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Inovação e tecnologia no fazer musical contemporâneo: 
desafios para a pesquisa em música 

Inovation and technology on contemporary music making:  
research music challenges

1. ÁREAS TEMÁTICAS / THEMATIC AREAS

a) Inovação e Tecnologia no fazer musical contemporâneo
 Inovation and Technology on contemporary music making 

b)	 Música,	História,	Cultura,	Sociedade	e	Filosofia
 Music, History, Culture, Society and Philosophy 

c) Música e Educação 
 Music and Education

d) Música, Criação, Expressão e Pesquisa Artística 
 Music, Creation, Expression and Artistic Research 

e) Música e Saúde 
 Music and Health

2. PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA / ARTISTIC PROGRAMMING

a) Recitais propostos pelos participantes inscritos
b) Recitais de artistas convidados

3. CONVIDADOS / GUESTS

 ● Dr. João Pedro Oliveira (UFMG)
 ● Dr. Eduardo Lopes (Universidade de Évora - Portugal)
 ● Dr.	Michael	Griffith	(University	of	Wyoming	-	EUA)
 ● Dra. Regina Marcia Simão Santos (UNIRIO)
 ● Dr. Andre Brandalise (Centro gaúcho de Musicoterapia)
 ● Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO)
 ● Dra. Gilka Martins (UFG)
 ● Dr. Robervaldo Linhares (UFG)
 ●  Dr. Fabiano Araújo Costa (UFES)

Inovação e tecnologia no fazer musical contemporâneo: desafios para a pesquisa em música
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Data

Segunda-feira
26/set

Terça-feira
27/set

Quarta-feira
28/setHorário

8h às 
9h15

Credenciamento

9h15 às 
10h15

Abertura
Recital 1

Grupo de Percussão
Teatro da EMAC

Recital 4
Antologia do Piano  

Brasil Central
Lançamento do Livro

Teatro da EMAC

Recital 7
Diego, piano

Teatro da EMAC

10h15 às 
10h30

Intervalo Intervalo Intervalo

10h30 às 
12h15

Conferência 1
Interação Gestual entre  

Som e Imagem
Dr. João Pedro (UFMG)

Mini-auditório

Mesa 1
Música e Improvisação

Dr. Eduardo Lopes (Portugal),  
Dr. Fabiano Costa (UFES)

Mini-auditório

Mesa 2
Educação Musical e Cultura

Dra. Regina Marcia (UNIRIO),  
Dra. Gilka Martins (UFG)

Mini-auditório

12h15 às 
13h30

Almoço Almoço Almoço

13h30 às 
14h50

Recital 2
Teatro da EMAC

Recital 5
Teatro da EMAC

Recital 8
Música Eletroacústica

Teatro da EMAC

15h às 
17h50

Conferência 2
Musicoterapia / TEA

Dr. André Brandalise (RS) 
Mini-auditório

Comunicação
e

Pôster

Palestra
Do Misterioso ao Mundano: 

Interpretação
Dr. Michael Grifitth (EUA)

Mini-auditório

17h00 às 
19h00

Mini Cursos Mini Cursos Mini Cursos

20h30
Recital 3

Récitas de Óperas
Teatro CC-UFG

Recital 6
Maestro Michael Griffith

Johnson Machado, clarineta 
Sinfônica de Goiânia
Teatro Basileu França

Recital de Encerramento
José Eduardo, piano

Teatro CC-UFG

Programação Geral

Programação Geral
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CONFERÊNCIAS / CONFERENCES:

Conferência 1: Dr. João Pedro Oliveira
 Interação gestual entre som e imagem

Conferência 2: Dr. Andre Brandalise 
 As psicodinâmicas de um grupo de musicoterapia músico-centrada com pes-

soas com tea
 The psychodynamics of music-centered group music therapy with people on the 

autistic spectrum

MESAS REDONDAS / ROUND TABLES:

Mesa 1: Dr. Eduardo Lopes, Dr. Fabiano Araujo Costa
 Música e improvisação

Mesa 2: Dra. Regina Santos, Dra. Gilka Martins
 Música, cultura e educação musical

MINICURSOS / WORKSHOPS:

Dr. João Pedro Oliveira (UFMG)
Composição eletroacústica e mista: conceitos e técnicas

Dr. Michael Griffith	(University	of	Wyoming	-	EUA)	
Do misterioso ao mundano: como os regentes interpretam música

Dra. Regina Marcia Simão Santos (UNIRIO) 
Despedagogização da música?

Dr. Andre Brandalise (Centro gaúcho de Musicoterapia) 
Musicoterapia criativa (Nordoff-Robbins) e a musicoterapia músico-centrada: origens, 
semelhanças e diferenças, metodologias, análise da produção, pesquisa e perspectivas 
futuras

Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO) 
Música Sacra brasileira até 1830 – análise e questões estilísticas

 Dr. Robervaldo Linhares (UFG)
Da era do Rádio à MPB

Programação Geral
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Programação das Comunicações

Terça-feira, 27/09 às 15h

Sessão A
Música, História, Cultura, Sociedade e Filosofia / Music, History, Culture, Society and Philosophy

Horário Autores Título

15h00 Fernando Lacerda Simões 
Duarte

Música, salesianos e indígenas brasileiros em dois momentos: da noção 
de progresso civilizatório ao reconhecimento do valor das culturas 
autóctones no catolicismo romano dos séculos XX e XXI

15h20 Fernando Lacerda Simões 
Duarte

Patrimônio arquivístico-musical do arquivo público de Alagoas: mulhe-
res nas práticas musicais em inícios do século XX, política e outras nar-
ratividades possíveis

15h40 Wolney	Unes Antologia do piano no Brasil Central

Sessão B

Música e Educação / Music and Education

Horário Autores Título

15h00 Eliton Perpetuo Rosa Pereira Revisão de literatura na pesquisa em Educação Musical: periódicos, 
bases de dados e bancos de teses nacionais e internacionais

15h20 Carla Maria Fonseca Gullo As	oficinas	de	música	e	a	abordagem	criativa	em	educação	musical
15h40 Maria	Helena	Jayme	Borges A	prática	reflexiva	na	atuação	do	professor	de	piano
16h00 Wdemberg	Pereira	da	Silva A inter-relação entre a regência e a educação musical

Sessão C

Música, Criação, Expressão e Pesquisa Artística / Music, Creation, Expression and Artistic Research

Horário Autores Título

15h00 Nivaldo Camargo de Moura 
Junior

A performance em pauta: a interpretação musical nos periódicos Per 
Musi, Música Hodie e Opus entre 2012 e 2014

15h20 Breno Gervásio Bragança Preparação e performance da obra Vibraphone and electronics do com-
positor Baljinder Sekhon II

15h40 Laís	Domingues	Fujiyama O violão e a música de câmara: os recursos idiomáticos nas transcrições 
do repertório da Camerata Madeiras Dedilhadas

16h00 Rogério de Oliveira Sobreira Bernard	Herrmann:	uma	análise	da	trilha	sonora	do	filme	"Um	corpo	
que	cai"

16h20 Jorge Luiz de Oliveira Júnior Chôros	Nº7	de	Heitor	Villa	Lobos:	 análise	das	 Influências	Composi-
cionais

16h40 Jackson de Souza Guedes Arranjo	coral	de	“Dindi”	de	Tom	Jobim	e	Aloysio	Oliveira:	escolhas	
texturais de ângelo dias

Programação das Comunicações
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Sessão D

Música, Criação, Expressão e Pesquisa Artística / Music, Creation, Expression and Artistic Research

Horário Autores Título

15h00 Ricardo Bigio Calado Preparação de um recital de contrabaixo e piano: utilizando o programa 
Ableton Live

15h20 Denis Rilk Malaquias A tradição oral como um dos pilares da escola violeirística

15h40 Liliana Harb Bollos Discutindo harmonização e funções de acordes na disciplina piano 
complementar

16h00 Mário Del Nunzio Processos criativos distribuídos: dois exemplos a partir do trabalho do 
grupo XXX

16h20 Diones Ferreira Correntino O	solo	de	contrabaixo	de	Ney	Conceição	na	música	Triste	e	suas	carac-
terísticas estilísticas de improvisação na música instrumental brasileira

Sessão E

Música e Saúde / Music and Health

Horário Autores Título
15h00 Marcus Vinicius Alves Galvão Feedback em musicoterapia grupal

15h20 Jefferson Pereira da Silva O uso da voz cantada em musicoterapia em um contexto musicotera-
pêutico grupal

Programação das Comunicações
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Programação dos Pôsteres

Autores Título
Demas Batista da Silva Junior Improvisação musical na formação do musicoterapeuta
Luziene Ferreira de Sousa O Ensino Coletivo de Violão nas escolas de educação básica na cidade de Goiânia

Programação dos Pôsteres
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Programação Artística

RECITAL 1 – 26/09 – Teatro da EMAC – 09h15

ABERTURA OFICIAL DO SEMPEM 2016

Hino Nacional Brasileiro
Lamartine Silva Tavares, Fagote

RECITAL DE PERCUSSÃO COM IMPACT(O) E PERCUSSÃO UFG

Rebonds A (1987-89) - Iannis XENAKIS
 Fabio Oliveira, percussão múltipla solo

Drumming Part A (1970-71) - Steve REICH
Breno Bragança

Fabio Oliveira
Jacqueline Dourado

Khesner Oliveira

Ionisation (1929-1931) - Edgar VARESE
Grupos Impact(o) e Percussão UFG

Impact(o) é: Breno Bragança, Catarina Percínio, Fabio Oliveira, Leonardo Caire, Leonardo 
Labrada e Ronan Gil de Morais.
Percussão UFG é: Ana Cláudia Barbosa, Augusto César, Breno Bragança, Jacqueline Dourado, 
Jheferson Vieira, Khesner Oliveira, Leandro Simplício, Leonardo Almeida, Matheus Cordeiro, 
Melissa Lin.

Programação Artística
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RECITAL 2 – 26/09 – Teatro da EMAC – 13h30

GUARNIERI, Camargo (1917-1993) Estudo para Trompete em Dó 
TACUCHIAN, Ricardo (1939)  Alecrim (2001)

Rogério Rosembergue, Trompete

PASCOAL, Hermeto (1936) Montreux (1979), Arranjo (2015): Everson Bastos

EVANS, Bill (1929-1980) Very Early (1962), Arranjo (2014): Everson Bastos

GONZAGA, Luiz (1912-1989) e Asa Branca (1968)
TEIXIERA, Humberto (1915-1979) Arranjo (2007): Gilson Peranzzetta (1946)
 Transcrição (2015): Everson Bastos

LOBO, Edu (1943) e Capinan (1941) Ponteio (1967)
 Arranjo (2007): Gilson Peranzzetta (1946)
 Transcrição (2015): Everson Bastos

Everson Bastos, piano

EWAZEN,	Eric	(1954)	 Pastorale for Trumpet, Trombone and Piano
EWAZEN,	Eric	(1954)	 An Elizabethan Songbook for Piano, Trumpet and Trombone

Tarcísio Santos, trompete
Milton Marciano, trombone

PIEDADE, Acácio (1961) Três Reverências
  I. Abertura Soviet (2009) - Homenagem Shostakovich
  II. Adagio Misterioso (2016) - Homenagem a Gustav Mahler
  III. Dança do Menino Tuhú (2016) - Homenagem a Villa-Lobos

Duo Castelan & Barros 
Bernardete Castelan Póvoas e Luís Cláudio Barros, piano

Programação Artística
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RECITAL 3 – 26/09 – Teatro do Centro Cultural UFG – 20h30

UMA LOUCURA OPERÍSTICA

Música de Ambroise Thomas (Hamlet) 
Música de Gaetano Donizetti (Lucia di Lammermoor)

Danielle Dumont, soprano
Rafael Ribeiro, piano

RECITAL 4 – 27/09 – Teatro da EMAC – 09h15

RECITAL COM OBRAS SELECIONADAS DO LIVRO “ANTOLOGIA DO PIANO  
NO	BRASIL	CENTRAL”	ORGANIZADO	POR	WOLNEY	UNES

Tonico do Padre Orlinda (Polca) (1827-1903)
(Antônio da Costa Nascimento)

Martha Martins, piano

Jean-François Douliez Impromptu (1903-1986)
Carlos Henrique Costa, piano

M. Camargo Guarnieri Improviso nº 10 (1907-1993)
Consuelo Quireze, piano

Estércio Marquez Cunha As meninas do Tolicare (1941)
Hugo Martins, piano

Estércio Marquez Cunha Música para piano nº 21 e 22 (1941)
Robervaldo Linhares, piano

Programação Artística
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RECITAL 5 – 27/09 – Teatro da EMAC – 13h30

CUNHA, Estércio (1941) Música Para Trompete Solo (2005)
EWAZEN,	Eric	(1954)	 Aftershock: A Response to 9/11, for Bb Trumpet

Vinicius Cortes, Trompete

CORRENTINO, Diones (1982)  Joca Ramiro 
JOBIM, Tom (1927-1994)  Passarim 
MEHMARI, André (1977)  Grande Baião de Concerto
GNATTALI, Roberto (1906-1988)  Canhoto

Diones Correntino, Piano

RACHMANINOFF, Sergei (1873-1943) Prelúdio op. 3 no. 2 (1892)
RACHMANINOFF, Sergei (1873-1943)  Prelúdio op. 32 no. 5 (1910)
CHOPIN, Fréderic (1810- 849)  Estudo Op. 25 no. 2 (1832-36)
SCRIABIN, Alexander (1872-1915) Estudo Op. 8 no. 2 (1:50) (1894)

Hugo Medeiros, piano

VILLANI-CÔRTES, Edmund (1930) Ânfora para piano solo (2011)
Thais Nicolau, piano

RECITAL 6 – 27/09 – Teatro Basileu França – 20h

Mozart,	W.	A.	(1756-1791)	 A Flauta Mágica
  Abertura

Copland, A. (1900-1990) Concerto para clarineta e orquestra de cordas
  I. Slowly and expressively
   II. Rather fast

Solista: Johnson Machado

- INTERVALO -

Kalinnikov, V. (1866-1901) Sinfonia No.1 em Sol menor
  I. Allegro moderato
  II. Andante commodamente
  III. Scherzo: Allegro non troppo. Moderato assai
  IV. Finale: Allegro moderato

Regência: Maestro Michael Griffith
Orquestra Sinfônica de Goiânia

Programação Artística
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ORQUESTRA SINFÔNICA DE GOIÂNIA

Regente Titular: Mº Joaquim Jayme

VIOLINOS Samuel Dias (Spalla), Ivan de Mattos Quintana (Concertino), Marcos Bastos*, Antô-
nio Hanig, Arthur Lauton, Calebe Borges, Carlos Eduardo, Carlos Magno, Carmela de Mattos, 
Dário dos Santos, Gustavo Lima, Isaac Gonçalves, Jesus Paiva, Joannes Vieira, Marcelo Mene-
zes, Marcus Moreno, Moisés da Silva, Murilo Xavier, Pedro Vilarinho, Ricardo Seoud, Rick 
Magno,	Renato	Morais,	Salmo	Junior,	Wagner	de	Oliveira,	Wneveri	Johnson

VIOLAS, Isaías Tavares*, Assis Melo, Daniel Lima, Marcos Lopes, Otávio Guerra, Patrícia de 
Lima,	Thiago	Franco,	Wagner	Brito

VIOLONCELOS, Nilson Magalhães*, Aneir de Freitas, Gustavo Santos, Inaldo Nascimento, 
José	Sarto,	Ráimora	Karielly

CONTRABAIXOS, Cassiano Vinicius*, Antonino Tertuliano, Fernando Almeida, Jesus Rodri-
gues, Ricardo Newton, Silvio Cardoso

FLAUTAS,	Sara	Lima*,	Jônatas	Ferreira,	Miguel	Alves	(flautim)
OBOÉS, Érico Marques*, Néviton Costa, Sabrinna Costa
CLARINETAS, Jamson Costa*, José Marconi, Vanderlei Alves
FAGOTES, André Bernardes*, Victoria Galletti, Liris Gamper
TROMPAS, Ruben Silva*, Anderson Afonso, Luís Miguel, Roberson Gonçalves
TROMPETES, Rogério Garcia*, Tarcísio dos Santos, Tiago Schwingel, Vinicius Cortês
TROMBONES,	Sidney	Ricardo*,	Régis	Jayme,	Salomão	Borges
TUBA, Elielson de Oliveira
TÍMPANOS,	Wallace	Patriarca*
PERCUSSÃO,	José	Mário	Guimarães,	Oscar	Jayme
HARPA, Leila Reis
TECLADO, Beatriz Pavan

* Chefe de Naipe

APOIO TÉCNICO
Ketty	Leite	-	Secretária	Orquestra
Alline Garcia - Assessora de Orquestra 
Allex Pires - Chefe de Arquivo
Valdo dos Santos - Arquivista
Wesley	Neres	-	Inspetor	da	Orquestra
Léia Cássia - Inspetora do Coro 
Bianca Laboissiere - Pesquisadora
Thaynara	Ferreira	-	Estagiária	
Oswaldo Peres - Chefe de Montagem
Roberto Guimarães - Motorista

Programação Artística
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RECITAL 7 – 28/09 – Teatro da EMAC – 09h15

Alexander Scriabin (1872-1915) Sonata-Fantasia No.2, Op.19
  I. Andante
  II. Presto

Franz Liszt (1811-1886) Vallée D’ Obermann

Robert Schumann (1810-1856) Sonata para Piano No.1, Op.11
 Introduzione: Un poco Adagio - Allegro vivace
  I. Aria
  II. Scherzo: Allegrissimo - intermezzo: Lento
  III. Finale: Allegro, un poco maestoso

Diego Caetano, piano

RECITAL 8 – 28/09 – Teatro da EMAC – 13h35

SEKHON, Baljinder II - Vibraphone and Electronics (2012)
Breno Bragança, Vibrafone

CALADO, Ricardo Bass Colors
Ricardo Calado, Contrabaixo 

NATHAN, Eric Cantus, for Trumpet and Eletronics
Antonio Cardoso, Trompete

Programação Artística
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RECITAL 9 – 28/09 – Centro Cultural UFG – 20h30

DEBUSSY,	Claude	(1862-1918)	 Hommage à Rameau

RAMEAU, Jean-Philippe (1683-1764) Prélude do 1er Livre de Pièces de Clavecin
 Suite en ré majeur

DEBUSSY,	Claude	(1862-1918)	 Mouvement do 1o. caderno de Images

INTERVALO

RAMEAU, Jean-Philippe (1683-1764) Suite en la majeur
	 Transcrições	de	cenas	de	"Les	Indes	Galantes"

DEBUSSY,	Claude	(1862-1918)	 Doix Preludes
 Le vent dans la plaine
 Ce qua vu le vent dóuest

José Eduardo Martins, piano
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Dr. João Pedro de Oliveira
Possui	doutorado	pela	State	University	of	New	York	at	Stony	Brook	

(1990). Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Revisor de periódico da Opus (Belo Horizonte. Online), Membro 
de corpo editorial da Fast Forward, Membro de corpo editorial da Revista 
Musica, Membro de corpo editorial da Sonic Ideas/Ideas Sónicas, Membro de 
corpo editorial da Opus (Belo Horizonte. Online), Membro de comitê assessor 
da	(QSWUR)	QS	World	University	Rankings,	Membro	de	comitê	assessor	da	
(UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais, Membro de comitê assessor 

da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música, Membro de comitê assessor da Agencia 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, Revisor de projeto de fomento da Agencia de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, Membro de corpo editorial da Revista Brasileira de 
Musica (Rio de Janeiro. 1934), Membro de corpo editorial do Associação Portuguesa de Inves-
tigação em Música e Membro de corpo editorial da Revista Vortex. Tem experiência na área de 
Artes, com ênfase em Música.

Dr. Michael Griffith
Dr.	Griffith	is	a	published	composer	and	ASCAP	

member, and has contributed to the Conductors' Guild 
Journal, its Podium Notes Newsletter and New Music 
Panels,	and	to	conferences	of	the	College	Music	Society	
and	 the	 Wyoming	 Music	 Educators'	 Association.	 He	
has	 also	 been	 a	 guest	 conductor	 at	 the	 University	 of	
Cincinnati,	 the	 University	 of	 North	 Carolina/Chapel	
Hill,	 University	 of	 Missouri,	 Iowa	 State	 University,	
Pacific	Lutheran	University,	Millikin	University,	Mich-
igan	State	University,	 and	 the	University	 of	Colorado.	
Guest conducting engagements have ranged from New 
York's	Times	Square	to	Rio	de	Janeiro	to	many	orches-
tras along the Front Range of the Rockies, including 
Denver's	Mercury	Ensemble,	the	Ft.	Collins	Symphony,	

Cheyenne	Symphony,	Opera	Fort	Collins,	Boulder's	Colorado	Music	Festival,	the	Powder	River	
Symphony,	Longmont	Symphony,	 and	Broomfield	Symphony.	With	younger	musicians	he	has	
conducted	All-State	and	other	clinic	ensembles	in	China,	Canada,	Maryland,	Michigan,	Nebraska,	
Colorado,	Montana,	 and	Wyoming.	He	 has	 been	 a	 visiting	 professor	 at	 the	 Sibelius	Academy	
in	Helsinki	and	at	Shanghai	University,	was	 twice	elected	a	Top	Ten	Teacher	by	University	of	
Wyoming	 graduating	 classes,	 taught	 the	University	 of	Wyoming's	London	Semester,	 led	 three	
University	of	Wyoming	cultural	tours	of	New	York	City,	taught	at	the	University	of	Wyoming's	
Saturday	 University	 in	 Jackson	 Hole,	 was	 nominated	 for	 an	 Ellbogen	 Teaching	 Award,	 and	
received	a	"Thumbs-Up"	award	from	the	Unversity	of	Wyoming	Arts	&	Sciences	student	council	
for	"outstanding	positive	contributions"	to	the	university.	He	is	a	past	president	of	the	Conductors	
Guild,	 a	winner	of	 an	ASCAP/American	Symphony	Orchestra	League	Award	 for	Adventurous	
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Programming, and a winner of The American Prize in Orchestral Programming, the Maestro 
Vytautas	Marijosius	Award.Given	that,	it	is	no	surprise	that	the	University	of	Wyoming	Symphony	
was	chosen	as	one	of	only	three	college	orchestras	to	participate	in	the	2010	Ford	Made	in	America	
commissioning	program.	In	2007	he	led	the	Symphony	on	a	week-long	tour	of	Bolivia,	and	he	
conducted	the	University	of	Wyoming	Chamber	Orchestra	at	the	2009	All-Northwest	convention	
of the Music Educators National Conference. Broadcast performances include the Nigerian Broad-
casting	Company,	Canadian	Broadcasting	Corporation,	Minnesota	Public	Radio,	Nebraska	Public	
Radio,	University	of	Illinois	Public	Radio,	KUSF	San	Francisco,	Wyoming	Public	Television,	and	
Wyoming	Public	Radio.	He	has	conducted	performances	with	renowned	guest	artists	such	as	harp-
sichordist	Igor	Kipnis,	pianist	Christopher	O'Riley,	the	Los	Angeles	Guitar	Quartet,	cellist	Carter	
Brey,	 and	 violinist	Benny	Kim.	Dr.	Griffith	 inherited	 his	musical	 talent	 from	his	 grandmother	
Rose	Brandt,	a	 leading	soprano	in	 the	Vienna	Volksoper	early	 in	 the	20th	century.	He	grew	up	
in	Cleveland,	where	he	studied	oboe	with	Harvey	McGuire	and	Robert	Zupnic	of	The	Cleveland	
Orchestra. His conducting teachers were Charles Bruck at the world-renowned Pierre Monteux 
School;	Kenneth	Bloomquist	and	Dennis	Burkh	at	Michigan	State	University;	and	Giora	Bernstein	
at	the	University	of	Colorado,	where	he	earned	his	doctorate.

Dr. Eduardo José Tavares Lopes
Título de Agregado em Música e Musicologia - Universidade de 

Évora	 (2015).	PhD	 in	Musicology	 -	University	of	Southampton	 (2003).	
Efectuou estudos de bateria jazz e percussão clássica no Conservatório 
Superior de Roterdão (Holanda). É Bacharel pela Berklee College of Music 
(EUA) em Performance e Composição com a mais alta distinção (Summa 
Cum Laude). Realizou Pós- doutoramento no Instituto Superior Técnico 
(Lisboa), investigando a problemática da formalização do ritmo musical. 
Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios e bolsas de estudo nacio-

nais e internacionais, como por exemplo: Ministério da Cultura - Portugal; Berklee Achievement 
Scholarship; Berklee International Grant; Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento; 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. É autor de vários artigos e textos sobre a problemática 
da interpretação musical, teoria da música e ritmo, jazz e ensino de música. Na área do ritmo 
musical, foi convidado pelas mais relevantes instituições internacionais de ensino para palestras 
e	workshops,	das	quais	se	destacam:	UC-Berkeley	(USA);	California	Jazz	Conservatory	(USA);	
St.	Mary's	College	of	California	(USA);	University	of	Cambridgde	(UK);	University	College	of	
London (UK); Perth College of Music (Scotland); Universidade de Malaga (Espanha). É convi-
dado regularmente como avaliador independente da European Research Council (União Europeia) 
para	painéis	de	avaliação	de	financiamento	de	projetos	de	pesquisa	internacionais	das	ações	Marie-
-Curie da área das Ciências Sociais/Humanidades/Artes (total de orçamento do ERC, 1,6 biliões 
de euros para 2016). Tem apresentações musicais com as mais variadas formações, bem como 
participações em vários CDs. A nível internacional, tem regularmente apresentações com músicos 
de	renome	como:	Mike	Mainieri;	Myra	Melford;	Susan	Muscarella;	Dave	Samuels,	Bruce	Saun-
ders,	Kevin	Robb	e	Phil	Wilson.	Lecionou	na	Universidade	de	Southampton	e	na	Escola	Superior	
de Música e Artes do Espectáculo do Porto. Ao momento lecciona na Universidade de Évora, onde 
participou na criação dos programas de Mestrado em Música, Mestrado em Ensino de Música, e 
Doutoramento em Música e Musicologia, tendo orientado alunos de seis diferentes nacionalidades. 
É actualmente membro eleito do Conselho Geral, membro da comissão de curso do Doutoramento 
em Música e Musicologia, e diretor do departamento de música da Universidade de Évora.
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Dr. Andre Brandalise
Possui graduação em Música, com ênfase em violão erudito, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994), especialização em 
Musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música (CBM, RJ), 
mestrado	 em	Musicoterapia	 -	 New	York	University	 (1997)	 e	 doutor	
(PhD)	 em	 Musicoterapia	 pela	 Temple	 University	 (EUA)	 por	 onde	
recebeu bolsa de 2 anos exercendo função de professor assistente 
(teacher assistant) lecionando disciplnas e supervisionando estágios de 
musicoterapia. Foi professor convidado da Fundação Estabelecimento 
de Ensino Superior em Novo Hamburgo, da Universidade Federal 

de	Pelotas,	da	UNAERP	(Ribeirão	Preto)	e	do	Georgia	College	and	State	University.	É	diretor-
-fundador do Centro Gaúcho de Musicoterapia (CGM-ICD) onde trabalha como clínico, supervisor, 
pesquisador e orientador. É um dos fundadores do Instituto de Criatividade e Desenvolvimento 
(ICD)	na	cidade	de	Porto	Alegre.	É	autor	dos	 livros	"Musicoterapia	Músico-centrada"	 (editora	
Apontamentos:	São	Paulo,	2001)	e	"I	Jornada	Brasileira	sobre	Musicoterapia	Músico-centrada"	
(editora Apontamentos: São Paulo, 2003). Este último como organizador. Integrou o conselho 
consultivo do Comitê Latino Americano de Musicoterapia e é um dos fundadores e primeiro presi-
dente da Associação Gaúcha de Musicoterapia (AGAMUSI). Faz parte do Conselho editorial da 
Revista Brasileira de Musicoterapia. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Musicote-
rapia, atuando principalmente nos seguintes temas: musicoterapia, música, músico-centramento, 
autismo,	neurologia,	deficiência	mental.

Dra. Regina Marcia Santos
Doutora em Comunicação, Mestre em Educação e Bacharel em Piano 

pela UFRJ, Licenciada em Música pela UNIRIO e com cursos de especiali-
zação em educação, em didática da música e ensino superior, realizou estudos 
sistemáticos sobre pedagogia, composição e estética musical com H J Koell-
reutter e sobre etnomusicologia com A Seeger. Desenvolve pesquisas em 
educação musical, sendo autora de textos acadêmicos em publicações nacio-
nais e internacionais, organizadora do livro ?Música, cultura e educação: 
os múltiplos espaços de educação musical? (Sulina, 2011,2012) e uma das 
organizadoras	do	 livro	&quot;Música	na	escola:	caminhos	e	possibilidades	
para	a	Educação	Básica&quot;	(SESC,	2015)	.	É	uma	das	líderes	do	Grupo	

de Pesquisa do CNPq ?Música e educação brasileira? (linha de pesquisa: ?ensinar e aprender 
música?) e integrante da Comissão Acadêmica do Forum Latinoamericano de Educação Musical 
Fladem Brasil 2015. Docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
por mais de 30 anos, atuou na Graduação e Pós-Graduação em Música (Mestrado e Doutorado), 
que coordenou. Exerceu docência no Conservatório Brasileiro de Música e no Curso de Música 
do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil (FABAT). Professora de música na educação 
básica por mais de 20 anos, na rede pública e privada (EI e EF), integrou o Departamento Peda-
gógico da SME-RJ coordenando cursos de formação continuada para professores de Música e 
para professores das séries iniciais e da EI. Idealizou e coordenou projetos socioeducativos musi-
cais em igreja e OSCIP (Terceiro Setor). Conferencista em universidades e congressos, ministra 
cursos e palestras. Integrante de bancas de concursos públicos e de trabalhos acadêmicos; da 
equipe	coordenadora	e	de	comissão	científica	(comitê	acadêmico)	de	congressos	e	eventos	nacio-
nais	e	internacionais.	Parecerista	dos	RCN-EI	(MEC),	de	encontros	científicos	e	de	publicações	

Os Convidados



Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG

Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

22

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M

de circulação nacional e internacional das áreas de Música e de Educação. Tem prestado consul-
toria e assessoria a instituições de ensino superior, SME, SESC e Colégio Pedro II, na área de 
educação musical, formação de professores, música e currículo, sendo curadora de séries de vide-
oconferências e assessora no preparo de publicações e documentos curriculares. Desde 2012 presta 
voluntariamente	assessoria	pedagógico-musical	ao	projeto	social	&quot;Centro	de	Convivência	
Musical&quot;	 -	CECOM,	RJ.	Tem	 larga	 experiência	na	 área	de	Arte-Música,	 com	ênfase	 em	
Educação Musical, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem de música; 
métodos de ensino de música; processos de musicalização na Educação Infantil, na escola funda-
mental e no ensino médio; currículos de formação nas escolas de música e cursos superiores de 
música; e música na formação de professores das séries iniciais. Pensa uma epistemologia das 
práticas pedagógico-curriculares em música a partir da relação rizoma e educação, considerando a 
presença de sujeitos cartógrafos na produção permanente de jogos numa pedagogia do afeto. Apro-
xima essa conversação dos estudos da área de educação musical, das pesquisas etnomusicológicas 
e do debate contemporâneo sobre educação.

Dr. Carlos Alberto Figueiredo
Carlos Alberto Figueiredo atua na Graduação da Universi-

dade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) ministrando 
disciplinas na área coral (Canto Coral, Regência Coral), Análise 
Musical e História da Música. Atua também no Programa de Pós-
Graduação em Música (PPGM) dessa mesma instituição, orien-
tando pesquisas na área de Musicologia Histórica. É Doutor em 
Música pela UNIRIO, com a Tese Editar José Maurício Nunes 
Garcia, agraciada com o Prêmio José Maria Neves da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), 
em	2005.	 Sua	 pesquisa	 é	 voltada	 para	 as	 questões	 gráficas	 em	
música, com destaque para as edições de música e a notação 
musical. Participou de vários projetos editorias brasileiros de 
relevo, com destaque para Acervo e Difusão de Partituras, onde 
atuou como coordenador editorial. Esse projeto editou, durante 
três anos, 51 obras brasileiras dos séculos XVIII e XIX, a partir de 

manuscritos existentes no Museu da Música de Mariana, Minas Gerais. Atuou também no projeto 
Patrimônio Arquivístico-Musical Mineiro, que disponibilizou 17 obras de autores mineiros dos 
séculos XVIII e XIX. É autor do Catálogo de Publicações de Música Sacra e Religiosa Brasileira 
- obras dos séculos XVIII e XIX. Estudou Regência Coral com Frans Moonen, no Conservatório 
Real	 de	Haia,	Holanda.	 Fez	 cursos	 complementares	 com	 Jan	Elkema	 e	Rainer	Wakelkamp	na	
Fundação Kurt Thomas da Holanda. Estudou com Helmuth Rilling na II Bachakademie de Stut-
tgart e repertório barroco com Philippe Caillard, em Paris. É regente do Coro de Câmera Pro-
-Arte, conjunto com o qual vem divulgando a obra de José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) 
em concertos e CDs. 
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Dra. Gilka Martins
Possui graduação em Licenciatura Em Música pela Universidade 

Federal de Goiás (1987), graduação em Bacharelado Em Música Hab 
Piano pela Universidade Federal de Goiás (1985), especialização em 
Música do Século XX pela Universidade Federal da Paraíba (1988), 
mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás (2005) e 
doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás. É profes-
sora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de 
Goiás desde 1992. Participa como cantora e arranjadora do Grupo Fé 
Menina (Música Popular Brasileira). Tem experiência na área de Artes, 
com ênfase em Ensino Superior de Música, atuando principalmente 

nos seguintes temas: formação de professores, música vocal, arranjo vocal, regência, música e 
educação, música sacra, música popular e música clássica.

Dr. Robervaldo Linhares
Robervaldo Linhares Rosa, pianista e musi-

cólogo, PRÊMIO FUNARTE DE PRODUÇÃO 
CRÍTICA EM MÚSICA - Brasil (2013), 1º PRÊMIO 
CONCURSO NACIONAL DE PIANO ART-LIVRE 
– São Paulo (2002) e 1º PRÊMIO CONCURSO 
NACIONAL DE PIANO DO INSTITUTO BRASIL-
-ESTADOS-UNIDOS - Rio de Janeiro (1997). 
Doutor em História pela Universidade de Brasília 
(UnB). Mestre em Música pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Bacharel 
em Música, instrumento Piano, pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG). É professor nesta insti-
tuição desde 2009, tendo sido coordenador do curso 
de Licenciatura em Música (2012-2015), e desen-
volve pesquisas que procuram conciliar a prática 
musicológica com a prática interpretativa. Além de 
atuar na graduação, também desenvolve atividades 

no curso de Especialização Arte/Educação Intermediática Digital (EMAC/UFG) e no Programa 
de Pós-graduação Stricto Sensu em Música - Mestrado, nas linhas de pesquisa: Música, Cultura e 
Sociedade e Performance Musical - Piano (EMAC/UFG). Grande intérprete e divulgador do reper-
tório	dos	séculos	XX	e	XXI,	sobretudo	da	obra	de	Seymour	Bernstein,	Almeida	Prado	e	Estércio	
Marquez Cunha. Robervaldo Linhares é constantemente requisitado pela nova geração de compo-
sitores para que apresente suas obras em estreias mundiais. Tem apresentado recitais em diversas 
cidades do Brasil e do exterior. Destaca-se sua atividade camerística, no Duo Limiares, com a 
flautista	Sara	Lima,	cujo	CD	Flauta e Piano na Belle Époque Brasileira foi lançado no segundo 
semestre de 2016. Publicou Poemas de Amor e Variações (2004). Participou do CD O som de 
Almeida Prado (1999). Em 2014 publicou Como é bom poder tocar um instrumento: pianeiros na 
cena urbana brasileira (Cânone Editorial), livro contemplado com o Prêmio Funarte de Produção 
Crítica em Música 2013. 
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Dr. Fabiano Araújo Costa
Músico e musicólogo. Mestre em Música pela UFMG, com 

estudo envolvendo análise e realização das partituras do “Calendário do 
Som”, de Hermeto Pascoal a partir da perspectiva teórica da harmonia 
schoenberguiana.

É Doutor em Musicologia pela Universidade Paris-Sorbonne, 
com título adicional de “Doctor Europaeus”. Sua pesquisa, realizada 
com apoio da Capes, porta sobre a fenomenologia do processo forma-
tivo musical “audiotátil”, com ênfase na dimensão interacional da 
invenção e produção de músicas improvisadas/extemporâneas em pers-
pectiva transcultural.

É professor de Harmonia e Análise Musical na Universidade 
Federal do Espirito Santo (UFES), e pesquisador do Groupe de Recherche de Musique Brésilienne 
(GRMB) junto ao Institute de Recherche en Musicologie (IReMus/Paris-Sorbonne). Coordena o 
projeto de pesquisa “Música Brasileira e o Paradigma Audiotátil” (MBPAT), inscrito na PRPPG 
da UFES.

Como músico (pianista), produziu os álbuns: O Aleph (2006) com músicas autorais escritas 
para sexteto; Calendário do Som – 9 dias (2009), com música do “Calendário do som” de Hermeto 
Pascoal, gravado em quarteto, em Portugal, com o contrabaixista norueguês Arild Andersen 
[ECM]; Rheomusi (2011), em trio com Arild Andersen e Naná Vasconcelos; e Baobab trio (2012), 
no qual desenvolve releituras de Radamés Gnattali, Baden Powell, e música improvisada.

Como musicólogo, realizou conferencias no Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma (IT), no 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris (FR), Università di Torino (IT), 
Università di Macerata (IT), Université Paris-Sorbonne (FR), Club du Choro de Paris (FR), e 
possui artigos publicados em revistas acadêmicas no Brasil, França e Itália.

Os Convidados



Comunicações Orais



Comunicações Orais 26

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

ANTOLOgIA DO PIANO NO BRASIL CENTRAL

Wolney Unes (Emac/UFG)
engenho21@gmail.com

Resumo: Este breve artigo contextualiza a elaboração da primeira antologia de música para piano composta no Brasil Central. 
Partindo	da	explicitação	do	recorte	do	espaço	cultural,	a	pesquisa	identifica	o	momento	da	chegada	do	instrumento	à	região	e	sua	
disseminação,	tanto	com	veículo	de	produção	musical	como	no	surgimento	das	primeiras	escolas	de	música.	Ao	final,	faz-se	um	
breve histórico dos antecedentes que levaram a este levantamento, a partir do bacharelado e da licenciatura em instrumento na 
Universidade Federal de Goiás.

Palavras-chave: Piano; Brasil Central; Música; Repertório.

INTRODUÇÃO

A partir de 2001, demos início ao levantamento do repertório instrumental criado na região 
de inserção da Universidade Federal de Goiás. Os primeiros resultados estão presentes na Anto-
logia do Piano no Brasil Central, 1889-1993, publicada em 2016. Esta antologia certamente é o 
primeiro	volume	dedicado	à	obra	pianística	–	e	mesmo	musical	–	do	Brasil	Central.	Por	conta	
disso, cabem alguns esclarecimentos, especialmente no que tange a mudanças efetivadas em vista 
da	proposta	original,	a	de	coletar	o	repertório	produzido	em	Goiás.	Ao	final,	convém	historiar	os	
antecedentes que motivaram essa coleta. 

ABRANGÊNCIA

O repertório coletado tem origem nesta vasta região do interior brasileiro a que comumente 
se	refere	como	Brasil	Central.	E	este	epíteto	é	associado	aqui	ao	espaço	geográfico-cultural	de	
maneira abrangente. Assim, integram esta coletânea compositores ativos nesta região esparsa-
mente povoada e fechada para o exterior, mas com certo intercâmbio econômico e cultural entre 
suas poucas cidades desde o século XVIII. 

Por conta dessa premissa acerca da abrangência desta antologia, encontraremos aqui compo-
sitores nascidos em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e mesmo no exterior. Há compositores que 
foram grandes viajantes e há outros que nunca deixaram sua cidade natal. Em comum têm todos a 
atuação na região descrita em algum momento de sua vida. 

O que nos interessa aqui, portanto, mais que a naturalidade do compositor, é sua partici-
pação ativa no cenário pianístico – ainda que incipiente – da região, com trocas e intercâmbio entre 
o isolamento do Brasil Central e o restante do mundo. Por isso mesmo, e sem querer adentrar a 
análise das obras, encontram-se aqui peças que formam um mosaico em que se misturam várias 
tendências e estilos: obras com estética claramente ligada ao século XIX, ao lado de outras quase 
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vanguardistas e ainda um grupo de representantes tardios de tendências já abandonadas em outras 
regiões. Juntas, montam um retrato próprio do Brasil Central, região aberta a inovações e a tudo 
que vem de fora, ainda sem uma identidade totalmente própria. 

Com	relação	ao	recorte	temporal,	tomou-se	como	marco	final	desta	coleção	o	final	do	século	
XX, época em que a música para piano da região esteve marcada por informalidade e pioneirismo, 
por assim dizer. A partir da criação do curso de Composição na Escola de Música e Artes Cênicas 
da Universidade Federal de Goiás, em 2000 (que vem se somar ao já existente na Universidade de 
Brasília,	até	então	o	único	na	região),	o	cenário	modifica-se	bastante,	com	o	surgimento	de	nova	
geração de compositores. Pelo lado dos intérpretes, o processo de formalização havia se iniciado 
algum tempo antes, com a criação em 1949 da primeira instituição de ensino de piano no Brasil 
Central, o Conservatório Musical de Uberaba, atual Conservatório Estadual de Música Renato 
Frateschi (nomeado em homenagem ao pioneiro no ensino de música daquela cidade) (CARMO, 
2002). Seguiu-se, em 1955, a fundação do Departamento de Música da Escola Goiana de Belas 
Artes – pelos professores Luís Augusto do Carmo Curado e Jean-François Douliez –, futuro Conser-
vatório Goiano de Música e embrião da atual Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 
Federal de Goiás. Ambas as instituições ofereciam desde sua fundação cursos de piano. 

Como marco inicial, trata-se de questão talvez ainda aberta: ao passo que Maria Augusta 
de	Saloma	Rodrigues	nos	dá	notícia	da	chegada	de	um	piano	à	região	em	1853,	em	Vila	Boa	de	
Goiás	(transportado	em	lombo	de	burro,	comprado	por	João	Fleury	de	Camargo	para	sua	esposa	
Mariana Augusta), as obras mais antigas para teclado encontradas ate o momento são do autodi-
data Antônio da Costa Nascimento (1827-1903), mais conhecido como Tonico do Padre, nascido 
e vivido em Pirenópolis (UNES; AQUINO, 2006). Assim, toma-se como marco inicial desta anto-
logia a polca Olinda, datada de 1889, com o que o presente volume abrange pouco mais de 100 
anos de criação pianística. (A citada polca traz no manuscrito a indicação “harmonium”. Já o tango 
Os teus anos, datado de 1890, traz claramente a indicação “piano” em seu manuscrito autógrafo.)

Por conta da diversidade de formação e referências estéticas entre os autores desta anto-
logia, o pianista deparar-se-á com igual diversidade na qualidade pianística das peças. Ao lado de 
obras que evidenciam total domínio do instrumento e sua linguagem, há outras que demonstram a 
pequena familiaridade do compositor com o piano; ao lado de obras de complexidade musical, há 
outras de grande simplicidade. 

Essa	variedade	 reflete	o	 fato	de	que	os	principais	centros	culturais	desta	 região	 foram	se	
modificando	ao	longo	dos	últimos	200	anos.	Os	centros	pioneiros	de	Vila	Boa	de	Goiás	e	Pirenó-
polis perderam em espaço para os novos entrepostos comerciais de Uberaba, Araguari e Catalão. 
Com o surgimento de Goiânia e Brasília, as referências culturais da região novamente se modi-
ficam	e	atualmente	formam	intrincada	rede	de	relações	entre	si.	Como	ponto	em	comum,	as	cidades	
da região guardam a característica de abertura para o novo e para tudo o que vem de fora. 

Com esse breve panorama da música para piano na região, vê-se que há dois fatos impor-
tantes. O primeiro é que o piano ocupou desde o início lugar de destaque no ensino da música, 
já que foi o primeiro instrumento a ter ensino regular. Em segundo lugar, vê-se que os antigos 
conservatórios foram responsáveis por futuras redes bem mais amplas de ensino regular: o então 
Conservatório Goiano de Música esteve entre as instituições fundadoras da Universidade Federal 
de Goiás, ao passo que o antigo Conservatório Musical de Uberaba inspirou uma das mais amplas 
redes estaduais de ensino de música do País, com conservatórios estaduais presentes em 12 cidades 
mineiras (CARMO, 2002). 

Apenas esses dois fatores já colocam o instrumento numa posição de destaque no pano-
rama cultural do interior do Brasil. E esta antologia tem justamente esse intuito, o de registrar a 
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produção musical para piano dos pioneiros da região, dando a conhecer um pouco do que se fez 
no início de sua ocupação. Além disso, é notório o alto nível que a arte pianística atingiu no Brasil 
Central, já que pianistas aqui formados partiram para ocupar postos em todo o País e mesmo no 
exterior. As inúmeras premiações recebidas por músicos oriundos do Brasil Central são apenas 
reflexo	da	importância	que	sempre	se	deu	à	excelência	no	ensino	do	piano,	que	foi	de	longe	a	área	
em que músicos da região primeiro se destacaram no País. O desconhecimento dessa atividade 
musical	é	apenas	reflexo	da	concentração	cultural	que	nosso	País	vem	cultivando:	a	produção	de	
fora dos grandes centros nacionais perde-se e deteriora-se, quando muito adormecida em arquivos 
públicos ou particulares. A edição e publicação desse material é a melhor maneira de ter assegu-
radas a preservação e difusão dessa história de pioneiros. 

RESTRIÇÕES

Esta antologia nem de longe pretende esgotar o assunto. Ao contrário, imaginemo-la como 
uma primeira coletânea, quiçá de longa série a ser continuada no futuro por equipes muito mais 
bem preparadas. No momento mesmo em que se publica este volume, é já do conhecimento a exis-
tência de várias outras composições para o instrumento. É o caso de Camargo Guarnieri, que em 
suas longas estadas em Goiânia, para aulas no então Instituto de Artes da Universidade Federal de 
Goiás (e posteriormente no Conservatório de Música de Uberlândia), compunha peças que dedi-
cava a colegas e alunas. Muitas dessas peças têm cópia única e encontram-se em acervos particu-
lares ao quais não tivemos ainda acesso: uma peça composta por ocasião do casamento de uma 
aluna,	outra	dedicada	a	uma	colega	professora,	outra	ainda	escrita	à	guisa	de	demonstração	no	
transcurso de uma aula, entre muitas outras. Igualmente, sabe-se que Bruno José Vieira tem ainda 
várias outras peças, algumas com seus descendentes, outras nos arquivos do Museu da Imagem 
e do Som do Rio de Janeiro, mesmo caso de Renato Frateschi, cuja vastíssima produção – tanto 
edita como inédita – encontra-se parcialmente em arquivos de Uberaba, ainda aguardando cata-
logação e edição. Florisberto Cunha tem ainda outras peças inacabadas e pelo menos uma íntegra 
para dois pianos, bem como Calimério Soares, com várias obras já publicadas. É o mesmo caso do 
compositor Henrique de Curitiba, professor de composição durante vários anos na Universidade 
Federal de Goiás, onde escreveu e dedicou a colegas pelo menos uma peça para piano a quatro 
mãos. Quiçá essas obras já coletadas possam integrar um segundo volume. 

Alguns compositores conhecidos na região não comparecem nesta antologia, como os 
mineiros Alberto Frateschi e João Vilaça Jr., o italiano Rigoletto de Martino, bem como o paulista 
Orestes Farinello, radicado em Anápolis, entre vários outros – todos compositores de produção 
profícua, já com grande número de peças publicadas nos anos 1920-60 por editores estabelecidos 
(Almeida	&	Belocchio,	Savério	Salerno	e	Livraria	Popular,	de	Uberaba;	E.	Bevilacqua	&	Cia,	de	
Juiz	de	Fora;	Irmãos	Vitale,	de	São	Paulo;	Ricordi,	de	Milão,	e	Mignani	&	Figlio,	de	Florença).	
Outros compositores aparecem nesta antologia claramente sub-representados. É o caso de Estércio 
Cunha, ainda em plena atividade e autor de vasta obra pianística. Entre estudos, suítes e sonatas, 
selecionamos três obras de sua longa série denominada Música para piano, já com mais de 50 
peças, compostas ao longo de mais de 50 anos. É o mesmo caso de Marco Aurélio Andrade do 
Amaral com sua série de sete Choros, dos quais selecionamos três para esta edição. Igualmente, 
Joaquim	Thomaz	 Jayme	 e	Sérgio	Kuhlmann	 têm	ainda	outras	 obras	 para	 piano.	Vários	 outros	
compositores atualmente em atividade na região não comparecem aqui por terem parte mais repre-
sentativa de sua obra a partir dos anos 1990. Igualmente aqui, estamos diante de obras que podem 
integrar próximos volumes. 
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Finalmente, cabe nominar aqueles que reuniram, coletaram e guardaram – muitas vezes por 
décadas! – as obras a que agora podemos ter acesso. É certamente o caso de Pompeu de Pina, guar-
dião da obra de Tonico do Padre, em cujo valioso caderno de anotações (ainda inédito)| encon-
tram-se quase uma dezena de peças musicais para diversas formações. Encontrado em Cocalzinho, 
o caderno foi guardado por décadas, longe do conhecimento do ambiente musical da região, até 
ser adquirido por Pompeu provavelmente nos anos 1970 (pelo preço de um Fusca, segundo seu 
relato!).	Assim,	 podemos	 afirmar	 com	 grande	 certeza	 que	 sua	 obra	 aqui	 publicada	 esteve	 em	
silêncio desde que foi escrita. 

COMPOSITORES INTEGRANTES DA ANTOLOGIA

Tonico do Padre (Antônio da Costa Nascimento, 1827-1903)
Renato Frateschi (1881-1964)
Jean-François Douliez (1903-1986)
M. Camargo Guarnieri (1907-1993)
Bruno José Vieira (1920-1980)
Estércio Marquez Cunha (1941)
Joaquim	Thomaz	Jayme	(1941)
Florisberto Cunha (1944-1984)
Calimério Augusto Soares Neto (1944-2011)
Brás	Wilson	Pompeu	de	Pina	Filho	(1946-1994)	
Sérgio Kuhlmann (1969)
Marco Aurélio de Andrade Amaral (1972-1995)

ANTECEDENTES

As origens dessa busca pelo repertório pianístico produzido em Goiás remonta a uma série 
de acontecimentos na década de 1990, os quais convém aqui relembrar. 

No curso da reformulação dos cursos de graduação da área de música do então Instituto de 
Artes da Universidade Federal de Goiás, entre 1995 e 2000, foi proposta a criação de duas possi-
bilidades de formação para instrumentistas. Além da já tradicional formação como bacharel, com 
seus quatro anos, foi sugerida a possibilidade de obtenção de uma licenciatura no instrumento. 

A sugestão era inédita na medida em que as licenciaturas concentravam-se até então em 
formar o professor de música generalista, com forte formação teórica mas nenhuma (ou muito 
pouca, dependendo do caso) atenção ao instrumento. É claro que no curso de Licenciatura em 
Música, os alunos atuavam em coros, tinham aulas de piano e noções de regência, mas a formação 
era focada na formação de um professor de teoria musical. Com a proposta de Licenciatura em 
Instrumento, buscava-se ao contrário preparar o instrumentista para uma carreira docente, com 
várias	disciplinas	voltadas	para	a	reflexão	acerca	do	processo	de	aprendizado	de	seu	instrumento.	

De	fato,	essa	proposta	buscava	alinhar	o	Instituto	de	Artes	à	prática	corrente	na	região,	já	que	
os egressos dos cursos de música (fossem licenciados ou bacharéis) em sua grande maioria atuavam 
como professores de instrumento. Nossa observação empírica como professor do então Departa-
mento de Instrumentos de Teclados e Percussão (1991-2000) e como coordenador dos cursos de 
Música (2000-2002), entretanto, nos mostrava que o grosso dos egressos abandonava a formação 
musical e dedicava-se a outra área, quando não raro vinham já da prática de estudar música parale-
lamente a outra formação. Essas observações foram amplamente apresentadas ao então Conselho 
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Departamental e discutidas, a partir de 1995, como se lê nos relatórios da comissão: “Em 6 de 
julho de 1995 esta comissão apresentou seu primeiro relatório ante a congregação da área de 
música do IA, enumerando uma série de problemas detectados e fazendo ainda uma lista de suges-
tões.” (“Exposição de motivos”, anexo resol. 412 CCEP).

Cumpre	salientar	que	à	época,	tratava-se	da	primeira	iniciativa	de	reformulação	dos	cursos	
de	Música	 do	 Instituto	 de	Artes,	 desde	 sua	 incorporação	 à	Universidade	Federal	 de	Goiás,	 no	
início da década de 1960. Entre outras iniciativas, esteve a extinção gradativa dos cursos técnicos 
e fundamental de instrumentos e teoria musical, que, em que pese sua grande popularidade, nos 
anos	1990	já	estavam	atendidos	por	várias	outras	instituições	dedicadas	à	formação	musical	na	
cidade e no Estado. 

A opção de abandonar a formação fundamental e técnica num instituto universitário juntava-
-se	à	vontade	de	investir	nos	cursos	de	graduação	como	também	em	pós-graduação	(o	Mestrado	
em	Artes	foi	inicialmente	criado	em	1995).	A	justificativa	para	o	fortalecimento	das	licenciaturas	
em	instrumento	já	estavam	expressas	em	1997,	no	mesmo	documento:	“Até	aqui	as	definições	dos	
perfis	do	profissional	a	ser	formado	eram	restritas	à	formação	do	“intérprete,	solista	e	camerista”.	
Esta restrição gera um dimensionamento exagerado para uma “faixa estreita” (idem, ibidem) de 
atuação do egresso. 

Aprovada a criação da Licenciatura em Instrumento ao lado do Bacharelado em Instru-
mento, previa-se que o bacharelando tivesse muito mais contato com o repertório de seu instru-
mento, em detrimento de diversas disciplinas teórica, reduzidas a um mínimo. Um desses eixos 
de contato com o repertório foi agrupado na disciplina Formação de Repertório, que ao longo dos 
quatro anos de duração média do curso buscaria oferecer aos alunos uma visão abrangente acerca 
da	literatura	pianística	–	não	exatamente	num	primeiro	momento	com	vistas	à	excelência	artística.	

Importante ressaltar que a concepção da disciplina Formação de Repertório vinha sendo 
gestada já desde a reformulação dos cursos de Música levada a cabo em 1997 (aprovada pela Reso-
lução	CCEP	412).	Naquela	proposta,	havia	sido	dado	maior	peso	à	formação	instrumental,	com	
maior carga horária dedicada a disciplinas voltadas para a prática instrumental e para seu conhe-
cimento. Assim, foi criada, entre outras, o conjunto de disciplinas Literatura e Repertório, inicial-
mente em três semestres, dedicadas ao “Conhecimento e análise da literatura e do repertório (...) 
para o instrumento. Aspectos inerentes ao instrumento na construção do repertório.” (ementa da 
disciplina, resol. CCEP 412). Subjacente a essa frase da ementa estava já a preocupação acerca do 
idiomatismo do instrumento, atualmente tão em voga nos estudos instrumentais. 

Ao longo dos três semestres de duração da disciplina, o que mudava era o repertório enfo-
cado, que propunha o conhecimento desde “da literatura e do repertório notadamente de cunho 
didático”, até o “repertório avançado”, terminando com “literatura e repertório do instrumento na 
música de câmera, inclusive em duos”.

As aulas das disciplinas Formação de Repertório, oriundas e expandidas a partir da antiga 
Literatura e Repertório, foram delineadas na proposta para os novos cursos (agora Resolução 502 
CCEP). Aqui, o que se buscava, para o bacharel em instrumento, não era mais apenas o conheci-
mento do repertório, mas o efetivo contato artístico com ele: “Performance musical: apreciação, 
crítica, interpretação e apresentação pública de peças escolhidas dentre os diversos gêneros e 
estilos	do	repertório	específico	do	instrumento.”

Para além da preocupação com a maior dedicação ao contato com o repertório do instru-
mento, buscou-se uma expansão do recorte tradicional. Os repertórios acadêmicos concentram-se 
numa	estreita	faixa	de	200	e	poucos	anos,	que	pode	ser	definida	como	do	barroco	centro-europeu	
ao início do séc. XX, mais ou menos de Bach aos impressionistas franceses. É claro que vez ou 
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outra surge ainda um aluno com uma sonata de Scarlatti, um cantor com uma canção de Schoen-
berg, mas sempre vistos como uma expansão daquele núcleo duro. O próprio repertório brasileiro 
comparece por força de exigência expressa nos programas. 

Pois no curso das discussões, foram propostas duas fronteiras de expansão: uma temporal, 
com visitação do repertório do renascimento e contemporâneo; outra territorial, com a inserção 
de repertório regional. Somava-se a estas duas fronteiras uma terceira, que poderíamos chamar de 
gênero. Se até aqui todas as discussão se deram em quase consonância e uníssono, aqui começaram 
debates complexos. Como nominar a música anterior ao barroco? Como exigir repertório tradi-
cional na falta de fontes e partituras? Acerca das questões da música não de concerto, a questão 
era mais pragmática: não havia na ocasião em toda a escola nenhum instrumentista familiarizado 
com o repertório. 

A questão era premente, pois o que se desejava era justamente a maior inserção dos egressos 
na cena artística e musical da região. Como se lê na resolução 502: “formação básica, humanística 
e	artística	do	aluno,	capacitando-o	ao	raciocínio	e	criação	artística,	cultural	e	científica,	à	reflexão 
crítica da realidade, de modo a se converter em agente responsável pelas transformações sociais 
(...)” (grifos nossos). Permeava a resolução a concepção de que egressos dos cursos de música 
mais que apenas instrumentistas, deveriam imbuir-se do “exercício da ampla gama de atividades 
que	se	oferecem	a	este	profissional,	instrumentista,	educador,	agente e produtor cultural”. 

Assim, para resumir nossa história, após longas discussões, não foi aprovada a proposta para 
a ementa da disciplina Formação de Repertório IV, em que se previa “apreciação, crítica, inter-
pretação e apresentação pública de peças do repertório goiano” (grifos nossos). Finalizadas as 
reuniões, aprovada a resolução, partir daquele momento, novembro de 2000, colocava-se outro 
desafio:	levantar	o	repertório	goiano	(se	é	que	havia!).
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MúSICA, SALESIANOS E INDígENAS BRASILEIROS EM DOIS 
MOMENTOS: DA NOçãO DE PROgRESSO CIVILIzATóRIO AO 

RECONHECIMENTO DO VALOR DAS CuLTuRAS AuTóCTONES 
NO CATOLICISMO ROMANO DOS SéCuLOS XX E XXI

Fernando Lacerda Simões Duarte (UFMG)
lacerda.lacerda@yahoo.com.br

Resumo: A ideia de inculturação da liturgia e da música católicas tem sido objeto de estudos e se encontra claramente entre as 
metas do sistema religioso no Brasil hoje. A assimilação de traços da cultura local na elaboração dos ritos religiosos não foi uma 
posição constante, contudo, ao longo do século XX. O presente trabalho tem como objeto dois registros de práticas musicais 
que envolvem a atuação de religiosos salesianos junto a indígenas bororos e xavantes, a primeira, no início do século XX e a 
outra, aproximadamente um século depois. Busca-se compreender quais teriam sido as razões para a mudança na perspectiva que 
norteia	tais	práticas,	a	partir	da	Igreja	Católica	Romana	enquanto	instituição.	Empreendeu-se	pesquisa	bibliográfica	e	documental,	
recorrendo,	a	fim	de	analisar	os	dados,	às	noções	de	progresso	nas	perspectivas	de	Norbert	Elias	e	Gilberto	Dupas,	bem	como	de	
Laloup	e	Nélis,	que	fornecem	uma	dimensão	teológica	para	os	temas	da	civilização	e	da	cultura.	Recorreu-se	ainda	às	noções	de	
memória	e	 identidade	coletivas	em	Joël	Candau	e	a	aos	sistemas	sociais	em	Luhmann	e	Buckley.	Os	dados	revelam	o	gradual	
processo	de	reconhecimento	e	valorização	das	culturas	autóctones,	estimulado	a	partir	da	década	de	1940,	oficializado	pelo	Concílio	
Vaticano II, e que eclodiu, no Brasil, com a assimilação do mito fundador das três raças nos documentos católicos sobre música. Tal 
mudança	de	perspectiva	institucional	reflete	o	gradativo	abandono	de	um	modelo	de	cultura	calcado	na	perspectiva	de	um	progresso	
civilizador linear e unilateral.

Palavras-chave: Música litúrgica – Igreja Católica; Salesianos e indígenas; Banda de música bororo; Missa em língua xavante; 
Cultura e progresso civilizatório.

INTRODUÇÃO

A noção de progresso enquanto trajetória linear do decurso do tempo que aponta para um 
– por vezes, único – sentido permeia representações, crenças e teorias nas mais diversas áreas do 
conhecimento e atividades humanas. Em História da ideia de progresso, Robert Nisbet não apenas 
procurou enfatizar a persistência do progresso ao longo da história – ainda que não aparecesse de 
maneira não enunciada –, como fez verdadeira apologia desta noção. Segundo Nisbet, a ideia de 
progresso seria responsável por guiar a humanidade de um estado de barbarismo e primitivismo 
rumo a um presente e a um futuro muito melhores (DUPAS, 2012. p. 33). Já em O processo civi-
lizador, de Norbert Elias (1994), a noção de progresso desponta como uma passagem da barbárie 
à	 civilização,	 ideia	 que	marcou	 a	Belle époque não somente europeia, mas também no Brasil. 
Diante deste quadro, surgem questões inevitáveis: do mesmo modo que um gradativo aumento 
da	 complexidade	 científico-tecnológica,	 a	 cultura	 também	 poderia	 representar	 distintos	 graus	
de evolução? Seria legítimo a determinado sistema social impor seus avanços a outro “menos 
evoluído”? Este trabalho não se propõe a responder tais questões, mas a apresentar as respostas a 
elas que foram correntes no sistema religioso católico romano e como tais respostas implicaram 
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diferentes práticas musicais de povos indígenas que tiveram contato com missionários salesianos, 
que eram, num momento inicial, de origem europeia.

São apresentados aqui dois quadros: o primeiro é a descrição de uma banda de música de 
índios bororos em 1909, narrada no periódico O Lidador, da diocese de Goiás, e o segundo, um 
apanhado acerca da música ritual católica entre os xavantes, fundamentado principalmente em 
um hinário que contém cânticos utilizados nas missas. Se no primeiro caso a banda revelava a 
assimilação de um modelo musical europeu, no segundo (ambos detalhados mais adiante), é 
possível	perceber	uma	valorização	da	cultura	xavante	e	sua	integração	à	liturgia,	processo	que	
recebe o nome de inculturação. Deste modo, questiona-se: quais mudanças nas metas musicais 
e globais do catolicismo romano permitiram que tal mudança de paradigmas se concretizasse? 
Como os conceitos de progresso, raça e cultura se relacionam a tal mudança? O Concílio Vaticano 
II (1962-1965), que é tido por muitos como um marco das mudanças no catolicismo romano no 
século	XX,	representou	um	ponto	de	inflexão	ou	deu	continuidade	a	processos	que	já	se	encon-
travam	em	curso	anteriormente?	Em	busca	de	respostas,	empreendeu-se	pesquisa	bibliográfica	e	
documental.

A descrição das atividades da banda dos bororos é aqui analisada dentro do quadro geral de 
metas	musicais	que	definiram	a	chamada	Restauração	musical	católica,	sobretudo	o	motu proprio 
“Tra le Sollecitudini” de Pio X sobre a música sacra, promulgado em 1903. Já a contextualização 
da prática musical dos xavantes no presente se dá em relação aos estudos da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre a música litúrgica. Em tais estudos são recorrentes as referên-
cias ao desenvolvimento de uma música litúrgica autóctone a partir do resgate de memórias antes 
silenciadas em nome de um repertório totalmente afastado da música secular, da exploração de 
ritmos populares e vários instrumentos antes proibidos, e da busca nas raízes do povo brasileiro, 
ponto	em	que	a	questão	racial	–	inclusive	a	indígena	–	é	trazida	à	tona.

Para	 a	 análise	 destes	 dados,	 recorre-se	 à	 já	 enunciada	 noção	 de	 progresso,	 que	marca	 o	
processo civilizador da Belle époque	brasileira,	bem	como	às	noções	de	memória	e	 identidade	
em Jöel Candau. Segundo Candau (2011), as metamemórias – aquelas passíveis de narratividade 
e	 compartilhamento	 –	 servem	 sempre	 às	 necessidades	 identitárias	 dos	 indivíduos	 no	 presente.	
Longe de uma pretensa objetividade da história, estas memórias são resultados de adaptações e 
negociações.

Recorre-se	 ainda	 às	 abordagens	dos	grupos	humanos	 como	 sistemas	 sociais,	 por	Walter	
Buckley	([1971])	e	Niklas	Luhmann	(1995).	Longe	de	serem	grupos	homogêneos,	os	sistemas	
sociais	apresentam,	segundo	Buckley,	diversas	partes	e	níveis	internos.	Tais	sistemas	têm	metas	
que orientam sua condução, e mesmo quando ocorrem determinados comportamentos internos 
que contrariem as metas, existe certo nível de tolerância a estes comportamentos aberrantes 
que são, em última análise, componentes de diversidade necessários a futuras adaptações do 
sistema. Outro aspecto relevante na abordagem baseada em sistemas sociais é o fato de estes 
serem abertos, mas operacionalmente fechados. Isto implica uma constante comunicação entre 
sistema e entorno, porém num nível de fechamento aos externos que preserve a identidade do 
sistema. O encontro entre os missionários católicos e os indígenas brasileiros representa a comu-
nicação entre dois sistemas sociais de valores e culturas radicalmente diferentes. Neste contato, 
a busca pela preservação de elementos identitários se faz sentir, mas as mudanças decorrentes 
da comunicação entre tais sistemas foram, em última análise, inevitáveis. Longe de uma análise 
pautada pela emissão de juízos de valor ou estéticos acerca do passado a partir de referenciais 
do presente, busca-se compreender os resultados deste encontro e as mudanças que atingiram os 
sujeitos envolvidos.
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A BANDA DOS BOROROS NO PANORAMA DA RESTAURAÇÃO MUSICAL 
CATÓLICA

Em 1909, O lidador, periódico diocesano de Goiás, descrevia a chegada de uma banda de 
música	de	índios	bororo	à	capital	do	Estado:

A	oito	do	mês	[ilegível],	chegaram	à	esta	capital	a	banda	de	musica	dos	borórós	e	os	padres	Carlos	
Peretto, Antonio Malan, João Bazoia e Luiz Montinschi, ilustres religiosos salesianos. Às 4 horas da 
tarde o Exmo. e Revmo. Sr. D. Prudêncio Gomes da Silva, virtuoso Bispo desta diocese acompanhado 
pelo clero secular e regular e grande massa de povo, aguardou no saguão do 20º batalhão de infantaria 
do exército, a chegada dos distintos hóspedes.
Uma	comissão	composta	dos	srs.	padres	Joaquim	Elesbão	dos	Reis	e	Antonio	de	Padua	Fleury,	prepa-
rou	condigna	recepção	para	os	intemeratos	filhos	de	D.	Bosco	e	seus	jovens	companheiros,	os	borórós	
coroados.
Ás 6 [?] horas da tarde o Exmo. e Revmo. Sr. D. Prudencio Gomes da Silva, virtuoso Bispo desta dio-
cese, acompanhado pelo clero secular e regular e grande massa de povo, aguardou no saguão do quartel 
do 20º batalhão de infantaria do exército, a chegada dos distinctos hóspedes.
Precedeu o séquito a banda de música do Corpo de Polícia do Estado.
Após	a	chegada,	o	Sr.	Sebastião	Rios,	intelligente	professor	do	Lyceu	Goyano	proferiu	bem	elaborado	
discurso allusivo ao acto. O padre Malan, assás commovido, agradeceu o generoso acolhimento, que o 
povo	goyano	lhe	fazia	e	aos	seus	companheiro	[sic]	de	jornada.
A 7, os padres salesianos e a banda de musica dos borórós vizitaram o Exmo. Sr. Bispo, que os recebeu 
gentilmente.
Um boróró proferiu uma pequena allocução, revelando seu adiantamento nas letras e o quanto pode a 
catechéze bem organizada e perseverante.
Visitaram tambem o Exmo. Coronel Presidente do Estado, os religiosos dominicanos, o Collegio 
Sant’Anna e as redações dos jornaes.
A 9 seguiram os padres salesianos para a colonia Sagrado Coração de Jesus, sita nos limites de Matto 
Grosso com esta Diocese. (Os borórós, 1909. p. 3)

Apesar de se tratar de uma notícia sobre uma banda de música, o artigo não adentra ques-
tões propriamente musicais, tais como o repertório que esta banda executava ou qual seria sua 
formação	instrumental,	mas	ressalta	o	adiantamento	do	neófito	nas	letras	e	a	visita	às	redações	de	
jornais, revelando um caráter eminentemente apologético desta visita: revelar o sucesso da atuação 
do trabalho dos missionários de levar civilização aos bororos. Sequer foi dito, aliás, se a banda 
indígena	chegou	a	tocar	na	cidade.	Outra	menção	à	existência	de	uma	banda	de	música	de	meninos	
bororos	 foi	 resgatada	 por	 Fernando	 de	Tacca,	 a	 partir	 de	Sylvia	Caiuby	Novaes,	 reforçando	 o	
caráter propagandístico da banda:

De pontos de vista diametralmente opostos, a Comissão Rondon e Missão Salesiana produzem uma 
imagem dicotômica do índio Bororo, entre o selvagem e o civilizado, que se tenta construir ou se mani-
pular no começo do século. Novaes cita trecho no qual no ano de 1908, durante as comemorações do 
centenário da passagem de D. João VI pelo Brasil, foi realizada uma grande exposição e o inspetor dos 
salesianos [“Dom Malan] teve a idéia de enviar os meninos Bororo, participantes da banda de música, 
da colônia do Sagrado Coração de Jesus, a se apresentarem no Rio de Janeiro. Os jovens foram ensaia-
dos pelo alfaiate chefe do colégio de Cuiabá, que era também um bom maestro de música. Recebe-
ram uniformes e foram dispensados dos trabalhos agrícolas. Toda a viagem foi custeada pelo governo. 
(NOVAES, 1993:169) [”] 
As transformações da vida e do comportamento dos Bororo podiam ser vistas e divulgadas para um 
olhar distante dos grandes centros ou da Europa para comprovar também, dessa forma, um simulacro, 
pois,	como	afirma	Novaes	em	várias	passagens,	os	Bororo	nunca	deixaram	de	realizar	seus	rituais	fune-
rários, até mesmo desenterrando seus mortos dos cemitérios cristãos.
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Para quem essa imagem estava sendo produzida? Certamente não era para os próprios Bororo daquela 
época mas para olhares distantes comprobatórios que se deixavam seduzir pela idéia da catequização 
dos índios e de sua conversão aos valores cristãos, portanto rebatidos como os valores de uma socie-
dade civilizada. A descrição de uma viagem para angariar fundos feita por Dom Malan, em 1917, que 
envolvia	finos	colégios	de	São	Paulo,	jornais	paulistanos	e	até	associações	de	mulheres	operárias,	essas	
virtudes de seres “obedientes, submissos, trabalhadores e industriosos, já em meio caminho da civili-
zação”, conforme citação do Boletim Salesiano, leva Novaes a dizer que essa viagem tinha os Bororo 
como “cartão de visitas do trabalho missionário” e assim este poderia estender seus trabalhos de con-
versão para outros grupos étnicos. (TACCA, 2002. p. 202-204)

O contato inicial entre os indígenas do Mato Grosso e os religiosos ocorreu no último quartel 
do século XIX, a partir de 1884. Diferentemente dos missionários, marechal Cândido Mariano 
Rondon insistiu em uma representação do aspecto incivilizado da tribo, mas revelando, em última 
análise, objetivo triunfalista semelhante ao da missão salesiana:

E completa de forma apoteótica sua visão do contato com os grupos indígenas enfatizando o roteiro 
positivista do progresso na nação, através do sonhado roteiro da passagem da condição de “selvagem” 
para	a	condição	de	“civilizado”,	quando	afirma	em	outro	momento:
Os dois grandes militares haviam assim estabelecido as bases verdadeiramente sólidas sôbre as quais as 
gerações futuras e as futuras organizações dos Serviços de Proteção aos Índios deviam construir a obra 
humanitária	da	aproximação	e	incorporação	do	Índio	à	Civilização,	tão	belamente	preconizadas	pelo	
grande estadista brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva. (RONDON, 1946: 224)
Em um artigo publicado em 1942, na revista America Indigena, continuando a citar José Bonifácio, 
Rondon enfatiza os cinco mandamentos criados por ele para propiciar “os meios de que se deve lançar 
mão para a pronta e sucessiva civilização dos índios” e, entre eles, o quinto mandamento que propõe 
incentivar a miscigenação dos povos indígenas com brancos e mulatos. (TACCA, 2002. p. 198)

Assim, alinhavam-se, Positivismo e religião católica, no que dizia respeito a um progresso 
civilizatório linear (ELIAS, 1994), que tinha como modelo máximo a Europa, reforçando os ideais 
correntes na Belle époque brasileira. O cartão de visitas dos religiosos fora utilizado pelo superior 
salesiano	nos	dois	anos	anteriores	à	ocasião	em	que	estiveram	na	sede	do	bispado	de	Goiás,	tendo,	
entretanto, alto custo para os participantes da banda (apresentação no Rio de Janeiro, em 1907): 

Dos 21 [meninos] músicos bororos que partiram com Dom Malan para a exposição no Rio de Janeiro, 
três	morreram	ao	longo	da	viagem,	o	que	vinha	a	confirmar	as	previsões	feitas	pelo	bari [xamã bororo] 
antes	da	viagem.	Mas,	apesar	da	apreensão	dos	missionários	quanto	à	reação	que	o	fato	causaria	entre	
os bororos, os salesianos puderam respirar aliviados ao perceberem que os índios não responsabiliza-
vam	os	missionários	pelas	epidemias	que	grassavam	no	Rio	de	Janeiro	[...]	A	conferência	que	ao	final	
se	transforma	em	inflamado	discurso,	com	todas	as	contradições	que	o	permeiam,	foi	inúmeras	vezes	
aplaudida por um público “selecto”. Nesta exposição nacional de 1908, em que “a República novíssima 
suplantava os eventos similares do velho Império em fausto, neoclassicismo e luzes feéricas”, seres sel-
vagens	cediam	lugar	a	músicos	talentosos.	A	chave	de	ouro	é	a	apresentação	final	dos	bororos	com	sua	
banda de música. (NOVAES, 1993. p. 170-171)

A presença da banda nas funções litúrgicas também foi descrita pelos salesianos, juntamente 
com a prática do cantochão: 

Não se deixando abater, os missionários continuam suas investidas preparando as novas gerações. Antes 
de dar a primeira comunhão a um grupo de jovens rapazes, Dom Balzoza lhes pede que prometam “di 
restar sempre con Lui e gli giurassero di non ritornare ai barbari costumi che dispiacevano tanto al padre 
Grande, Gesu, alla Madre Grande Maria” [para estar sempre com Ele e jurar não voltar pros costumes 
bárbaros que tanto desagradam a Deus, Jesus, e Maria]. A cerimônia da primeira comunhão foi solene, 
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entremeada de cantos gregorianos e marchas religiosas entoadas pela banda de música. Mas os padres 
logo começaram a ouvir os cantos dos bororos que iam caçar no dia seguinte, e novamente têm que se 
conformar com esta convivência imperativa das duas culturas. (NOVAES, 1993. p. 168-169)

Dentre os “costumes bárbaros que desagradam a Deus” e que escandalizavam os padres 
estavam os ritos funerários da tribo, que, acelerando o processo de decomposição dos cadáveres, 
pouco tempo depois os desenterrava, limpava os ossos no rio e levava estes ossos de volta para a 
aldeia para as cerimônias de luto (PAULA, s.d.). Entretanto, tal costume não poderia ser comba-
tido frontalmente, uma vez que, quando do estabelecimento dos 140 índios na Colônia Sagrado 
Coração dos salesianos em 1903, os autóctones não poderiam ser obrigados a abandonar sua 
cultura para que ali permanecerem. Neste ambiente de adaptações e disputas veladas de concep-
ções de mundo, a perspectiva do progresso civilizatório se enuncia na descrição de Malan: 

Vida	industrial	[:]	Foi-me	minimamente	lisonjeiro	constatar,	na	minha	última	visita	às	Colônias,	con-
solador progresso na modesta indústria nelas existentes. Numa delas, na Imaculada Conceição, a ins-
talação	de	possante	roda	hidráulica,	veio	facilitar	o	funcionamento	de	várias	máquinas	para	beneficiar	
arroz, milho, mandioca, para moagem da cana, etc. Por igual forma, com a construção de novos grandes 
fornos,	pode-se	intensificar	o	fabrico	da	farinha,	artigo	de	primeira	necessidade	para	as	Colônias.	Con-
tinua-se igualmente produzindo outros artigos de capital importância para o sustento das mesmas, tais 
como açúcar, rapadura, óleos, sabão e tecidos com que já se tem confeccionado bom número de roupas. 
Infelizmente,	a	impossibilidade	de	adquirir	mais	aperfeiçoados	aparelhos	de	fiação	e	tecelagem,	man-
tém ainda este importantíssimo ramo em estado rudimentar: acaricio, entretanto, o projeto de substituir 
os velhos fusos e rodas por mais modernos maquinismos. (MALAN, [1918]. p. 7)

A	existência	de	zonas	de	conflito	entre	a	cultura	nativa	e	os	referenciais	culturais	europeus	
dos	missionários	era	inevitável,	sobretudo	no	que	dizia	respeito	às	crenças:

Ao mesmo tempo em que buscaram agradar aos missionários em algumas questões, participando das 
missas,	dos	trabalhos	na	roça	e	oficinas,	na	incorporação	das	roupas	e	nomes	cristãos,	aceitando	que	
seus	filhos	fossem	educados	pelos	padres	e	freiras;	resistiram,	quando	se	tratava	de	seguir	prescrições	
que	implicavam	abrir	mão	de	sua	cultura.	Os	padres,	diante	das	dificuldades	em	converter	os	Bororo,	
fazendo-os	abandonar	seus	rituais	e	costumes,	foram	unânimes	em	reconhecer	que	a	figura	do	xamã	
devia ser combatida. (CAREAGA, 2010)

Neste	contexto,	a	música	figura	não	apenas	como	um	instrumento	difusor	das	metas	musi-
cais do catolicismo e dos ideais europeus de civilização, mas também como símbolo de resistência 
cultural, no caso dos cantos bororos das cerimônias de caça. A banda de música se revela, nesta 
paisagem	sonora	permeada	de	relações	de	poder,	um	elemento	perfeitamente	alinhado	às	metas	
musicais	romanas	no	que	diz	respeito	à	liturgia	católica:	limitava-se	a	tocar	marchas	religiosas.	
Segundo a descrição anterior, a música litúrgica das missas seria gregoriana. Segundo o motu 
proprio	sobre	a	música	sacra	de	Pio	X,	o	gênero	gregoriano	era	a	música	oficial	da	Igreja	Romana	
e	as	bandas	de	música	deveriam	se	 limitar	à	execução	em	procissões,	 fora	dos	 templos	 (Sobre	
música sacra, 1903). 

Quanto	à	assimilação	de	elementos	das	culturas	locais,	esta	poderia	ocorrer	dentro	de	limites	
claros: desde que não causasse “impressão desagradável” a quem a ouvisse. Em outras pala-
vras,	 é	 possível	 afirmar	 que	 o	 documento	 tinha	 uma	perspectiva	 claramente	 eurocentrista,	 que	
se	adequava	integralmente	à	Romanização,	autocompreensão	do	catolicismo	vigente	no	período	
(DUARTE, 2016). Nesta identidade coletiva do sistema religioso, pretensamente monolítica, o 
modelo romano de liturgia deveria ser difundido até os mais distantes rincões do universo cató-
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lico, reprimindo-se, tanto quanto necessário, as manifestações de religiosidade que estivem em 
desacordo com este modelo (GAETA, 1997). Em suma, este catolicismo de feições europeias 
se	adequava	perfeitamente	às	expectativas	de	parte	da	sociedade	da	Belle époque brasileira que 
professava sua fé no progresso material e civilizatório (DUARTE, 2013).

Longe, entretanto, da dominação cultural pura e simples, a relação entre bororos e missioná-
rios se inseria no campo da negociação, das adaptações ou, nas palavras de Novaes, das estratégias:

Do ponto de vista das sociedades indígenas, a obtenção de certas “vantagens” (as “estratégias” do ponto 
de	vista	dos	missionários,	como	assistência	à	saúde,	a	proteção	contra	inimigos	etc.)	só	estará	assegu-
rada	se	os	índios	puderem	corresponder,	de	alguma	forma,	àquilo	que	os	missionários	deles	esperam.	
(NOVAES, 1993. p. 166)

No desenvolvimento desse sistema social complexo, notam-se relações também complexas, 
ou seja, aquelas na quais os processos se estruturam a partir de causas diversas que se realimentam. 
Seria reducionista, portanto, limitar a abordagem da religião ao simples interesse em dominação 
de um povo, sem considerar qualquer envolvimento real também por parte dos religiosos. A morte 
do salesiano Rodolfo Lukenbein e do índio Cristino Koge Kudugodu (Simão Bororo) na reserva 
indígena Meruri (MT), em 1976, revela o envolvimento radical do religioso na defesa dos direitos 
dos bororos, principalmente da demarcação de suas terras.

MÚSICA E LITURGIA CATÓLICA ENTRE SALESIANOS E XAVANTES NO PRESENTE

No	campo	da	música	litúrgica,	o	presente	se	revela	diametralmente	oposto	às	práticas	do	
passado, nas quais o canto gregoriano se fazia ouvir, talvez de maneira exclusiva, nos ritos cele-
brados outrora pelos salesianos entre os indígenas. O que se nota hoje entre os xavantes é a assi-
milação da musicalidade indígena na liturgia, resultando num processo de inculturação litúrgica. 
Numa dimensão teológica do papel da cultura, escreveram Laloup e Nélis:

A Igreja foi por Cristo encarregada de realizar a paradôsis ou tradição histórica das riquezas que êle 
trouxe e inseriu em dado momento da história. [...] Daí, as duas tendências da teologia cristã. A primeira 
insiste a tal ponto sôbre a história sobrenatural que vem a tratar com desdém a história natural, que toda-
via, deve ser salva por Cristo; segundo essa teologia, a única coisa importante é a conversão das almas, 
sem a colaboração necessária com a história, a cultura, a civilização, as chamadas atividades “huma-
nas” ou “humanistas”, bem vizinhas do pecado ou aptas para distrair o homem de sua vocação essen-
cial. Outra tendência se esforça, sem querer conciliar os inconciliáveis, por perceber a ligação interna 
que une entre si as “duas histórias”. (LALOUP, NÉLIS, 1966. p. 164-165)

O	presente	se	aproxima	desta	segunda	linha:	longe	de	um	referencial	fixo	de	liturgia	fundado	
em um modelo europeu e em uma noção de linear de progresso que deve convergir para um único 
centro	(Sé	Romana),	se	esforça	por	adaptar	o	cristianismo	às	realidades	locais.	Neste	sentido,	lê-se	
no documento A Música Litúrgica no Brasil: 

Na	 última	 década,	 surgiram	 cantos	 que	 correspondem	mais	 à	 índole	 própria	 das	 diversas	 regiões	 e	
comunidades,	significando	um	avanço	no	processo	da	inculturação,	quanto	aos	textos,	às	melodias,	aos	
ritmos e instrumentos. A publicação do ODC [Ofício Divino das Comunidades] e dos subsídios que o 
acompanham tem-se destacado dentro deste processo [...] Em matéria de música ritual, ao canto e ao 
toque dos instrumentos se acrescenta naturalmente a expressão corporal, que atinge sua plenitude na 
dança	litúrgica	[...]	Fidelidade	às	nossas	raízes	indígenas,	ibéricas	e	africanas	[...]	Uma	Evangelização	
que não assume o patrimônio cultural dos diversos povos resulta num paralelismo entre uma ambiência 
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litúrgica desarticulada e o meio de vida corrente, tendo como conseqüência a marginalização de cultu-
ras e vivências religiosas exuberantes, vitais e comunicativas, por uma liturgia cristalizada, inibidora 
e engaiolada. (CNBB, 1998. p. 8-42)

Tais prescrições revelam o alinhamento do hinário católico em língua xavante Wadzadawa’a’a 
na Danhipai’wai ma – Cantemos ao Senhor	(LACHNITT,	2014)	às	metas	musicais	do	sistema	
religioso correntes no Brasil: 

Passados treze anos [da primeira edição do hinário], a criatividade original do povo Xavante fez cres-
cer este repertório, pois para cada nova festa importante na comunidade cristã jovem são “sonhados” 
novos	cantos	que	conferem	um	colorido	original	à	própria	 liturgia.	[...]	Desde	os	primeiros	contatos	
dos Xavante com os cristãos não-indígenas, foram traduzidos os cantos “de fora” conservando-lhes a 
melodia estranha ao ouvido musical Xavante. Esses cantos permanecem nessa nova edição, pois con-
tinuam ser [sic] usados, sofrendo porém algumas distorções. Esse foi o início de uma caminhada, pois 
com o tempo surgiram cantos cada vez mais próximos ao estilo melódico e ao ritmo musical típico dos 
Xavante. Levando-se em conta o que o Concílio Vaticano II dispõe na SACROSANCTUM CONCI-
LIUM N° 19, é preciso admirar a caminhada já realizada. O início foi a prática do canto proposto pelos 
missionários. Seguiram-se as traduções e passou-se progressivamente para o canto que corresponde 
sempre	mais	à	tradição	musical	própria.	O	canto	litúrgico	então	é	um	termômetro	interessante	para	veri-
ficar	o	processo	de	inculturação,	que	é	um	processo	permanente	da	evangelização	de	um	povo.	[...]	O	
estilo melódico e repetitivo do canto Xavante também se presta muito bem para a meditação. [...] Todos 
se sentem envolvidos para participar do canto nativo de fácil assimilação [...] Com os cantos novos cria-
dos com ritmo típico Xavante é preciso ainda investir mais na dança litúrgica Xavante que nada mais 
seria do que oferecer do estilo próprio do canto tradicional que é cantado em dança circular ou semi-
-circular. (LACHNITT, 2014. f. 1-1v)

A	partir	dos	referenciais	teóricos	aqui	adotados,	é	possível	afirmar	que	houve	uma	gradativa	
abertura cognitiva	(LUHMANN,	1995)	do	sistema	religioso	católico	à	cultura	xavante,	em	contra-
partida	à	abertura	do	sistema	social	autóctone	em	contato	com	a	cultura	dos	missionários	europeus.	
Apesar	da	renovação	do	repertório	rumo	à	índole	musical	xavante,	conservam-se	memórias	musi-
cais	de	origem	europeia,	que	se	adaptam	às	necessidades	do	sistema	religioso	local	no	presente	
(CANDAU, 2011). Neste sistema, missionários e indígenas não constituem categorias isoladas, 
ao	contrário,	de	seu	contato	foi	constituída	uma	identidade	coletiva	nova	–	em	Buckley	([1971]),	
morfostase –, diferente daquela que ambos os grupos tinham inicialmente.

O processo de inculturação musical foi gradativo, conforme descreveu padre George Lachi-
nitt, e encontrou nos documentos da Sé Romana decorrentes do Concílio Vaticano II – Consti-
tuição Apostólica “Sacrosanctum Concilium” – um estímulo a seu desenvolvimento. Longe de um 
ponto	de	ruptura	com	os	processos	em	curso,	o	Concílio	oficializou	a	abertura	cognitiva	do	sistema	
religioso	às	realidades	locais,	expresso	principalmente	pela	Carta	Encíclica	“Mediator Dei” de Pio 
XII, de 1947 (DUARTE, 2016). Este documento incentivava as missões e propunha o reconheci-
mento da índole de cada povo particular quando da composição do repertório litúrgico. Mediator 
Dei	serviu	de	estímulo	à	composição	de	obras	musicais	como	a	Missa Luba, de Guido Haazen, 
Misae Katanga, de J. Kiwele, e Missae “a savanis”,	de	R.	Wedraogo,	dentre	outras	 (SOUZA,	
1966. p. 29). Segundo Paola Montero, 

A Igreja Católica, provavelmente sob o impacto desse processo de descolonização dos países africa-
nos e asiáticos, acompanha o mesmo movimento. Já nos anos 50 começou a sublinhar a importância da 
‘adaptação’ do cristianismo aos valores das outras culturas. Com o Concílio Vaticano II, porém, tornou-
-se evidente o fato de que parte do clero provinha de culturas não-européias e a noção de adaptação o 
cedeu	lugar	à	afirmação	da	igualdade	entre	as	culturas.	(MONTERO,	1992.	p.	93)
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Neste	processo	de	gradativa	abertura	da	Sé	Romana	às	culturas	locais,	foi	possível	que	estas	
culturas	se	afirmassem	na	 liturgia.	O	documento	da	CNBB	mencionado	anteriormente	revela	o	
resultado deste processo, ao valorizar claramente a assimilação das raízes indígenas, europeias e 
africanas da música brasileira na liturgia, trazendo, a seu modo, o mito de origem das três raças 
para o plano das metas musicais católicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como	resposta	às	questões	que	conduziram	à	realização	da	presente	investigação,	é	possível	
afirmar	que,	longe	de	ser	um	ponto	de	inflexão,	o	Concílio	Vaticano	II	oficializou	mudanças	grada-
tivas na relação entre a Igreja Católica e as culturas não-europeias. Este processo de abertura 
cognitiva revela o afastamento gradual de uma noção monolítica de cultura, bem como da noção 
linear de progresso civilizatório, segundo a qual a imposição de culturas mais “evoluídas” sobre 
outras seria legítima. Esta mudança de paradigmas certamente serviu de estímulo para a transfor-
mação das práticas musicais litúrgicas que se estabelecem no sistema religioso local integrado por 
salesianos e indígenas. Finalmente, a noção de raça indígena chegou ao plano das metas musicais 
católicas como um incentivo ao resgate das memórias musicais indígenas, africanas e europeias 
para a renovação do repertório musical de função litúrgica no Brasil.
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PATRIMôNIO ARquIVíSTICO-MuSICAL DO ARquIVO PúBLICO DE 
ALAgOAS: MuLHERES NAS PRáTICAS MuSICAIS EM INíCIOS DO 
SéCuLO XX, POLíTICA E OuTRAS NARRATIVIDADES POSSíVEIS

Fernando Lacerda Simões Duarte (UFMG)
lacerda.lacerda@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho tem como foco da discussão a produção de narrativas capazes de descrever práticas musicais a partir 
de fontes recolhidas ao Arquivo Público de Alagoas. Busca-se apontar caminhos para o estudo dessas fontes musicais, as quais 
remetem a memórias de distintos períodos, ambientes e práticas. Questiona-se: a quais períodos e práticas musicais se referem as 
fontes	ali	recolhidas?	É	possível	identificar	sua	procedência	ou	reuni-las	em	fundos	documentais?	Quais	músicos	alagoanos	podem	
ser localizados em tais fontes? Estas fontes podem trazer alguma contribuição relevante para as práticas musicais no Brasil no 
período	a	que	se	referem?	Para	responder	a	tais	questões,	recorreu-se	ao	estudo	bibliográfico,	além	da	consulta	às	fontes	do	arquivo	
em	questão.	Recorre-se	às	noções	de	memória	e	identidade	em	Joël	Candau,	sobretudo	à	taxonomia	da	memória	por	ele	apresentada	
e	o	pressuposto	da	narratividade	como	via	para	o	compartilhamento.	Servem	ainda	à	análise	as	noções	de	lugares	de	memória	de	
Pierre	Nora	e	os	estudos	patrimoniais	de	Choay.	Os	resultados	apontam	para	a	existência	de	distintas	memórias	e	caminhos	para	a	
construção de uma narrativa memorial ou de uma história da música a partir de tais fontes. As fontes têm abrangência histórica de 
cerca de cento e vinte anos e revelam indícios de considerável presença feminina nas práticas musicais de Alagoas neste período, 
bem como a possibilidade de estudo de aspectos políticos, artísticos e religiosos a partir de seu conteúdo.

Palavras-chave: Patrimônio arquivístico-musical; Música em Alagoas; Mulheres na Belle époque; Música litúrgica – Igreja 
Católica; Metamemória, narratividade e fontes musicais.

INTRODUÇÃO

A noção de patrimônio cultural se ampliou consideravelmente desde os primeiros trabalhos 
de	preservação	e	restauração	de	prédios	e	monumentos	no	século	XIX	até	o	presente	(CHOAY,	
2001). Nesta passagem dos bens de pedra e cal (FONSECA, 2005) a um rol mais amplo, foram 
contemplados também os bens imateriais, dentre os quais se inscrevem as práticas musicais. Por 
outro lado, o patrimônio musical tem também um lado material: partituras, tratados, documentos, 
discos	e	outros	suportes	materiais	de	gravações,	enfim,	meios	pelos	quais	ela	é	produzida,	regis-
trada e transmitida (MENDES, 2012).

Apesar do aumento do escopo dos bens passíveis de reconhecimento patrimonial, estes têm em 
comum com os lugares de memória (NORA, 1993) a capacidade de deter o esquecimento do passado. 
Os	lugares	de	memória	têm	sua	existência	justificada	pelo	fato	de	não	mais	existirem	no	presente	os	
meios de memória, ou seja, não existir mais uma ligação tão direta com o passado que representam. 
Por outro lado, este passado não se tornou tão desconectado do presente a ponto de totalmente perdido. 
Igualmente, a música do passado registrada em partituras que não se encontra nas práticas musicais 
correntes	não	está	tão	distante	a	ponto	de	ter	perdido	o	significado	ou	o	interesse	histórico.

O Arquivo Público de Alagoas (APA) recolhe diversos fundos documentais, dentre os quais, 
alguns com partituras. Busca-se, neste trabalho, apontar caminhos para o estudo dessas fontes 
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musicais, que remetem a memórias de distintos períodos, ambientes e práticas. O processo de cata-
logação	deste	arquivo	identifica	a	tipologia	documental	(Estado	de	Alagoas,	[20--]),	permitindo	
que	logo	sejam	identificadas	partituras	em	dezoito	caixas	e	em	outras	três,	documentação	pública	
relativa a práticas musicais em Alagoas. Nem todos os títulos das partituras estão listados no catá-
logo – principalmente no caso de encadernações de partituras avulsas –, devendo o consulente 
solicitar a consulta das mesmas para que possa ter real noção do acervo. Das dezoito caixas que 
continham partituras, foram consultadas, por amostragem, onze delas1. Tal processo não é exaus-
tivo, portanto, no que diz respeito ao conteúdo do acervo musical. Neste ponto se insinua uma 
possibilidade de pesquisa ligada ao APA: a catalogação detalhada das fontes, que longe de ser um 
trabalho estritamente técnico, pressupõe a investigação da procedência das fontes, o mapeamento 
de categorias possíveis, adoção de um método de organização dos dados, além do reconhecimento 
da procedência e datação das fontes. Este trabalho implica ainda a opção por um dos modelos de 
catalogação existente ou o desenvolvimento de um sistema próprio, que mais bem se adapte ao 
sistema de catalogação já vigente no APA.

O presente trabalho não tem como objetivo este processo de catalogação, mas se concentra 
nas narratividades possíveis a partir das fontes ali recolhidas. Assim, questiona-se: a quais perí-
odos	e	práticas	musicais	se	referem	tais	fontes?	É	possível	identificar	sua	procedência	ou	reuni-las	
em fundos documentais? Quais músicos alagoanos podem ser localizados em tais fontes? Final-
mente, estas fontes podem trazer alguma contribuição relevante para as práticas musicais no Brasil 
no período a que se referem? Para responder a tais questões, empreendeu-se pesquisa documental 
no próprio Arquivo Público de Alagoas e em outras instituições de Maceió e Penedo (no sul do 
estado de Alagoas, na divisa com Sergipe): bibliotecas públicas, agremiações musicais, Instituto 
Histórico	e	Geográfico,	igrejas,	cúrias,	dentre	outras.	Também	foi	realizada	pesquisa	bibliográfica	
acerca das práticas musicais e músicos do estado.

A	noção	de	 narratividade,	 central	 para	 este	 trabalho,	 remete	 diretamente	 à	 taxonomia	da	
memória de Joël Candau (2011). Segundo Candau, a memória opera em três níveis: protomemória, 
memória e metamemória. A protomemória ou habitus se instala profundamente nos indivíduos por 
meio	da	repetição.	Longe	do	simples	automatismo,	esta	presentificação	do	passado	permite,	por	
exemplo, ao cavaleiro duelar sem ter que pensar na montaria. No plano coletivo, ela representa as 
memórias	mais	profundas	de	uma	coletividade	humana	e	se	liga	diretamente	à	sua	identidade.	Já	
a	memória	–	de	alto	nível	–	se	refere	à	operação	de	acessar	de	maneira	deliberada	ou	involuntária	
o passado no presente. Finalmente, a metamemória é a representação da memória que passível de 
compartilhamento pelos membros de um grupo. Tal representação passa pela narratividade, ou 
seja, para que possa ser compartilhada, pressupõe um discurso sobre ela. Longe de uma descrição 
objetiva e universal do passado – como ocorre, em tese, com a história (LE GOFF, 1990) –, a 
memória sempre é recriada no presente em razão das necessidades dos sujeitos. Assim, as repre-
sentações	do	passado	variam	entre	aproximações	mais	fidedignas	dos	 fatos	até	“uma	distinção	
radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado” (CHARTIER, 2002. p. 20). Consi-
derando que a história também alimenta a história (LE GOFF, 1990), um estudo histórico da 
música que se propõe a transformar informações estritamente musicais em narrativas históricas 
também se insere, em última análise, no campo da narratividade e da metamemória.

Com	vistas	 à	 análise	 aqui	 proposta,	 será	 apresentada	 uma	 descrição	 das	 fontes	musicais	
recolhidas	ao	Arquivo	Público	de	Alagoas,	citando-se	algumas	a	 título	de	exemplificação,	para	
então se buscar na literatura dados mais consistentes sobre os músicos – e com maior interesse, as 

1 Números das caixas de documentos do APA nas quais procedeu-se a consulta: 3271, 3274, 3389, 3391, 5272, 5273, 5274, 5276, 
5278, 5279 e 5280.
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musicistas	–	nelas	presentes,	para	finalmente	se	lançar	um	breve	olhar	sobre	a	história	nos	períodos	
a que estas fontes se referem.

Um dos traços mais marcantes do acervo musical em questão é a recorrente presença femi-
nina nas fontes, seja de compositoras, seja de copistas ou proprietárias das partituras. A mulher nas 
práticas musicais da Belle époque terá, portanto, especial atenção dentre as narratividades possí-
veis a partir do estudo das fontes musicais do APA. 

EM BUSCA DE UMA ORDENAÇÃO

O acervo musical recolhido ao Arquivo Público de Alagoas é marcado pela diversidade das 
fontes. Dentro da amostragem adotada, foi possível encontrar partituras manuscritas e impressas 
que	têm	como	termo	inicial	a	década	de	1870	e	final,	de	1990.	Sem	a	identificação	da	procedência	
de	cada	fonte,	buscou-se	identificar	padrões	para	eventualmente	reconhecer	fundos	documentais	
distintos. Um fundo bastante evidente é o do compositor alagoano Ernani Méro (1925-1996). 
Diversas partituras trazem dedicatória autógrafa ao APA, revelando a clara intenção do compositor 
em um arquivamento de si:

Dessas práticas de arquivamento do eu se destaca o que poderíamos chamar uma intenção autobiográ-
fica.	Em	outras	palavras,	o	caráter	normativo	e	o	processo	de	objetivação	e	de	sujeição	que	poderiam	
aparecer a princípio, cedem na verdade o lugar a um movimento de subjetivação. Escrever um diário, 
guardar	papéis,	assim	como	escrever	uma	autobiografia	são	práticas	que	participam	mais	daquilo	que	
Foucault chamava a preocupação com o eu.
Arquivar a própria vida é pôr no espelho, é contrapor a imagem social a imagem íntima de si próprio, e 
nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência. (ARTIÈ-
RES, 1998. p. 11)

Esta resistência permite hoje narrativas metamemoriais ou estudos históricos e musicoló-
gicos acerca da obra de Ernani Méro, que foi também professor de História da Universidade Federal 
de Alagoas, além de sargento músico, conforme atesta a fonte de Penedo Tênis Clube (Méro, 
1966) recolhida ao acervo do APA (Cx.5274). Sua obra musical permanece ainda pouco estu-
dada e oferece uma paisagem urbana das cidades de Maceió e Penedo, a partir de hinos dedicados 
a diversas instituições. Além disto, sua obra religiosa – a maior parte de sua produção – permite 
que	se	observem	memórias	musicais	anteriores	ao	Concílio	Vaticano	II	(1962-1965)	adaptadas	às	
necessidades	do	período	pós-conciliar	(DUARTE,	2015).	Graças	às	dedicatórias	de	Ernani	Méro	
ao	APA,	é	possível	identificar	a	caracterização	de	um	fundo	particular,	ainda	que	os	documentos	
estejam misturados a diversas fontes e em caixas não sequenciais.

Ainda	em	relação	às	procedências	geográficas	das	fontes,	são	correntes	nas	fontes	do	APA	
menções	às	cidades	alagoanas	de	Pilar	e	São	Miguel	dos	Campos,	e	menos	frequentemente,	Mata	
Grande e Deodoro, além da capital sergipana, Aracajú. A grande quantidade de fontes procedentes 
de Propriá-SE sugere uma circulação de músicos entre esta cidade e Alagoas, provavelmente, 
com a vizinha alagoana, Penedo, na outra margem do rio São Francisco. Uma cópia feita pelo 
avô de Ernani Méro, o jornalista e músico Henrique Méro, de Chuva de Lyrios, de Rosalvo Abreu 
(1910) sugere, do mesmo modo que as composições de seu neto, trânsitos musicais entre Maceió e 
Penedo. Para além deste trânsito de fontes entre localidades mais próximas, impressos procedentes 
de	Pernambuco,	Rio	de	Janeiro,	Bahia	e	outros	–	e	mesmo	um	manuscrito	de	finais	do	século	XIX	
que	remete	às	regiões	amazônicas	–	constituem	ainda	um	campo	a	ser	explorado.
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É	possível	identificar	ainda	um	fundo	de	compositores	alagoanos	graças	a	carimbos	e	a	uma	
listagem de fontes procedentes do Museu da Imagem e do Som (MIS) de Alagoas. Em pesquisa 
nesta instituição, os funcionários informaram que hoje ela recolhe somente registros audiovisuais. 
Em	razão	da	grande	quantidade	de	fontes	que	se	ligam	à	história	das	práticas	musicais	no	estado	de	
Alagoas, não foi possível constatar a quantidade de fontes procedentes do MIS e quais constituem 
fundos	documentais	diversos.	Tal	estudo	poderia	conduzir,	inclusive,	à	localização	de	outras	fontes	
não	recolhidas	ao	APA	que	possibilitassem	um	retrato	mais	fiel	das	práticas	musicais	em	Alagoas	
no passado. Desponta ainda a possibilidade do estudo das casas publicadoras de partituras que 
teriam funcionado em Maceió e daquelas que permanecem publicando2. Esta história da imprensa 
musical no estado abrangeria pelo menos algumas décadas.

Ao Arquivo Público de Alagoas foram recolhidas ainda fontes procedentes de bandas 
diversas, orquestras/bandas de jazz e até mesmo da Banda da Polícia Militar. Estas fontes revelam, 
por si, um vasto campo de estudo de estilos musicais e de ambientes em que a música era prati-
cada. Há de se considerar ainda a possibilidade de comparação com partituras em fase corrente ou 
intermediária de recolhimento (BELLOTTO, 2012) em acervos de agremiações ainda ativas em 
Alagoas, como é o caso da banda da polícia. Do ponto de vista da organização e determinação da 
procedência das partituras de bandas, ainda não foi possível determinar se estas chegaram ao APA 
a partir de um único acervo ou se passaram por distintos proprietários, constituindo fundos docu-
mentais	diversos.	O	que	parece	possível	afirmar	no	momento	é	que	parece	não	ter	havido	o	reco-
lhimento de fundos documentais completos de qualquer das agremiações musicais em questão ao 
APA, mas tão somente uma seleção parcial.

Finalmente,	é	possível	identificar	também	um	fundo	de	documentos	produzidos	por	órgãos	
públicos sobre práticas musicais em Alagoas relacionadas a tais organismos. Deste modo, o estudo 
da	procedência	das	fontes	não	apenas	seria	útil	à	produção	de	histórias	da	música	em	Alagoas	ou	
de narrativas metamemoriais, a partir das fontes, como também poderia conduzir á localização de 
novos acervos e ao estabelecimento de conexões entre as práticas musicais dos distintos passados.

DO GÊNERO À POLÍTICA: NARRATIVIDADES QUE SE ENTRECRUZAM

Nas	onze	caixas	consultadas,	dois	aspectos	ficaram	bastante	evidentes:	a	grande	quantidade	
de partituras para piano no período da Belle époque e da Era do Rádio alagoanas, e a grande recor-
rência	de	 identificações	de	mulheres	nestas	 fontes.	Constatação	semelhante	foi	 feita	por	Lucila	
Basile (2015) em fontes de Fortaleza3. Monica Vermes analisou mais detidamente a formação 
musical feminina que ocorria no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, então capital 
nacional,	em	fins	do	século	XIX:

Como instituição cujo propósito era (também se não exclusivamente) formar os músicos que viriam 
a compor as orquestras e coros do Rio, o Instituto não estava conseguindo cumprir suas funções. Evi-
dência disso era a enorme proporção de mulheres que frequentavam as aulas: em 1895, dos 401 alunos 
matriculados, 347 eram mulheres (Vermes, 2004) e elas não eram candidatas “naturais” ao exercício 
profissional	da	música.	(VERMES,	2011.	p.	9)

2 Em estudo sobre a paisagem urbana de Maceió no passado, Maria de Fátima de Mello Barreto Campello (2009. p. 150) destacou 
o	protagonismo	do	Protásio	Trigueiros	no	desenvolvimento	das	artes	gráficas	em	Alagoas,	tendo	sua	casa	publicadora	se	dedi-
cado	à	impressão	de	cartões	postais	coloridos,	mas	também	a	partituras.

3 Ainda sobre os chamados “pianeiros” da Belle époque e as funções sociais do piano, destaca-se o livro de Robervaldo Linhares 
Rosa (2014). Destaca-se ainda o projeto Recuperação e difusão do acervo musical da coleção Vicente Salles da Biblioteca do 
Museu da UFPA, coordenado por Jonas Arraes, que se propôs a difundir o repertório urbano da Belle époque belenense.
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Práticas musicais semelhantes podem ter ocorrido na Maceió da Belle époque, ou seja, entre 
finais	do	século	XIX	e	o	início	da	primeira	Guerra	Mundial,	período	caracterizado	“por	uma	sucessão	
de experimentações que se entende pelo nome de modernidade, vivenciada e compreendida por 
seus contemporâneos como progresso e civilização” (SANTUCCI, 2008. p. 17). Um símbolo do 
progresso	científico	e	tecnológico	em	Alagoas	neste	período	foi	o	desenvolvimento	de	uma	lâmpada	
incandescente	a	partir	de	fibra	de	alfavaca,	planta	típica	dos	sertões	de	Alagoas	e	Pernambuco,	por	
Argemiro Augusto da Silva (SOUZA et al., 2013). Já na arquitetura e nas artes, a Belle époque 
deixou traços conservados até o presente, como é o caso do neoclássico Teatro Deodoro e algumas 
construções de estilo art nouveau. No campo da música, entretanto, este passado ainda é pouco 
conhecido e menos ainda, a participação feminina nas práticas musicais do período, em Alagoas. 

A	 fim	 de	 conhecer	 quais	 mulheres	 participaram	 de	 tais	 práticas	 musicais,	 foi	 realizado	
inicialmente	procedimento	onomásico,	totalizando	treze	nomes.	Olypia	Jovita	Prudente	de	Mello	
Pilar	aparece	como	proprietária	de	uma	fonte	musical.	Já	aquelas	claramente	identificadas	como	
copistas foram: Carmosina, Deolinda Josina Violanta de Vasconcellos Correia, Maria E. L. Rodri-
gues	e	Lucilla	Mauricio	Valente.	Não	foi	possível	identificar	se	foram	somente	copistas	ou	compo-
sitoras das obras contidas nas fontes: Adelia Leite, Maria José de Almeida e Maria José dos Santos 
Farias	 –	 até	 finais	 da	 década	 de	 1920,	 assinando	 apenas	 como	Maria	 José	 dos	 Santos.	 Final-
mente,	foi	possível	identificar	as	compositoras	Ernestina	Jucá	Rêgo	Lima,	Isabel	Alvim	Medeiros,	
Joaquina Viveiros, Julia Candida Paraguassú (cópia de Alcino[?] do Rego Lima) e Zilah Lígia 
Mota Menezes. No livro Alagoas e seus músicos, de Joel Bello Soares (2014), constam somente 
verbetes relativos a Maria José (Zezé) de Almeida e Isabel Alvim Medeiros. Por outro lado, o autor 
lista mais de trinta outros nomes de musicistas que não constam no arquivo, sendo pelo menos três 
de mulheres da Belle époque alagoana.

Maria José de Almeida (1914-?) foi cantora de rádio, pianista e rádio-atriz, tendo atuado 
na Rádio Difusora de Alagoas entre 1948 e 1986 (Soares, 2014. p. 16-17). Como rádio-atriz de 
novelas, utilizava o pseudônimo de Alda Maria. Neste tipo de atuação, “locutores e cantores faziam 
participação nas novelas, alguns até se revelando bons atores, como foi o caso do cantor Nivaldo 
Valença, do locutor Haroldo Miranda, da cantora Zezé de Almeida” (CABRAL et al., 2013). Um 
aprofundamento na história da Rádio Difusora de Alagoas revela ampla atuação feminina na Era 
do rádio, bem como indícios de eventuais acervos musicais deste período:

No	dia	da	estreia,	em	16	de	setembro	de	1948,	a	ZYO-4	envia	à	imprensa	um	folheto	contendo	os	nomes	
de	todos	os	seus	funcionários:	Direção-geral:	Mário	Marroquim;	[...]	Cantores:	Raynou	Carvalho,	Yasi-
nha Calmon, Zezé de Almeida,	Renalva	Carvalho,	Otávio	Braga,	Seton	Neto,	Walter	Souza,	Terezinha	
Araújo,	Sady	Brandão,	Homero	Malta,	Marlene	Silva,	Ivo	Braga,	Venir	Andrade,	Maria	Oiticica,	Albé-
rico Gomes, Fernando Cavalcante, Castro Filho e Nilda Neves. Locutores: Jorge Sá, Castro Filho, Odete 
Pacheco, Osvaldo Braga, Correia de Oliveira, Josualdo Ribeiro, Alcides Teixeira e Ernande Cavalcante. 
[...] Conjuntos Musicais: Nicácio e sua Orquestra, Conjunto Serenata, Regional do Juraci e Reinaldo, 
Banda Feminina de Cachoeira e Banda do 20º Batalhão de Caçadores (Exército). Solistas: Cícero 
Guanabara, Hercílio Marques, Geraldo Moacir, Nelson Almeida, Eurico Nunes, Juraci Alves, Zezé de 
Almeida, Reinaldo Costa e José Morais. [...] Solistas: [...] Zezé de Almeida, Reinaldo Costa e José 
Morais. Redatores: Lima Filho, Ezequias Alves, Aldemar Paiva, Josué Júnior, Paulo Silveira, Armando 
Wucherer, Jair Amaral, Eudes Jarbas e Osvaldo Braga. (FERRO, RAMIRES, 2013. p. 9, itálico nosso)

Dentre	tais	informações,	merece	destaque	a	presença	Yayasinha	(Iphigênia	Pinto)	Calmon,	
que além de cantora, foi professora de música em Maceió. Igualmente, a Banda Feminina de 
Cachoeira se destaca enquanto campo para novas pesquisas musicológicas, já que praticamente 
inexistem registros acessíveis sobre ela.
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A	outra	musicista	com	sucinta	biografia	no	livro	de	Joel	Soares	(2014.	p.	80-81)	é	Isabel	
Alvim de Medeiros, que foi compositora atuante principalmente na década de 1920. Soares listou 
doze obras de sua autoria, encontrando-se no acervo do APA um possível autógrafo da valsa Incon-
solável (Figura 1).

Figura 1: Primeira página da valsa Inconsolável, de Isabel Alvim Medeiros ([19--]. f. 1v). Há possibilidade de ser uma 
cópia ou um autógrafo tardio. Partitura recolhida ao Arquivo Público de Alagoas, caixa 5273.
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No Rio de Janeiro, Vincenzo Cernicchiaro enumerou “uma grande quantidade de mulheres 
envolvidas com atividades musicais. Em certas especialidades, como é o caso do canto e do piano, 
há	um	significativo	adensamento”	(VERMES,	2011,	p.	2).	Uma	análise	inicial	da	presença	femi-
nina em atividades musicais a partir das fontes musicais recolhidas ao Arquivo Público de Alagoas 
revela fenômeno semelhante. Assim, este estudo exploratório aponta um caminho inicial para a 
construção de uma narrativa metamemorial das musicistas alagoanas.

Ainda	em	relação	à	atuação	feminina,	uma	cópia	do	tanguinho	O votante, assinada por Maria 
José	dos	Santos	em	1919	merece	destaque.	O	texto	da	canção	é	uma	verdadeira	sátira	às	disputas	
políticas do período:

Nós fomo tudo chamado / Fomo inté intimado / Prá tudo mais vim votá. / E desta feita sem ganhá / Foi 
só pra sastifazé nosso chefre biteré [?] / que tirou mais sorte io Não sei lá pro que no meio nóis é votante 
/ Do tempo de dante / Que se inlegia / Os que nóis queria. [Coro:] Mais hoje em dia que patifaria / É no 
cesto e [falta letra para as notas restantes da melodia].
2º Avisô bem pr’a nóis / Candidato, é o Valois / Que nos deve inlezê / Com Barreto nem mexê / Se votá 
no	Barreto	/	O	negoço	fica	preto	/	Vanceis	vae	pr’o	xadreis	/	A	pão	e	agua	uns	dois	méis.
3º	Cumpadre	digo	em	segredo	/	Concordei,	já	foi	de	medo!	/	Se	votei	no	dito	cujo	/	Foi	só	pra	não	ficá	
sujo / Que disgraça pr’a nação / Esse maldito allamão / Que os ôtro allamão braço / Só pr’a sê adulado. 
Nós é votante, etc.
4º	Nóis	sabe	que	elle	não	presta,	/	E	que	o	Barreto	é	mio	/	Mais	porem,	no	fim	da	festa	/	Há	de	entrá	
mesmo	o	pio...	/	Não	presta	nem	pr’o	sabão	/	O	demo	do	tar	sacy	/	É	amigo	dos	allamão	/	É	inimigo	do	
Brazi. Nóis é votante etc.
Pertence a Maria José dos Santos.
Maceió 27 de Setembro de 1919 (Anônimo, 1919).

Esta crônica política estava ligada mais diretamente, porém, ao Estado de São Paulo, o que 
sugere a possibilidade de ter sido composta em São Paulo e difundida posteriormente Maceió. 
Trata-se da disputa política entre um médico e um clérigo por uma cadeira no Senado Federal 
brasileiro, assim explicada por Antônio Sérgio Ribeiro:

Em 1918, quando da disputa por uma cadeira no Senado estadual, [Júlio Mesquita] defendeu a candida-
tura de Luís Pereira Barreto, lançada pelos estudantes de direito, contra o candidato do PRP, o cônego 
Valois	de	Castro,	conhecido	por	suas	posições	germanófilas.	Em	1919,	O Estado apoiou novamente a 
candidatura	de	Ruy	Barbosa	à	presidência	da	República,	que	viria	a	ser	derrotada	por	Epitácio	Pessoa.	
(RIBEIRO in ABREU, 2015)

A fonte revela por si só uma narrativa metamemorial da política no período, compartilhada 
por meio da música, seja em São Paulo – onde provavelmente foi composta – seja em Maceió. A 
hipótese da difusão da composição vinda de outra cidade é reforçada pelo fato de a fonte ser de 
1919, quando a disputa eleitoral já havia se encerrado.

Finalmente,	no	cruzamento	entre	gênero	e	política,	chega-se	à	Marcha Democrata: home-
nagem da Loja America ao Bloco Femenino Alagoano, composição do alagoano Tavares de 
Figueiredo (1891-1925), regente da Orquestra do Cinema Odeon e autor de mais de 40 compo-
sições (Soares, 2014. p. 45-47). Um folheto de propaganda da Loja América revela uma curio-
sidade: ao contrário do esperado, a loja não vendia produtos femininos, mas “Fazendas, modas, 
miudezas e artigos para homens” (Loja América, [19--]). Na capa da fonte musical impressa há 
uma anotação manuscrita: “Redação d’O Semeador. Maceió”. Trata-se do jornal católico da Arqui-
diocese de Maceió que entrou em circulação em 1913, no episcopado de Dom Manoel de Oliveira 
Lopes, segundo bispo e primeiro arcebispo de Maceió. Misturam-se, assim, gênero, religião, polí-
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tica e mitos de origem de Alagoas (marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, além de 
Zumbi dos Palmares), numa marcha para canto e piano com a seguinte letra:

[1] Nossa paz ameaçada / Pede esforços radicaes / Salvemos a pátria amada / Dos dois grandes marechaes. 
/ Côro: Vamos, povo de Alagôas / A lutar pelo dever; / Quem defende as causas boas / Há de, na luta, ven-
cer.	/	[2]	Avante!	A	democracia	/	Não	supporta	escravidão!	/	Para	cada	tyrania	/	Ha	sempre	uma	abolição.	/	
Vamos povo de Alagôas, etc. / Seja qual fôr nossa sorte, / Que ninguém recue d’ahi! / Jamais cede a lei da 
morte, Quem morrer como o Zumbi! / [3] Vamos povo de Alagôas [...]. (Figueiredo, Marroquim, [19--])

A	contextualização	histórica	da	fonte	em	questão	depende	ainda	de	pesquisa	bibliográfica	
aprofundada, fugindo ao escopo deste estudo exploratório, mas insinua a existência de sociabili-
dades motivadas não somente pelo gênero, mas também por posições políticas. Tais vestígios mate-
riais do passado instigam uma releitura atual do papel das mulheres na sociedade da Belle époque, 
que	permanecem	ainda	à	sombra	nas	obras	de	história	da	música	no	Brasil,	“seja	devido	a	uma	
historiografia	majoritariamente	escrita	por	homens,	à	desvalorização	social	e	moral	da	profissão	de	
musicista	ou	à	predominância	da	atuação	feminina	no	ambiente	doméstico”	(Lopes	de	Carvalho,	
Nogueira, 2014). Ainda na seara da política, outras fontes consultadas permitem a construção de 
mais narrativas metamemoriais, a partir de distintas abordagens: o mito de fundação (CANDAU, 
2011) no Hymno 16 de setembro: comemmorativo do desmembramento da Província das Alagôas, 
de Antonio Romariz ([1917]) e uma análise da história política recente, na análise do Dobrado 
Presidente Fernando Collor, de Ivanildo Rafael (1990).

OUTRAS NARRATIVIDADES POSSÍVEIS

Para além da política – ou talvez não –, o trânsito de músicos e de fontes musicais entre as 
distintas localidades também constitui um vasto terreno para pesquisas futuras. Outros trânsitos 
também podem ser abordados, como o que se estabelece entre a música religiosa, a música popular 
ou de concerto, com a musicista Maria José dos Santos Farias e com os músicos Ernani Méro, 
Octavio	Menezes	e,	talvez,	Benedicto	Raymundo	da	Silva,	o	Pai	Velho.4

No âmbito da música sacra, um caderno de composições sacras amoldadas ao estilo restau-
rista de padre Julio de Albuquerque ([193-]) sugere ainda uma via de estudo das práticas musi-
cais religiosas católicas em São Miguel dos Campos na década de 1930. Igualmente, as fontes de 
música religiosa de Ernani Méro, recolhidas ao APA merecem ser destacadas enquanto vias para 
um estudo aprofundado das opções composicionais de Méro, como a adoção de textos em latim 
na década de 1990.

Finalmente, a música de bandas marciais e as jazz bands constituiriam vertentes para distintas 
narrativas: estilos musicais, ambientes e funções sociais relacionados ao repertório, do desenvol-
vimento	dos	meios	de	divulgação	do	repertório	(partituras,	cinema,	fitas),	e	de	trânsitos	musicais	
entre o Brasil e outros países: uma gradativa americanização do ambiente musical alagoano na 
transição da Belle époque para a Era do Rádio, mas também a permanência de sambas e até de 
um maxixe neste ambiente musical. Tais agremiações permitem uma análise do quadro político e 
social das diversas cidades de onde provêm as fontes, uma vez que as principais personalidades 
eram homenageadas em dobrados e outras composições feitas sob encomenda. Tal costume perma-
nece até o presente, como é o caso do Dobrado Presidente Fernando Collor, de Ivanildo Rafael.

4 Também conhecido como Benedicto Piston, foi compositor de “música ligeira”, mas um O cor Jesu em um caderno de música 
do padre Julio de Albuquerque ([193-]) tem a indicação de autoria “Professor Benedicto”, sugerindo um possível trânsito de suas 
criações musicais também no ambiente religioso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além do fato de se constituírem suportes materiais para obras musicais do passado que 
podem	ser	reintegradas	às	práticas	do	presente,	as	fontes	musicais	do	Arquivo	Público	de	Alagoas	
se revelam documentos históricos passíveis de narratividades metamemoriais, seja com o objetivo 
de	dar	suporte	à	identidade	coletiva	alagoana,	seja	com	uma	intenção	eminentemente	histórico-
-musicológica. Dentro da amostragem consultada, a produção das fontes abrange um período de 
aproximadamente cento e vinte anos, revelando práticas musicais de função religiosa, civil, militar 
e doméstica, desde Belle époque até um passado recente. Tal diversidade constitui se revela um 
desafio	 em	 termos	 de	 organização,	 sendo	 possível	 identificar	 poucos	 fundos	 documentais	 com	
algum grau de certeza.

Finalmente,	é	possível	afirmar	que	o	estudo	de	tais	fontes	pode	contribuir	para	a	compre-
ensão das práticas musicais não apenas em Alagoas, mas, em comparação com fontes de outros 
arquivos, revelar para semelhanças e particularidades. Assim, buscou-se apresentar abordagens 
possíveis para o estudo destes suportes materiais que permanecem hoje testemunhas silenciosas 
do passado musical de Alagoas.
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Resumo:	O	presente	texto	propõe	uma	reflexão	sobre	a	inter-relação	entre	a	regência	e	a	educação	musical.	Para	realização	da	
atividade musical em conjunto, o regente de conjuntos leigos e escolares se depara com uma ampla demanda de conhecimentos 
musicais	e	este	é,	em	muitos	casos,	o	único	responsável	por	compartilhar	tais	saberes,	situação	que	exige	do	profissional	verdadeira	
postura do educador. Em outra perspectiva, tendo ainda os conjuntos musicais enquanto fenômeno de observação, a educação 
musical no contexto escolar pode lançar mão da regência como uma de suas ferramentas, desde que o educador musical esteja 
instrumentalizado com as habilidades necessárias para realização de tal tarefa. A metodologia empregada nesta produção textual 
foi	uma	pesquisa	bibliográfica,	onde	se	verificou	nos	referenciais	adotados	a	existência	de	muitas	afinidades	entre	a	prática	da	
regência	e	a	educação	musical.	Assim,	pode	se	notar	o	elenco	de	habilidades	a	serem	desenvolvidas	pelos	profissionais	de	ambas	as	
áreas que percebam a necessidade de uma atuação mais consciente e assertiva dentro do seu campo de conhecimento. Concluímos 
que a regência tem na prática musical sua primazia, contudo, é grande seu potencial como instrumento de aprendizagem e, uma 
vez	 reconhecida	 essa	 característica,	 tanto	 regente	 quanto	 educador	musical	 podem	 levar	 seus	 discípulos	 a	 refletirem	 sobre	 as	
experiências vivenciadas nos conjuntos, experimentando igualmente um sólido processo de aprendizagem musical.

Palavras-chave: Regência; Educação musical; Habilidades administrativas-organizacionais do regente.

INTRODUÇÃO

O	objetivo	principal	deste	estudo	é	refletir	sobre	a	relação	entre	a	atuação	do	regente	com	
a educação musical e sobre o uso da regência como ferramenta de educação musical. Apontamos 
como objetivos secundários: indicar os elementos que caracterizam a prática da regência como 
atividade educativa e enumerar as habilidades características da regência que podem ser desenvol-
vidas pelo educador musical para atuação no espaço escolar.

A atividade musical em conjunto, vocal e instrumental, apresenta grande potencial como 
ferramenta de educação musical. Embora possa haver posicionamento contrário ao caráter pedagó-
gico	da	regência,	essa	é	uma	verdade	que	transcende	às	concepções	do	músico	condutor.	Contudo,	
estando o regente consciente dessa realidade, ele poderá atuar com mais ênfase na elevação do 
nível técnico, aproximando a prática educativa da prática interpretativa.

A relação entre o performer e o professor de música é tão forte que, nessa atividade 
profissional,	 os	 regentes	 são	comumente	chamados	de	professor,	 pelos	mesmos	motivos	que	o	
profissional	que	atua	em	sala	de	aula:	os	integrantes	do	conjunto	reconhecem	no	regente	a	respon-
sabilidade de ensinar-lhes conteúdos musicais. A citar como exemplo desses conteúdos: aprendi-
zado	de	uma	linha	melódica,	técnica	vocal	ou	instrumental,	fraseado,	elementos	de	grafia	musical,	
até a concepção intelectual de uma obra aliando elementos musicais a extramusicais. 

Comunicações Orais

Música e Educação

Música e Educação



Comunicações Orais 52

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

Há de se considerar para essas discussões os conjuntos leigos e escolares, incluídos, nos 
últimos,	os	conjuntos	acadêmicos,	uma	vez	que	se	compreende	que	nas	orquestras	e	coros	profis-
sionais a relação ideal entre o regente e o conjunto é apenas de construção da performance, não 
cabendo, neste contexto, o papel educativo do ensaio.

Todavia,	a	dinâmica	de	um	ensaio	de	orquestra	profissional	pode	incluir	momentos	de	expo-
sição dos conhecimentos do regente sobre a obra, compositor, período histórico de ambos, curio-
sidades sobre a execução pois isso pode contribuir para que os músicos compreendam as escolhas 
interpretativas do regente e para a empatia entre o grupo e o condutor. E ainda, um regente também 
poderá se tornar um professor de regência, assim como ocorre no universo dos instrumentistas 
e	 cantores.	 Esses	 profissionais	 são	 comumente	 solicitados	 para	 realização	 de	 painéis,	 oficinas,	
master classes e cursos que têm como objetivo a iniciação ou aprimoramento dos músicos que se 
dedicam ou querem dedicar-se ao ofício da regência.

A qualidade artística é o foco do trabalho do regente, contudo, essa excelência deve buscar 
nas práticas pedagógicas os recursos necessários para atingir seus objetivos musicais.

O regente de coro que se preocupa exclusivamente com o resultado se esquece de que quaisquer resul-
tados em coro são gerados por pessoas e que pessoas são seres em constante mutação e desenvolvi-
mento. Vale-se da seleção para reunir os melhores cantores disponíveis, utilizando a exclusão como 
um meio radical, mas necessário, a despeito de qualquer alternativa que porventura pudesse ser rele-
vante no processo de crescimento musical daqueles que foram excluídos. (D’ASSUMPÇÃO JUNIOR, 
2010, p. 235)

Outro alvo das discussões levantadas neste trabalho é a atuação do educador musical como 
condutor, em outras palavras, abordaremos questões sobre a utilização da regência como ferra-
menta	de	educação	musical	e	sobre	a	necessidade	do	profissional,	que	atua	nessa	área,	possuir	as	
habilidades necessárias para a realização da regência musical no contexto escolar.

Para cumprir com a tarefa de musicalizar crianças e jovens o professor deve usar todo o 
material disponível. A voz, neste contexto, é um excelente material para realização de atividades 
musicais,	pois	não	gera	custo	financeiro	com	equipamentos	e	instrumentos,	já	que	todo	aluno	pode	
ser considerado um cantor em potencial, partindo do pressuposto de que goze de saúde vocal. Por 
outro	lado,	requer	muito	cuidado,	principalmente	tratando	de	crianças	e	adolescentes,	pois	a	fisio-
logia vocal destes ainda está em construção, e por isso é um material mais delicado.

Sérgio Figueiredo (2006, p.885) enfatiza que a voz é, indiscutivelmente, um material de 
grande versatilidade que pode ser usado pelo professor de música para a realização de atividades 
coletivas	na	sala	de	aula.	Portanto,	o	educador	musical	tem	esse	recurso	à	sua	disposição	como	
ferramenta de trabalho no ensino da música.

Um outro recurso de prática musical coletiva no ensino regular é a formação de conjuntos, 
seja	com	grupos	camerísticos,	como:	voz,	violão,	teclado	e	flauta,	seja	com	formações	maiores,	
como fanfarras, bandas e orquestras. Isso dependerá da disponibilidade de recursos da instituição 
de ensino e das habilidades dos professores.

Essas atividades musicais em conjunto requerem uma condução que é própria da regência, 
onde o educador musical deve dispor de uma série de saberes que são comuns aos regentes, por 
exemplo: gestual, dinâmica de ensaio, extensão das vozes, exercícios de aquecimento, impos-
tação, editoração eletrônica de partituras, escrita de arranjos e ainda, administração e organização 
de conjuntos musicais. No caso das formações instrumentais, o educador musical terá de dominar 
também, transposições, articulações dos instrumentos, e orquestração.
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As	reflexões	contidas	neste	estudo	foram	norteadas	pelas	seguintes	questões:	Qual	a	relação	
entre a prática do regente-performer e a Educação Musical? Quais habilidades da regência podem 
ser aplicadas ao contexto da educação musical?

O caráter pedagógico da prática da regência é pouco abordado nas publicações acadêmicas 
do Brasil, e menos ainda a utilização desse recurso como instrumento de educação musical. Desse 
modo,	o	presente	estudo	vem	contribuir	com	reflexões	de	temas	pouco	explorados.

O	texto	aqui	apresentado	é	resultado	de	reflexões	sobre	o	referencial	teórico	nele	contido	
que,	apesar	de	pequeno,	se	configura	valiosa	ferramenta	para	as	discussões	levantadas.

O REGENTE-EDUCADOR

O regente acumula na sua práxis a função de professor, seja na musicalização de grupos 
leigos,	seja	na	elevação	do	nível	técnico	de	grupos	escolares	e	acadêmicos.	Assim,	o	profissional	
de regência, além das habilidades musicais e administrativo-organizacionais, precisa ter um bom 
suporte teórico sobre didática para o planejamento de seus ensaios-aulas.

O regente de coral por formação, vinculado a quaisquer instituições, empresas ou associações brasi-
leiras, precisa ter como elemento essencial em sua prática de trabalho uma efetiva postura de educa-
dor,	com	preocupações	fundamentalmente	pedagógicas,	excetuando-se	deste	rol	os	coros	profissionais.	
(D’ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2010, p. 231)

O ensino de música no Brasil não é algo tão presente nas escolas regulares como as matérias 
tradicionais,	português,	matemática,	geografia	e	história.	Nisto,	encontramos	poucas	pessoas	na	
população do país que sabem ler música, ou sequer já tiveram uma partitura impressa nas mãos. 
Por isso, é que os regentes não só de conjuntos vocais como também de instrumentais, precisam 
incluir nos seus planejamentos de ensaios momentos de legítima e intencional educação musical 
visando a elevação do nível de seus músicos. 

O regente é o propiciador musical de um processo coletivo de aprendizagem que tem por 
objetivo principal a realização artística (FIGUEIREDO, 1989, p. 72). Além da demanda musical, o 
regente-educador pode e deve ensinar solfejo, história da música, apreciação musical, estilos musi-
cais,	dinâmica,	agógica,	fraseado	e	articulação.	Esses	são	conteúdos	comuns	à	atividade	musical	
coletiva, tanto instrumental quanto vocal. 

O	canto	coral	se	constitui	em	uma	relevante	manifestação	educacional	musical	e	em	uma	significativa	
ferramenta de integração social. [...] Nas práticas corais junto a indivíduos sem prévio conhecimento 
musical, o coro cumpre a função de única escola de música que essas pessoas tiveram, na maior parte 
dos casos”. (FUCCI AMATO, 2007, p.77-83)

A música, enquanto matéria prima, é resultante de processos culturais e intelectuais que vem 
sendo realizados pelos seres humanos ao longo dos séculos. Logo, os integrantes de um conjunto 
podem desenvolver-se tecnicamente a despeito de seu regente. É por esse motivo que um regente, 
assim como todo professor de música, deve não só promover formação dos indivíduos sob sua 
instrução como também inspirá-los a crescer musicalmente em outros espaços. Silva (2010a) apre-
senta-nos exemplo a partir de sua experiência:

As atividades do coro permitiram que os alunos ampliassem o universo artístico e musical. Muitos deles 
resolveram aprofundar os estudos no campo da educação musical, da regência e do canto, no âmbito 
da graduação e da pós-graduação, no Brasil e no exterior. Acredita-se que este trabalho contribuiu para 
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o crescimento técnico dos cantores e de suas potencialidades expressivas, sensoriais e emocionais. 
(SILVA, 2010a)

Os processos de musicalização através da prática de conjunto são, via de regra, mais lentos 
que	os	resultantes	do	ensino	nas	escolas	especializadas,	mas	não	menos	eficazes.	O	que	caracte-
riza essa atividade é a realização musical, portanto os processos de ensino, nessa perspectiva, são o 
meio para alcançá-la. Nos coros os processos individuais se congregam num grande processo cole-
tivo. [...] Os coros também são espaços permeados por complexas relações interpessoais. (FUCCI 
AMATO, 2008; D’ASSUPÇÃO JUNIOR, 2010)

Para fazer música em conjunto é preciso que se atenda a demandas técnico-musicais: 
afinação,	ritmo,	conteúdo	linguístico,	técnica	vocal	e	entendimento	histórico-social	do	repertório.	
Além disso, é preciso compreender que esses agrupamentos humanos são espaços de intensas rela-
ções	interpessoais	como:	solidariedade,	respeito,	disciplina,	conflitos,	paixões,	vaidades,	tempera-
mento, capital cultural, empatia e autoestima.

É no gerenciamento de tais questões que as habilidades administrativas do regente são colo-
cadas	à	prova.	O	regente	é	o	líder,	por	ofício,	das	pessoas	que	conduz.	Se	o	músico	que	assume	essa	
função não tiver plena convicção de que todos os trabalhos e relações envolvidas na realização 
musical estão sobre sua tutela, os resultados poderão ser comprometidos.

Uma das funções do regente de conjunto leigos e acadêmicos é conquistar e manter inte-
grantes, pois a existência dos conjuntos musicais depende da permanência dos seus integrantes 
e da capacidade de renovação quando há desligamento de componentes. Com essa postura de 
regente-educador,	esse	profissional	pode	alimentar	o	interesse	dos	integrantes	na	participação	do	
conjunto, além de atrair novos participantes interessados em aprender música.

O REGENTE FORMADOR DE REGENTES

Segundo Glaser e Fonterrada (2007, p. 31), “Todo instrumentista musical é potencialmente 
um professor de seu instrumento”. O mercado de trabalho possibilita ao regente tornar-se um 
multiplicador deste ofício, seja como professor de regência em cursos técnicos e superiores, seja 
como	professor	em	oficinas,	master classes, festivais de música e até mesmo em aulas particulares. 
Para tanto, é salutar que o regente-educador esteja munido com conhecimentos sobre a pedagogia 
do ensino de regência, para, assim, resolver as seguintes questões: Como preparar uma aula? Que 
literatura apresentar para os alunos? Que exercícios aplicar para o desenvolvimento do gestual? 
Como	aproveitar	o	tempo	de	aula	com	eficiência	e	abordar	os	mais	variados	e	complexos	temas	da	
regência: gestual, estilo musical, técnica de ensaio, repertório, arranjo, liderança, administração de 
recursos humanos? 

Não é pretensão deste trabalho responder a todas essas questões, mas sinalizá-las para futuras 
reflexões.	Compreendemos	que	a	ação	de	ensinar	regência	necessita	de	suporte	teórico que faci-
lite a escolha de ferramentas para o planejamento assertivo da aula, uma vez que a regência como 
campo do conhecimento envolve uma rica variedade de informações e habilidades. “A direção 
eficaz	desse	processo	depende	do	trabalho	sistematizado	do	professor	que,	tanto	no	planejamento	
como no desenvolvimento das aulas, conjuga objetivos, conteúdos, métodos e formas organiza-
tivas do ensino” (LIBÂNEO, 1994, p.149).

Ao planejamento é conferido o papel de ferramenta através do qual o professor organiza sua 
prática pedagógica. Por meio dele, o professor traça objetivos de ensino, seleciona os conteúdos 
a serem trabalhados, escolhe atividades e seleciona recursos materiais. Portanto, trata-se de uma 
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importante ferramenta para a regência e constitui item indispensável para realização dessa ativi-
dade musical.

APLICABILIDADE DAS HABILIDADES DE REGÊNCIA AO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO MUSICAL

O professor de música que atua na educação básica, para alcançar seus objetivos, deve estar 
preparado para as mais distintas situações de ensino-aprendizado, pois a realidade lhe apresentará 
muitos	desafios.	Desse	modo,	é	necessário	que	esses	profissionais	tenham	desenvolvido,	durante	
a graduação, habilidades básicas para a realização de tarefas nas diversas áreas da música – e a 
regência é uma delas.

Nos espaços escolares que possuem instrumentos, a formação de conjuntos e bandas é uma 
possibilidade de atuação do educador musical. Essas atividades musicais em conjunto requerem 
uma condução que é própria da regência, onde o educador musical deve dispor de uma série de 
saberes que são comuns aos regentes, como: gestual, dinâmica de ensaio, extensão das vozes, 
exercícios de aquecimento, consciência corporal, impostação, editoração eletrônica de partituras, 
escrita de arranjos, administração e organização de conjuntos musicais, transposições, articulações 
dos instrumentos e orquestração.

Acreditamos, portanto, que durante a formação acadêmica o futuro educador musical 
deve	 estar	 aberto	 à	 aquisição	de	 tais	 conhecimentos	 e	habilidades,	 independentemente	de	 suas	
aspirações. Ser portador de tais mecanismos de ensino ampliará suas possibilidades de atuação 
profissional.	Além	disso,	a	disciplina	Regência	é	potencialmente	aglutinadora	de	conhecimentos	
podendo se constituir em momento oportuno para aplicação e construção de conceitos musicais. 
Ao realizar atividades de natureza prática na disciplina de Regência, o licenciando em Educação 
Musical vivencia a aplicabilidade de vários conceitos e habilidades obtidos em outras disciplinas, 
como contraponto, história da música e análise, buscando o conhecimento total da obra. 

Penna (2006, p. 41) reforça: “a interdisciplinaridade, o diálogo entre campos do saber, [...] pode 
e deve, a nosso ver, integrar e enriquecer a própria formação do educador musical, na licenciatura”.

Retomando a discussão sobre as habilidades necessárias para atuação do educador musical 
como regente, incluímos o esquema apresentado por Fucci Amato (2008, p. 22) no qual a autora 
faz um resumo das competências organizacionais-administrativas do regente:

Saber comunicar: compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, assegurando o 
entendimento da mensagem pelos outros. Saber agir: saber o que e por que faz; saber julgar, escolher, 
decidir. Saber liderar: estabelecer metas e levar os coralistas ao seu cumprimento. Saber motivar: saber 
atender	aos	desejos	dos	coralistas	e	atender	continuamente	às	expectativas.	Ter	visão	estratégica:	conhe-
cer	e	entender	as	atividades	do	coral	e	seu	ambiente,	identificando	oportunidades	e	alternativas.	Saber	
assumir responsabilidades: ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de suas ações e ser, 
por	isso,	reconhecido.	Saber	aprender	com	os	coralistas:	valorizar	e	estar	aberto	às	contribuições	dos	
coralistas. Saber aperfeiçoar-se: trabalhar o conhecimento e a experiência; saber desenvolver e propi-
ciar o desenvolvimento dos outros. Saber comprometer-se: saber engajar-se e comprometer-se com os 
objetivos do grupo. Saber estimular a criatividade do coral: promover atividades de criação e improvisa-
ção,	incentivando	a	criatividade.	Saber	mobilizar	recursos	materiais:	saber	mobilizar	recursos	financei-
ros e materiais, criando sinergia entre eles; obter auxílios para patrocínio, divulgação e apoio ao coral. 
(FUCCI AMATO, 2008, p. 22)

A autora compara a atuação de regente ao administrador de recursos humanos, estendemos 
essa compreensão ao professor de música que deseje realizar atividades musicais em conjunto. 
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Outra questão a ser notada pelo educador musical é a escolha de repertório, posto que uma 
vez formado um conjunto musical, coro, banda ou orquestra, a execução satisfatória do reper-
tório	é	o	objetivo	comum	a	todos	os	integrantes	do	grupo	e	é	um	meio	de	apresentar	à	comuni-
dade o resultado dos trabalhos educacionais do professor de música. Sobre o repertório coral, Silva 
(2010b) nos lembra:

Todo	ensaio	coral,	para	ser	eficiente	e	produtivo,	precisa	ser	planejado	e	organizado.	O	planejamento	do	
ensaio começa sempre com a escolha do repertório a ser interpretado, uma tarefa complexa porque as 
obras selecionadas devem estar em consonância com o nível técnico, musical e vocal do grupo, assim 
como	o	perfil	econômico,	social	e	cultural	dos	participantes	e	da	instituição	a	qual	o	coro	está	vincu-
lado. (SILVA, 2010b)

As	três	funções	elementares	da	regência	são:	dar	o	início,	bater	compassos,	indicar	o	fim.	
Contudo, através dos movimentos corporais o regente transmite todas as suas intenções musicais.

Todo regente possui um vasto elenco de movimentos corporais através dos quais comunica 
suas intenções musicais ao integrante de seus conjuntos, muitos são particulares, mas no geral 
há de se reconhecer diversos padrões na movimentação do regente. Esse gestual-padrão deve ser 
usado como ferramenta pelo educador musical que se lance na prática de regência por uma questão 
puramente didática: seu aluno poderá integrar outros conjuntos musicais, assim sendo, reconhe-
cerá mais facilmente o gestual de outros regentes.

É	oportuno	mencionar	que	“[...]	 é	necessário	aprender	o	gestual	 específico,	 em	busca	de	
habilidades físicas que permitam a instalação de um processo de comunicação não verbal ativo e 
eficiente”	(RAMOS,	2003,	p.	24).	Silva	(2009)	afirma	que	“O	desenvolvimento	da	técnica	gestual	
deve aliar, ao domínio dos gestos padrões, aspectos que traduzam a individualidade do regente 
sem, contudo, priorizar os últimos em detrimento dos primeiros” 

Aqui, vale reforçar, que o regente coral deve ser também um grande conhecedor de técnica 
vocal. Martinez (2000, p. 18) faz o alerta: “[...] o músico a que ele se dirige utiliza um instrumento 
sensível, que não pode ser levado para um (lutier) consertá-lo. Se o maestro não tiver conheci-
mentos	suficientes	pode	prejudicar	a	capacidade	vocal	de	um	cantor	para	sempre”.	

Quando abordado o tema técnica vocal, vários outros conteúdos inerentes são convocados, 
listamos a seguir alguns deles: respiração, impostação, ressonância e articulação, postura para 
cantar, vocalizes, pré-aquecimento, aquecimento vocal, desaquecimento vocal, tônus e relaxa-
mento	e	classificação	vocal.

Há de se notar que a atividade musical nos conjuntos vocais e instrumentais requer uma 
gama de conhecimentos, por isso é que procuramos ao longo desse texto enumerar alguns dos 
conceitos e habilidades que devem ser desenvolvidos pelo educador musical que aspire utilizar 
essa ferramenta no ensino de música.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o músico, é de grande utilidade apropriar-se da linguagem gestual da regência, pois, na 
condição	de	corista	ou	instrumentista,	essas	informações	garantem	a	obediência	às	observações	
do	maestro,	conferindo	eficiência	aos	trabalhos	musicais,	e	na	condição	de	professor,	podem	ser	
usadas como ferramenta de musicalização.

São muitos os conceitos musicais que podem ser desenvolvidos na realização dos exercícios 
de regência, e essa experiência de sala de aula fomenta a aquisição mais abrangente e especializada 
desse ramo do conhecimento musical. A formação do educador musical deve conter os elementos 
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necessários para que o acadêmico compreenda a relação entre a regência e a educação musical e 
se utilize dos conhecimentos interdisciplinares, rotineiros da aula de regência, para realização de 
uma	prática	profissional	bem-sucedida.

A regência é também uma prática educativa, contudo, os cursos de bacharelado em regência 
estão estruturados para formar performer.	Desse	modo,	os	profissionais	egressos	das	instituições	
de ensino superior necessitam complementar sua formação por conta própria. 

Da mesma forma o regente deve estar preparado para realizar uma verdadeira aprendizagem 
musical durante os ensaios de seus grupos, transcendendo a ideia de treinamento e também ao 
caráter recreativo inerente a atividade musical em conjunto. A regência é uma atividade musical 
prática e um instrumento de aprendizagem que leva o aluno a imergir nos fenômenos musicais a 
ponto de vivenciar experiência auditiva, motora, visual, tátil, psicológica e emocional.
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A PRáTICA REFLEXIVA NA ATuAçãO DO PROFESSOR DE PIANO

Maria Helena Jayme Borges
mhelenajb@terra.com.br

Resumo: A sensibilidade, segundo Duarte Jr (1995), é fundante da conscientização do próprio eu, da capacidade de escolha e da 
capacidade crítica para selecionar e recriar valores segundo a situação existencial do educando. Propicia, no agir cotidiano, uma 
melhor integração de sentimentos, imaginação e razão possibilitando assim uma atitude mais harmoniosa e equilibrada perante o 
mundo. Trazendo esses conceitos para o processo de ensino do piano, questiono-me se a metodologia tradicionalmente adotada nas 
escolas	de	música,	pautada	em	critérios	de	eficiência	e	produtividade,	não	estaria	deixando	de	integrar	melhor,	à	alta	racionalidade	
técnica	de	sua	atuação,	a	dimensão	reflexiva	e	subjetiva	do	ensino.	O	objetivo	desta	pesquisa	–	de	paradigma	qualitativo,	focalizando	
um	estudo	de	caso	e	fundamentada	teoricamente	nos	conceitos	de	prática	reflexiva	e	na	concepção	construtivista	piagetiana	de	
educação – é propor que o professor de piano ofereça ao aluno um ambiente propício ao desenvolvimento de sua capacidade crítica 
e	reflexiva	e	assim	minorar	o	problema	da	inibição,	ausência	de	reflexão	e	falta	de	motivação	do	aluno	para	estudar.	A	hipótese	
levantada	é	a	de	que	isso	se	torna	possível	quando	o	professor,	ao	refletir	sobre	antigos	paradigmas	e	práticas,	procura	oferecer	ao	
aluno	uma	metodologia	mais	ativa	e	reflexiva,	um	ambiente	propício	ao	desenvolvimento	de	sua	capacidade	crítica	e	autonomia	
cuja aquisição se apresenta, ao mesmo tempo, como condição e produto do ensino do piano, da forma como é proposto neste 
trabalho.	A	análise	e	discussão	dos	resultados	permitiram	confirmar	a	hipótese	levantada.	

Palavras-chave:	Ensino	do	piano;	Prática	reflexiva;	Construtivismo.

INTRODUÇÃO

O descaso ou o desânimo com que uma grande parte dos alunos, adolescentes principal-
mente, encara o estudo do piano pode levá-los a um insatisfatório nível de estudo, baixo índice 
de rendimento técnico, inibição e frustrações que transformam o ato de tocar, prazeroso por exce-
lência, em castigo ou tortura.

Interessada em compreender melhor esta problemática e minorar a questão da evasão de 
alunos, passei a perguntar-me se a metodologia de ensino tradicionalmente adotada nas escolas 
de	música,	pautada	em	critérios	de	eficiência	e	produtividade,	não	estaria	deixando	de	 integrar	
melhor,	à	alta	racionalidade	técnica	de	sua	atuação,	a	dimensão	reflexiva	e	subjetiva	do	ensino.

Os limites da racionalidade técnica se tornam evidentes, segundo PÉREZ GOMES (1992) 
porque, de um modo geral, na prática educacional não existem problemas, mas sim situações 
problemáticas que se apresentam frequentemente como casos únicos. 

Assim sendo, a riqueza dos processos de ensino e aprendizagem do piano, caracterizados 
a partir de fenômenos práticos como complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade e 
conflito	de	valores,	impede	que	possamos	considerar	a	atividade	profissional	do	professor	de	piano	
como uma atividade exclusiva e prioritariamente técnica. Melhor seria considerá-la uma ativi-
dade	reflexiva	e	artística,	na	qual	cabem	algumas	aplicações	concretas	de	caráter	técnico	(PÉREZ	 
GOMES, 1992).

Penso que o processo ensino/aprendizagem do piano, exatamente por lidar com as emoções, 
com a criatividade e subjetividade, caracteriza-se como uma atividade que precisa encontrar um 
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campo de perspectivas de interação e solidariedade, um lócus de relações interpessoais onde a 
qualidade	dos	vínculos	afetivos	que	se	estabelecem	são	decisivos	na	configuração	dos	resultados.

Esta	pedagogia	interativa	e	dialógica	é	possível	a	partir	de	uma	prática	reflexiva,	ou	seja,	
a	partir	de	professores	que	reflitam	sobre	a	sua	própria	prática	e	que	considerem	a	reflexão	um	
instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação.

Donald	 Schön,	 um	 dos	 maiores	 divulgadores	 do	 conceito	 de	 reflexão,	 muito	 contribuiu	
para popularizar as teorias sobre a epistemologia da prática, cujas origens remontam a Tolstoi, 
John	Dewey,	Jean	Piaget,	Montessori,	Pestalozzi,	David	Hawkins,	entre	outros.	A	importância	de	
sua contribuição reside no fato de ter destacado uma característica fundamental do ensino, uma 
profissão	em	que	a	própria	prática	conduz	necessariamente	à	criação	de	um	conhecimento	espe-
cífico	e	ligado	à	ação,	que	só	pode	ser	adquirido	através	do	contato	com	a	prática,	pois	trata-se	de	
um conhecimento tácito, pessoal e não sistemático (MARCELO GARCIA, 1999).

Segundo	SCHÖN	(1997),	o	profissional	que	 tem	sua	formação	alicerçada	em	uma	prática	
reflexiva	sabe	que	a	reflexão	sobre	este	conhecimento	tácito	(espontâneo,	intuitivo,	cotidiano,	expe-
rimental), advindo de sua prática pedagógica, lhe possibilitará ir ao encontro do aluno e tentar 
entender	 seu	 próprio	 processo	 de	 conhecimento.	 Essa	 prática	 reflexiva	 exige	 uma	 capacidade	
imprescindível ao professor de piano que é a capacidade de individualizar, de prestar atenção, de ter 
a	noção	do	grau	de	compreensão	e	das	dificuldades	de	cada	aluno	possibilitando-lhe	assim	traçar	
diretrizes futuras de atuação e procurar soluções para os problemas que encontra em seu dia-a-dia.

Este processo é chamado por Donald Schön de reflexão-na-ação.	A	reflexão-na-ação	possi-
bilita ao professor elaborar um diagnóstico rápido da situação, desenhar estratégias de intervenção 
e prever o curso futuro dos acontecimentos (PÉREZ GOMES, 1992).

A análise que o professor realiza a posteriori sobre as características e processos da sua 
própria ação é chamada por PÉREZ GOMES (1992) de reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-
-na-ação e	ela	muito	contribui	para	o	desenvolvimento	da	autonomia,	da	capacidade	crítica	e	refle-
xiva do professor de piano.

A	principal	característica	da	prática	reflexiva	é,	portanto,	que	o	ensino	concebe-se	como	uma	
atividade com dois caminhos: o professor e o aluno, inter-relacionados por um sistema de comu-
nicação (PACHECO, 1995).

O	profissional	reflexivo	converte-se	num	investigador	na	sala	de	aula	e	se	afasta	da	raciona-
lidade	instrumental.	Penso	que	a	prática	reflexiva	e	construtiva,	que	coincide	com	a	proposta	cons-
trutivista para a educação, é a que melhor se adequa ao ensino do piano.

Uma visão construtivista da aprendizagem sugere uma abordagem do ensino que oportunize 
aos	 alunos	 experiências	 concretas,	 contextualmente	 significativas,	nas	quais	 eles	possam	buscar	
padrões, levantar suas próprias perguntas e construir seus próprios modelos, conceitos e estratégias. 
A sala de aula, neste modelo, é vista como uma mini sociedade, uma comunidade de aprendizes 
engajados	em	atividade,	discurso	e	reflexão.	A	hierarquia	tradicional	do	professor	como	conhecedor	
autocrático e do aluno como sujeito não conhecedor, mantido sob controle, estudando para aprender 
o	que	o	professor	sabe,	começa	a	dissipar-se	à	medida	que	os	professores	assumem	o	papel	de	faci-
litadores	e	os	alunos	a	posse	das	ideias.	De	fato,	a	autonomia,	a	reflexão,	a	reciprocidade	mútua	das	
relações e a sua potencialização tornam-se metas desejadas (FOSNOT, 1998, p. 10).

Becker (1993a) acredita que o professor só conseguirá romper com uma epistemologia empi-
rista	ou	apriorista	e	chegar	à	concepção	do	conhecimento	sob	uma	perspectiva	construtivista	se	ele	
parar	e	refletir	sobre	sua	prática,	ou	seja,	se	sua	prática	for	uma	prática	reflexiva.	Por	força	dessa	
reflexão	ele	se	dará	conta	que	seu	pensar	é	limitado	e	que	é	preciso	ampliar,	construir	novos	hori-
zontes educacionais.
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Ao apropriar-se de sua prática, ele constrói — ou reconstrói — as estruturas do seu pensar, 
ampliando sua capacidade, simultaneamente, em compreensão e em extensão. Essa construção é 
possível na medida em que ele tem a prática, a ação própria; e, também, na medida em que ele se 
apropria	de	teoria(s)	suficientemente	crítica(s)	para	dar	conta	das	qualidades	e	dos	limites	de	sua	
prática. Essas duas condições são absolutamente indispensáveis para o avanço do conhecimento, 
para a ruptura com o senso comum na explicação do conhecimento. Deste ponto de vista, o conhe-
cimento não é dado nem nos objetos (empirismo) nem na bagagem hereditária (apriorismo). O 
conhecimento é uma construção (BECKER, 1993a, p. 90).

Chegamos	assim	à	síntese	do	pensamento	construtivista	piagetiano:	a	aprendizagem	é	uma	
construção.

O construtivismo piagetiano acredita então que o conhecimento só tem sentido enquanto uma 
teoria da ação, e não da representação. Ele é produto de uma ação espontânea ou apenas desenca-
deada, mas nunca induzida, e acontece a partir de ações que buscam satisfazer necessidades dos 
indivíduos ou dos grupos, ou seja, a partir de ações de origem endógena (MACEDO, 1993, p. 27).

O sujeito age espontaneamente, com os esquemas que já tem, sobre o meio físico ou social. Retira (abs-
tração)	deste	meio	o	que	é	do	seu	interesse.	Em	seguida,	reconstrói	(reflexão)	o	que	já	tem,	por	força	
dos elementos novos que acaba de abstrair. Temos, então, a síntese dinâmica da ação e da abstração, do 
fazer e do compreender, da teoria e da prática. É dessas sínteses que emerge o elemento novo, sínteses 
que o apriorismo e o empirismo são incapazes de processar porque só valorizam um dos polos da rela-
ção. (BECKER, 1 993a, p. 91)

O pressuposto psicológico do qual parte Piaget é o pressuposto da atividade, do organismo 
vivo	sobre	o	mundo,	da	ação	consciente;	todo	processo	de	aprendizagem	pressupõe	um	apelo	às	
estruturas conscientes.

A	ação	em	pensamento	não	é	outra	coisa	senão	a	ação	refletida,	interiorizada	nas	estruturas	
mentais. Se o aluno não age não pode pensar, porque não pode internalizar e interiorizar formas de 
ação concretizadas que se transformarão em operações mentais e, futuramente, em previsões, em 
planejamento, em deduções de realidades não vividas (FREITAG, 1993, p.32).

Numa	perspectiva	construtivista,	a	finalidade	última	da	intervenção	pedagógica	é	contribuir	
para	que	o	aluno	desenvolva	a	capacidade	de	realizar	aprendizagens	significativas	por	si	mesmo.	
A ideia essencial da abordagem construtivista consiste em ajustar a ajuda educacional ao processo 
de construção do conhecimento dos alunos (COLL, 1994, p. 137).

Ao fazer a inter-relação da teoria de Piaget com a música e confrontando-a com os problemas 
que afetam o aluno de piano, percebo que a perspectiva construtivista piagetiana pode fornecer ao 
professor desse instrumento a sustentação teórica necessária para que ele possa ajudar seu aluno a 
ser	mais	racional,	crítico,	reflexivo,	agente	de	seu	próprio	processo	de	desenvolvimento.

O	profissional	que	possui	capacidades	de	autodesenvolvimento	reflexivo	consegue	responder,	
satisfatoriamente, a essa exigência fundamental do processo pedagógico musical, pois um dos 
objetivos	da	prática	reflexiva	é	exatamente	sensibilizar	os	professores	para	valores,	tipos	de	vida	e	
culturas diferentes das suas e a desenvolver o seu respeito pela diversidade humana (ZEICHNER, 
1997).

Percebe-se que esses conceitos fazem uma interlocução com o ensino do piano, pois num 
processo pedagógico musical a exigência fundamental é que o professor parta da realidade indi-
vidual	do	aluno	–	respeitando	o	estágio	de	sua	maturidade	psicológica,	dificuldades,	interesses,	
tendências	e	potencialidades	específicas	–	e	caminhe	com	ele	mediando,	orientando,	 levando-o	
assim	a	um	progresso	construído	sob	a	égide	de	um	processo	reflexivo	e	motivacional	constantes.
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É nessa perspectiva que, movida pelo interesse de entender melhor os problemas que 
encontro em minha prática pedagógica levantei como hipótese a proposição de que o professor de 
piano	pode	enriquecer	seu	trabalho	e	minorar	o	problema	da	inibição,	ausência	de	reflexão	e	falta	
de	motivação	do	aluno	para	estudar	se	oferecer	a	ele	uma	metodologia	ativa	e	um	ambiente	refle-
xivo, propício ao desenvolvimento de sua sensibilidade e autonomia. 

Para atingir o objetivo proposto era necessário encontrar um objeto de estudo que ofere-
cesse	as	condições	necessárias	à	investigação	da	hipótese	acima	mencionada.	Assim	sendo,	escolhi	
como	objeto	de	estudo	o	“Centro	de	Música	XWZ”,	uma	escola	de	música	particular,	localizada	
em Goiânia. 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA

Considerando a temática e os objetivos a serem alcançados, optei por uma abordagem quali-
tativa de pesquisa, o estudo de caso. O problema de meu interesse estava mergulhado em minha 
prática pedagógica cotidiana, o que não tornaria possível uma “perfeita separação entre o sujeito 
da pesquisa, o pesquisador e o seu objeto de estudo” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 4).

A	fluidez,	o	dinamismo	do	 fato	pesquisado,	 fortemente	 influenciado	pelo	 contexto	histó-
rico e social em que se insere e envolvendo a múltipla ação de variáveis que agem e interagem 
ao mesmo tempo exigiu, para sua compreensão geral, que a situação fosse investigada por meio 
da	pesquisa	participante,	verificando	como	a	temática	de	meu	interesse	se	manifestava	nas	intera-
ções cotidianas, na rotina da escola pesquisada, da sala de aula, atentando para o “maior número 
possível de elementos presentes na situação estudada” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12).

Através desse estudo de caso pretendi ampliar minha compreensão do assunto e contri-
buir para um redimensionamento da prática pedagógica do ensino do piano, pois acredito que 
essa	escola	esteja	desenvolvendo	um	bom	trabalho	dentro	dessa	instância	específica,	ou	seja,	o	
ensino	do	piano	voltado	para	o	desenvolvimento	da	autonomia	e	da	capacidade	crítica	e	refle-
xiva do aluno.

Os sujeitos de pesquisa são a Profa. MM e 4 de seus alunos adolescentes: duas meninas – 
Dimi, 13 anos, 3 anos na escola, Álea, 15 anos, 11 anos na escola – e dois meninos – Rai, 14 anos, 
7 anos na escola e Ralf, 16 anos, 5 anos na escola. Esta era a idade que contavam por ocasião das 
observações	e	entrevistas;	todos	os	nomes	são	fictícios.

A delimitação da faixa etária – 13 a 16 anos – prendeu-se ao fato de que a autonomia, a capa-
cidade	crítica	e	reflexiva	é	uma	questão	crítica	neste	momento	do	desenvolvimento	e	é	justamente	
a faixa etária em que a motivação é mais difícil de ser trabalhada.

Observei sistematicamente, durante um semestre, as aulas de piano da professora MM com 
esses quatro alunos adolescentes. Como as aulas de piano são individuais, duas vezes por semana, 
estive presente na escola todos os dias da semana e, aproveitando o ensejo de estar lá, assisti 
também a aulas teóricas, ministradas em grupo.

As aulas teóricas, apesar de inicialmente não estarem previstas, foram importantes porque 
me possibilitaram uma melhor visão de conjunto, do cotidiano da escola, de como as relações 
entre alunos e professora ali se estabelecem e, inclusive, uma compreensão maior da metodologia 
empregada nas aulas individuais. Essas aulas em grupo possibilitaram-me uma relação bastante 
harmoniosa com os adolescentes de vez que nas aulas de piano eu não me manifestava e nas 
aulas em grupo a professora MM lidava comigo como com qualquer aluno, eu participava e fazia 
comentários. Fui tratada como uma pessoa amiga.
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As observações se estenderam, não sistematicamente, por dois anos, pois passei a assistir 
palestras e concertos, cursos, participar de festas, comemorações, chás para angariar fundos para 
os alunos viajarem (atendendo cursos e concursos fora do país), aniversários da professora e de 
alunos. Procurei, durante todo esse processo, conhecer o pensamento dos sujeitos envolvidos, 
como ele interferia na prática cotidiana do processo de ensino/aprendizagem e que conhecimentos 
eram	gerados	a	partir	desse	processo	de	reflexão-na-ação.

Minhas	observações	começaram,	na	verdade,	antes	mesmo	que	eu	me	programasse	oficial-
mente para tal.

Ao	fazer	o	segundo	contato	com	a	Profa.	MM	por	telefone,	a	fim	de	fazer	acertos	de	horário	
e	dar	 início	às	observações,	 fui	 surpreendida	com	o	seguinte	diálogo	entre	a	professora	e	 seu	
aluno Rai:

– Adivinha quem está ao telefone? Aquela pesquisadora! O que você acha de tocar para ela 
aquele seu Bartók?

– Por telefone?
– Claro, tem algum problema? Pensa aí. Você é quem sabe.
– Não, problema nenhum. Posso tocar. 
E assim o fez.
MM	 voltou	 ao	 telefone	 para	 fazermos	 os	 ajustes	 finais	 de	 horário,	 conversou	 mais	 um	

pouco e se despediu com naturalidade. Em momento algum perguntou minha opinião a respeito 
da execução de Rai. Senti que o objetivo não era saber minha opinião e nem tampouco exibir a 
performance de seu aluno. Percebi que havia em seu gesto apenas uma intenção de ensino. Fazer 
de um telefonema, uma situação inusitada, uma atividade a mais que pudesse fazer com que Rai 
refletisse	sobre	si	mesmo,	seu	estudo,	seu	progresso,	e	que	viesse	aumentar	a	probabilidade	de	
êxito da aprendizagem de seu aluno.

O respeito ao direito e liberdade de escolha de Rai, a ausência de coação com que MM o 
convidou para tocar remeteram-me ao texto de Castro (1981):

É a atividade, orientada e sem cessar estimulada pelo mestre, a chave do procedimento didático. A 
contrabalançar	a	admissão	desse	tipo	de	intervenção	do	docente,	fica	a	recomendação	do	respeito	à	
livre atuação do aluno quanto a suas tentativas, seus tateios e mesmo seus erros, pois esse é o cami-
nho para a autonomia intelectual. O adequado equilíbrio, que deve manter a orientação e o estímulo 
nos	devidos	limites	do	respeito	à	liberdade	do	educando,	não	é	algo	que	se	possa	assimilar	como	qua-
lidade inata ou dom do professor. É também construído, a partir da disposição de obtê-lo, na vivência 
das situações didáticas, exigindo observação acurada e espírito experimental, tanto quanto humildade e 
pertinácia. Não se pode supor que resultados imediatos sejam obtidos, pois a autonomia – tanto moral 
quanto intelectual – é uma longa conquista no decurso da vida dos homens e das sociedades. (CAS-
TRO, 1981, p. 47)

A opção pela entrevista gravada fez-se inevitável para que eu pudesse conseguir um maior 
aprofundamento das informações obtidas por meio das observações. Ouvi em entrevista a profes-
sora MM, enquanto diretora e professora e os quatro alunos seus, já mencionados. 

Analisei	os	dados	tentando	integrá-los	à	fundamentação	teórica.	Observações	pessoais	como	
sentimentos,	dúvidas,	dificuldades,	surpresas	e	impressões	também	estiveram	incluídas	em	minhas	
anotações,	compondo	a	parte	reflexiva,	tão	importante	não	apenas	à	análise	e	discussão	dos	dados,	
como	também	à	elaboração	final	do	relatório	(LUDKE	e	ANDRÉ,	1986,	p.	30,	31,	57).
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A ESCOLA PESQUISADA: UMA ESCOLA DIFERENTE, UMA PROPOSTA 
INOVADORA PARA O ENSINO DO PIANO

A escolha da escola deriva-se de uma constatação que tenho feito ao longo de minha experi-
ência	como	docente.	Tenho	observado	que	os	alunos	do	“Centro	de	Música	XWZ”,	além	de	apre-
sentar um grande potencial motivacional de estudo, segurança e desinibição para tocar em público, 
estão sempre entre os primeiros colocados no vestibular para a Escola de Música e Artes Cênicas 
da UFG e em concursos nacionais e internacionais. 

Além disso, a descontração para tocar, o prazer, a amizade em comum que demonstram 
partilhar sempre que se apresentam em público suscitaram minha curiosidade em conhecer a meto-
dologia empregada pela Professora MM.

Pude	perceber,	no	transcorrer	da	pesquisa,	que	a	proposta	do	“Centro	de	Música	XWZ”	é	
preparar o educando para a formação social, formação dos ideais, estimular o aluno a desenvolver-
-se e relacionar-se com o mundo através da música, de maneira alegre e diferente. 

Durante as aulas coletivas, que são constituídas por alunos de diversas idades e níveis cultu-
rais, todos têm liberdade de dar explicações aos colegas. Todos compartilham conhecimentos; 
quem sabe ensina a quem não sabe.

Aproveita-se muito as aulas de formação musical - que são coletivas - para que o aluno 
aprenda frases em inglês, francês, alemão, russo, até latim. Essas aulas não têm por objetivo 
explicar apenas a parte teórica da música, como acontece na grande maioria das escolas. Elas 
procuram satisfazer a curiosidade do aluno, relacionar a música com conhecimentos de ciências, 
matemática,	geografia,	psicologia,	filosofia,	artes	plásticas,	línguas,	teatro,	dança,	culturas	de	dife-
rentes países, política, acontecimentos do dia.

Podemos perceber que, nesse procedimento didático, parte-se de problemas existentes no 
ambiente em que o sujeito vive para ensinar, ou seja, começa-se pelos problemas (PIAGET, 1980). 
Como os problemas apresentam uma variedade de aspectos, são por isso suscetíveis a um trata-
mento físico, matemático, social, etc. Esse é um dos aspectos embasadores de uma proposta didá-
tica	construtivista	piagetiana.	Ela	preconiza	que	a	especificidade	dos	objetos	e	dos	objetivos	de	
cada uma das disciplinas seja respeitada, buscando propiciar as transposições de um campo para 
outro	(MANZANARES,	BERGAMASCHI	&	GROSSI,	1993,	p.	187).

A compreensão desses aspectos, o pensar sobre a ligação entre as disciplinas, além de exigir a 
capacidade de representar informações e de relacioná-las, abarca relações entre alunos e professor 
e	exige,	de	ambos,	uma	prática	reflexiva.

A escola não adota provas e notas como forma de avaliação. Possui um critério de pontos 
cujo objetivo é evitar que o aluno desanime porque não estudou ou não foi capaz de desempenhar 
bem uma tarefa. Esta contagem de pontos é colocada na sua caderneta individual. Se ele conseguir, 
no	final	do	semestre,	2500	pontos	ou	mais,	ganha	prêmios	patrocinados	como	passagens	aéreas,	
livros, CDs.

Por ocasião da matrícula, todos recebem, numa folha, o critério para contagem de pontos.  
O	próprio	aluno	poderá	julgar	o	resultado	de	seu	trabalho	ao	final	de	cada	semestre	de	acordo	com	
a tabela, como esta, por exemplo:

- Recital ao vivo: 100 pontos.
- Apresentações: 100 p.
- Frequência mensal: 50 p.
- Músicas estudadas por conta própria: 20 p.
- Quem participa de concursos: 50 p.
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- Leitura de livros: 30 p.
- Trabalhos de criatividade: 40 p.
- Palestras culturais: 40 p.
- Leitura de artigos nos jornais sobre música: 5 p.
- Reuniões semanais na escola: 40 p.
- Pesquisas em qualquer área: 50 p.
-	Assistir	filmes	culturais:	25	p.
- Participação em torneios esportivos: 40 p.
- Vencedor nas aulas coletivas: 80 p.
- Reconhecer todas as músicas dos CDs: 50 p.
- Notas mensais acima de 9,0 no curriculum escolar: 10 p.
- Redações, poesias, músicas de autoria do aluno: 30 p.
- Exposição de artes: 30 p.
- Cursos e Congressos: 150 p.
- Testes de atenção, memória, percepções: 30 p.

Como é fácil adquirir boa soma de pontos, existe também a diminuição dos pontos através 
de outros critérios como:

-	Faltar	a	aula	sem	justificativa:	30	p.
- Não comparecer aos recitais: 50 p.
- Não comparecer ás reuniões semanais: 20 p.
- Não fazer os trabalhos solicitados: 50 p.
- Notas baixas no colégio: 20 p.
- Não ajudar o colega quando solicitado: 5 p.
- Atrapalhar as aulas: 30 p.
- Deixar de se apresentar ao menos 1 vez ao mês: 50 p.
- Não ler no mínimo 1 livro ao mês: 20 p.
- Repetir o mesmo programa 3 vezes seguidas: 15 p., etc... 

Este critério de pontos é chamado de “O jogo do sobe-desce”, um jogo de regras, e dele parti-
cipam todos os alunos, exceto os muito pequenos; para estes, outras atividades e outros tipos de 
jogos são desenvolvidos.

Para incentivar e acelerar o desenvolvimento do aluno nas aulas individuais, cada professor 
possui	em	sua	sala	de	aula	um	quadro	mural	onde	há	um	gráfico	com	o	nome	de	todos	os	seus	
alunos.	Cada	quadrinho	significa	um	programa	a	ser	cumprido.	São	quatro	quadrinhos	por	mês,	
um para cada semana. Concluído o programa, o professor preenche o quadrinho correspondente, 
pintando-o. Caso o aluno não consiga realizar tudo o que foi pedido no programa, não pode passar 
para	o	próximo.	Assim,	vai-se	atrasando	no	gráfico.	Em	compensação,	ele	pode	chegar	mais	rápido	
ao	término	do	gráfico	e	fazer	quantos	programas	quiser	e	for	capaz.

Ao	concluir	o	trabalho,	feito	em	uma	abordagem	qualitativa,	o	estudo	de	caso,	posso	afirmar,	
ancorada	nos	dados	analisados	à	 luz	dos	conceitos	pertinentes	à	prática	reflexiva	e	do	constru-
tivismo piagetiano, que a escola pesquisada realmente não segue uma metodologia tradicional. 
Várias são as evidências e eu destacaria, entre elas:

- Respeitar a individualidade, capacidade e interesse de cada aluno.
- Adotar como elemento básico da aprendizagem a motivação; o objetivo é ativar a imagi-

nação, inspirar no aluno a vontade de agir, estudar e vencer, dando um sentido ao seu trabalho.
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- Solicitar do aluno sensações cinestésicas, visuais, auditivas, táteis, olfativas. A soma da 
técnica e coordenação destas áreas ajustam os movimentos para a realização do objetivo proposto.

- Internalizar conceitos mediante atividades ricas em situações de participação, ou seja, 
procurar fazer de qualquer atividade motivo de alegria e festa, prática comum na escola. Os alunos 
fazem apresentações em festas de aniversário, escolas, igrejas, teatros, apresentações em outras 
cidades, participam de concursos dentro e fora do país, fazem parte de pequenos conjuntos, corais, 
bandas, participam de cursos de verão por todo o Brasil e no exterior. As apresentações são motivo 
para aulas extras, maior dedicação e contato de uns alunos com os outros que, deste modo, vão se 
influenciando	mutuamente.

- Estimular a criatividade, um elemento constante na proposta da escola. Qualquer ideia dos 
alunos é sempre aceita e tem sua viabilidade estudada.

- Procurar explicar a nomenclatura musical com um vocabulário próprio da escola, feito de 
acordo com a idade e a capacidade de cada um, tornando o aprendizado mais fácil.

- Organizar o ensino de forma distribuída, por etapas sucessivas. Tudo é feito em etapas, 
passo a passo e em sequência, testando sempre se o aluno está compreendendo antes de seguir 
adiante.

-	Estimular	e	fixar	a	aprendizagem	mediante	a	imaginação,	não	existem	regras	para	ser	estu-
dadas em casa.

- Desenvolver a atenção. Concentração e atenção são elementos básicos para o trabalho que 
é	desenvolvido	na	escola.	Treinamentos,	exercícios	específicos	com	jogos	e	brincadeiras	são	apli-
cados	para	fazer	com	que	o	aluno	dirija	a	atenção	para	algo	bem	definido	sem	deixar	que	nada	o	
distraia;	o	professor	procura	influenciar	o	aluno	com	estímulos	que	atraem,	exigem,	dominam	e	
controlam a atenção.

- Procurar comprovar para o aluno, através de jogos e brincadeiras, a importância da concen-
tração no desempenho intelectual, mostrar que muitas vezes a distração é a causa do fracasso.

- Não impor ao aluno um instrumento determinado, orientar a ele e seus pais na escolha do 
mesmo. Uma vez escolhido, o instrumento não deve ser considerado um simples passatempo, ou 
seja,	tocar	quando	quiser	ou	não	comparecer	regularmente	às	aulas.

-	Requisitar	o	apoio	dos	pais	para	que	apoiem	e	incentivem	o	filho	a	gostar	do	seu	instrumento.
-	Considerar	a	inter-relação	e	a	influência	existente	entre	a	música	e	os	diferentes	campos	

do	conhecimento,	relacionando-os,	na	prática,	às	questões	da	vida	cotidiana.	Questões	sociais,	de	
natureza diferente da área musical, como Ética, Pluralidade Cultural, Saúde e Meio Ambiente, 
História,	Geografia,	Ciências,	Línguas	são	naturalmente	estudadas	e	trabalhadas	de	forma	contínua	
e integrada ao ensino de música e de piano.

- Discutir qualquer assunto em sala de aula, inclusive as regras de funcionamento da escola 
e	normas	de	conduta	nas	relações	interpessoais.	A	exigência	da	reflexão	está	presente	em	toda	a	
extensão da proposta e orientação didática da escola.

- Traçar regras de convivência a partir da questão central das preocupações éticas que é 
“como agir perante os outros?”.

A	escola	pesquisada	adota,	portanto,	uma	prática	reflexiva	e	ativa	e	o	eixo	vertebrador	do	
trabalho ali desenvolvido não é apenas a educação musical e a aprendizagem da técnica pianística, 
mas também uma educação comprometida com a ética, com a estética e com a cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sustentada pelos dados obtidos concluo que não só a competência técnica e política, mas 
também a ética e a estética sustentam a prática pedagógica da Profa. MM. Acredito também que 
o sucesso da escola pesquisada foi erguido sob a égide de valores que propiciam o desenvolvi-
mento	da	reflexão	e	da	autonomia:	cooperação,	reciprocidade,	racionalidade,	diálogo,	solidarie-
dade, respeito mútuo, disciplina, afeto e prazer, mas não o prazer imediato. Conforme LA TAILLE 
(1998), o prazer imediato é primitivo, a busca do prazer pelo esforço é que tem valor e é própria 
do adulto.

Acredito que aqui esteja o segredo, a solução encontrada pela professora MM para os 
problemas	e	conflitos	de	estudo	dos	alunos	de	piano,	particularmente	dos	jovens:	o	prazer	advindo	
da	superação	dos	próprios	limites.	Ela	procura	intensificar	desafios	que	ativam	a	capacidade	refle-
xiva e construtiva dos alunos mediante atividades que, além de lhes despertar a sensibilidade, 
o interesse e a curiosidade, lhes ajudam a fazer projetos, transpor limites, buscar a excelência, 
crescer.

A busca da excelência é uma constante na escola, mas não a excelência que incentiva 
a competição e o egoísmo, que busca ser melhor do que o outro; é uma excelência que busca 
tornar-se melhor do que se é, uma competição de alguém consigo próprio e que se traduz no desejo 
de transpor limites, de “ir além” (LA TAILEE, 1998, p. 34).

Suscitar esse desejo de “ir além” deveria ser o objetivo de toda educação, principalmente de 
jovens. A falta de motivação, de atrativos para transpor limites os paralisa pelo tédio e os reduz ao 
imobilismo	e	à	infantilidade,	desconhecendo	assim	que	o	mundo	adulto	lhes	acena	com	uma	das	
mais	gratificantes	capacidades	do	homem:	a	de	conquistar	a	sua	capacidade	crítica,	reflexiva	e	a	
sua autonomia. 
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Resumo: Ao pensar a função da Educação Musical diante das exigências institucionais, bem como a atitude do professor frente 
à	escola	contemporânea	pensada	por	Queiroz	(2013),	propomos	a	discussão	das	Oficinas	de	Música	como	metodologia	de	ensino	
que engloba uma visão holística, buscando tanto a aprendizagem musical quanto a formação integral do ser humano, de acordo 
com	Koellreutter	 (BRITO,	2011).	A	partir	da	 revisão	de	 literatura	 sobre	o	 tema,	percebemos	que	as	Oficinas	de	Música	estão	
situadas na tendência criativa da Educação Musical, onde o experimentar está a frente do saber institucionalizado. Nesse processo 
de	aprendizagem,	a	interação	aluno-professor	ocorre	de	forma	significativa,	já	que	a	ação	pedagógica	do	professor	é	direcionada	à	
expressão pessoal do aluno e ao desenvolvimento da criatividade.

Palavras-chave:	Oficinas	de	música;	Educação	musical;	Interação	aluno-professor.

INTRODUÇÃO

As	Oficinas	de	Música	estão	relacionadas	a	uma	abordagem	criativa	de	ensino	de	música,	
na qual o processo de aprendizagem se estabelece pela experiência musical. A aquisição de conhe-
cimentos ocorre pelas criações musicais dos alunos, sendo a experimentação o meio privilegiado 
para	o	ensino.	O	fazer	musical	criativo	não	se	restringe	à	aprendizagem	de	conteúdos:	contextos	
individuais	e	sociais	precisam	ser	considerados	na	ação	do	professor	para	conduzir	o	aluno	à	auto-
expressão. Isso implica uma concepção de Educação Musical humanizadora, na qual o desenvol-
vimento	da	criatividade	está	diretamente	ligada	à	formação	integral	do	ser	humano.	

De	acordo	com	Queiroz	(2013),	cabe	ao	educador	musical	refletir	sobre	propostas	de	ensino	
que	se	sustentam	pela	diversidade,	os	significados	individuais	e	sociais	da	música	na	cultura.	A	
escola contemporânea, portanto, tem o compromisso educativo-musical de ser a instituição promo-
tora da educação humana; logo, considera-se que o ensino da música precisa atender estas expec-
tativas da contemporaneidade.

Nesse sentido, diante do processo de aprendizagem, destacamos a interação entre professor 
aluno, que é, segundo Libâneo (2013, p. 274), “um aspecto fundamental da organização da ‘situ-
ação didática’, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino: a transmissão e assimi-
lação dos conhecimentos, hábitos e habilidades”. 

Consideraremos	a	definição	do	conceito	e	caracterização	breve	da	história	e	metodologia,	
bem	como	revisão	de	literatura	de	publicações	brasileiras	sobre	as	Oficinas	de	Música.	Destaca-
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remos	dois	compositores	que	influenciaram	a	formação	desta	prática	no	Brasil:	Koellreutter,	apre-
sentado	em	Brito	(2011),	e	Schafer	(1991).	A	partir	destes	dados,	buscaremos	uma	reflexão	sobre	
a	interação	professor-aluno	no	contexto	de	Oficinas.	

As	Oficinas	de	Música	se	caracterizam	como	uma	prática	de	educação	musical	que	estimula	
a criatividade, a experiência musical e o interesse no aluno enquanto pessoa (CAMPOS, 1988, 
p.	109).	Fernandes	(2000)	afirma	que	o	surgimento	das	Oficinas	de	Música	está	ligado	à	preocu-
pação de jovens compositores de diversas partes do mundo, na década de 1960, em tornar a música 
contemporânea acessível aos alunos de escolas regulares. Desse modo, relaciona-se o ensino de 
música	à	composição,	no	contexto	da	estética	musical	da	segunda	metade	do	século	XX.	Penna	
considera	que	é	normal	denominar	qualquer	atividade	prática	de	Oficina,	não	se	restringindo	à	área	
musical, podendo ela ter papel secundário ou sem relação direta com a educação musical.

Percebe-se,	então	duas	vertentes	como	resultado	da	aplicação	do	termo	Oficina.	A	primeira,	enquanto	
metodologia	de	ensino,	ou	seja,	uma	proposta	pedagógica,	fortemente	vinculada	às	correntes	da	música	
contemporânea; e a segunda, como um procedimento metodológico, envolvendo uma atividade eminen-
temente	prática,	ligada	a	qualquer	atividade	docente,	e	não	necessariamente	ao	trabalho	específico	de	
música, ainda que, neste caso, tal prática encontrasse grande ressonância. (PAZ, 2013, p. 235)

Para o presente texto, será considerada a primeira vertente, na qual se considera o termo 
Oficina	como	metodologia	de	ensino.

No	final	 dos	 anos	 60,	 as	 primeiras	 práticas	 de	Oficinas	 de	Música	 surgiram	no	 Instituto	
Villa-Lobos - RJ, com Esther Sciliar, Reginaldo de Carvalho, Conrado Silva e Emilio Terraza. 
Na	 década	 de	 1970,	 estes	 dois	 últimos	 compositores	 desenvolveram	Oficinas	 juntamente	 com	
Carlos Karter e Sceko na Universidade de Brasília - DF, a qual teve um papel fundamental para a 
formação	de	professores	nos	anos	70,	incorporando	as	Oficinas	como	ponto	central	da	Educação	
Musical (FERNANDES, 2000, p. 74). 

Campos	(1988)	e	Fernandes	 (2000)	são	 referências	no	estudo	das	Oficinas	de	Música.	O	
primeiro	 enfatiza	 a	 dificuldade	 em	 caracterizar	 metodologicamente,	 enquanto	 que	 o	 segundo	
delimita	as	Oficinas	de	Música	como	metodologia	de	ensino	que	relaciona	à	linguagem	musical	
contemporânea	e	à	prática	pedagógica	em	música.	A	publicação	mais	recente	de	Fernandes	(2015)	
reúne	propostas	de	atividades,	mas	não	há	sistematização	em	ordem	de	dificuldade	ou	temática,	
devido	à	dinâmica	das	Oficinas	de	Música,	baseadas	na	criação	musical.

De	 forma	geral,	 vários	 artigos	 ligam	 a	 experiência	 das	Oficinas	 ao	 ensino	 não-formal,	 à	
educação integral, projetos sociais (ONGs), ao ensino infantil e a processos terapêuticos. Kebach 
e	Duarte	(2008)	consideram	as	Oficinas	de	Música	numa	concepção	construtivista,	dentro	de	um	
contexto de aprendizagem coletiva. As trocas sociais experienciadas durante o processo são signi-
ficativas,	o	mesmo	pode	ser	constatado	em	Reis	e	Oliveira	(2013)	e	Beineke	(2002)	apontam	ativi-
dades	de	Oficina	em	comunidades.	

A questão da relevância e necessidade da formação musical acadêmica para o ensino são 
levantadas	no	contexto	das	Oficinas	de	Música	(ALMEIDA,	2005;	PENNA,	BARROS;	MELO,	
2012).	Existe	um	problema	curricular	inerente	à	prática	das	Oficinas,	que	se	tornou	uma	espécie	
de exemplo da teoria da Arte-educação, já que o foco central é o desenvolvimento da criatividade 
e da expressão artística nas diversas formas de arte. Esta é muito criticada nas discussões sobre os 
PCN	por	abranger	uma	polissemia	das	artes,	sendo	relacionada	à	educação	artística,	mais	do	que	
às	outras	áreas	(FERNANDES,	1999).	
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OFICINAS DE MÚSICA E A ABORDAGEM CRIATIVA EM EDUCAÇÃO MUSICAL

Swanwick	(2013)	afirma	que	na	década	de	1960,	paradigmas	alternativos	ao	redor	do	mundo	
surgiram no ensino de música, dentre os quais a criatividade da criança é priorizada no lugar da 
transmissão	do	cânone	da	música	ocidental.	John	Paynter	(Inglaterra)	e	Murray	Schafer	(Canadá)	
são nomes que representam esta abordagem na Educação Musical, onde a “autoexpressão” é um 
meio para a compreensão musical, valorizando o processo de aprendizagem e a educação centrada 
na criança como concepção de educação musical. 

Fernandes	(2013)	considera	que	o	movimento	das	Oficinas	de	Música	gerou	uma	das	tendên-
cias da Educação Musical do Brasil: a tendência criativa. Professor e aluno passam a ter papéis 
diferentes do ensino tradicional: 

O aluno passa a ser tratado como inventor, improvisador, compositor, necessariamente apresentando 
uma expressão própria, que deve ser valorizada ao máximo. Esse fato gera uma mudança no papel do 
professor, que deixa de ser um diretor musical, um recreador ou um técnico, para ser um estimulador do 
processo de desenvolvimento da expressão pessoal do aluno, questionando, informando e ajudando os 
alunos a se expressarem criativamente. (FERNANDES, 2013, p. 75)

Dessa forma, o professor é um condutor do processo de ensino de música para estimular a 
expressão musical pessoal dos alunos, deixando de ser o detentor do conhecimento musical para 
promover a criatividade. Os alunos, por sua vez, são protagonistas, cujo fazer criativo se direciona 
em criar  o mundo dos sons, ou seja, criar a partir de elementos estéticos da música contemporânea 
(FERNANDES, 2000, p. 78). 

De acordo com Cunha e Martins (2008), na década de 1940, iniciou-se uma renovação das 
metodologias ativas no Brasil, a partir do surgimento do Movimento Música Viva, criado por J. Hans 
Koellreutter. O compositor tem papel social fundamental, porque caberá a ele a formação de novos 
compositores, participando ativamente da transformação da sociedade e utilizando os recursos 
técnico-composicionais disponíveis para ensinar música tendo em vista a coletividade. Assim, 
privilegia-se o ‘experimentar’ ao ‘saber’ institucionalizado (KATER, 1992, p. 26). Deste ponto de 
vista, compositor e professor se confundem, já que Koellreutter pensava a educação musical para 
a formação de novos compositores, na produção e divulgação da música contemporânea.

Campos	(1988)	afirma	que	cada	professor	possui	concepções	e	práticas	diferentes	de	trabalho	
nas	Oficinas	de	Música.	Por	isso,	não	se	pode	caracterizar	uma	metodologia	deste	ensino	de	forma	
única,	sistematizada.	No	entanto,	existem	elementos	comuns	à	prática,	indicando	uma	caracteri-
zação da metodologia, como:

– O incentivo da criatividade através da experimentação e de uma postura não-autoritária do educador; 
– A realização de experiências e avaliações em grupo, na maior parte das vezes;
– O interesse pelo desenvolvimento do aluno enquanto pessoa, com todas as suas potencialidades. 
(CAMPOS, 1988, p. 109)

Parece-nos que a caracterização geral da metodologia se relaciona diretamente com a postura 
necessária do professor para a realização da atividade. Talvez o aprofundamento dos pressupostos 
conceituais e ideológicos dos compositores abordados, assim como o contexto no qual viviam, 
possam auxiliar a investigar quais critérios o professor pode adotar para um ensino musical com 
estas características gerais.

Embora	cada	professor	estabeleça	critérios	diferentes	para	o	desenvolvimento	das	Oficinas,	
percebe-se a relação de proximidade da característica de condução das atividades e a possibilidade 
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que	as	Oficinas	de	Música	oferecem	o	despertar	e	o	desenvolvimento	da	criatividade	do	aluno	para	
a expressão musical. 

A música, para Koellreutter, é “em primeiro lugar, uma contribuição para o alargamento da 
consciência	e	para	a	modificação	do	homem	e	da	sociedade”	(BRITO,	p.	28,	2011).	Para	Koell-
reutter, o professor não ensina, ele conscientiza o aluno de questões musicais, nas quais se trabalha 
questões mais amplas, considerando a formação integral do ser humano. Desse modo, o professor 
está preocupado com o processo, aprendendo a apreender “aquilo que o aluno quer saber”. O currí-
culo, nesse caso, está sempre em transformação. Koellreutter está entre aqueles que participam da 
difusão	de	ideias	de	Oficinas	de	Música	no	Brasil	(CAMPOS,	1988,	p.	29).	

Queiroz (2013) ressalta a importância do educador musical pensar propostas de ensino de 
música	que	tenham	significação	social,	que	incluam	a	diversidade,	os	significados	individuais	e	
coletivos da música na cultura, “em uma educação musical devotada ao ser humano”. Portanto, 
podemos	verificar	a	influência	do	pensamento	de	Koellreutter,	onde	o	que	importa	é	o	aprendizado	
musical juntamente com a ampliação da consciência humana sobre sua própria humanidade.

Schafer (1991, p. 286), compositor canadense criador do conceito de Paisagem Sonora, 
considera que a educação musical deve ser direcionada para a descoberta e não para a instrução. 
Assim,

Na educação, e considerando o aspecto da transmissão de conhecimentos, o professor tem todas as res-
postas, e os alunos, a cabeça vazia - pronta para assimilar informações. Numa classe programada para 
a criação não há professores: há somente uma comunidade de aprendizes. O professor pode criar uma 
situação com uma pergunta ou colocar um problema; depois disso, seu papel de professor termina. 
Poderá continuar a participar do ato de descobertas, porém não mais como professor, não mais como a 
pessoa que sempre sabe a resposta. (SCHAFER, 1991, p. 286, grifo do autor)

O professor, então, não detém o conhecimento para depositá-lo no aluno. Ele propõe uma 
situação para ser resolvida pelos alunos criativamente. Como é impossível controlar este processo, 
ele próprio se torna um aprendiz, pois participará das descobertas que os alunos fazem e terá de 
orientá-los para sistematizar a experiência que vivenciaram. Até o momento em que o professor 
não será mais necessário para a criação e o aprendizado da música (SCHAFER, 1991, p. 286). 

A INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO

Percebe-se a proximidade de concepções entre Schafer e Koellreutter sobre a postura do 
professor na prática da educação musical, onde o professor não impõe o conhecimento, mas por 
meio	do	estímulo	à	criação,	ao	propor	um	problema	para	ser	solucionado,	pode	orientar	o	aluno	
a vivenciar a música e aprender por si mesmo. Pela própria postura de Schafer ao considerar o 
professor	um	aprendiz,	já	há	uma	preocupação	com	a	reflexão	e	a	ampliação	dos	significados	das	
experiências musicais em sala de aula. 

Desse	modo,	 podemos	 entender	 que	 as	 ações	 do	 professor	 no	 contexto	 das	 Oficinas	 de	
Música	influenciam	o	processo	de	criação	e	experiência	musical	dos	alunos.	Como	a	abordagem	
da	linguagem	contemporânea	está	ligada	à	estética	de	“arte	total”	(SCHAFER,	1991,	p.	291),	onde	
a música está integrada a todas as artes, buscando a identidade entre arte e vida, os objetivos musi-
cais	em	relação	às	exigências	institucionais	e	a	escola,	situada	“numa	complexa	rede	de	intera-
ções” poderiam ser melhor sistematizados (QUEIROZ, 2013, p. 95). 

De	 forma	 crítica	 aos	 educadores	 que	 afirmam	 que	 o	 aspecto	 social	 determina	 o	 ensino,	
Fernandes (2013, p. 79) propõe o planejamento educacional como fundamental para a boa atuação 
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do professor, o qual deve considerar de forma consciente “o que pode conseguir, quais recursos, 
ambientes, materiais etc., mas deve considerar as reais necessidades e interesses dos alunos”.

Considerando isso, a postura do professor em relação aos objetivos e ao planejamento que 
envolva esta tendência da Educação Musical nos parece determinante para a interação professor-
-aluno, situada no contexto dos pressupostos conceituais e ideológicos desta metodologia de 
ensino. Consequentemente, pode-se contribuir para a discussão das qualidades e competências 
necessárias para a formação docente. 

Perrenoud	(2001)	afirma	que	a	profissão	de	professor	exige	competências,	 indo	além	dos	
saberes	ou	conhecimentos	eruditos.	O	profissional	pode	mobilizar	conhecimentos,	compreendê-los	
e aplicar a partir de esquemas obtidos pela experiência. Nessa metodologia estudada, o conheci-
mento prévio é fundamental para o próprio desenvolvimento da atividade, mas requer a capaci-
dade	do	professor	de	lidar	com	a	imprevisibilidade	tanto	do	exercício	da	profissão	de	professor	
quanto	das	 características	metodológicas	das	Oficinas	de	Música,	 que	 envolvem	diretamente	 a	
criação musical como meio de aprendizado. 

Percebe-se que educador musical e compositor se confundem nesse processo, havendo 
esquemas a serem apreendidos que vão além do saber erudito. Para Fernandes (2015), o professor 
de	Oficinas	deve	passar	pela	experiência	de	criação	para	poder	realizar	efetivamente	as	atividades	
com seus alunos. 

Do ponto de vista pedagógico de Freire (2002), o professor deve ensinar seus alunos a pensar 
criticamente, indo contra a educação ‘bancária’ na qual os conhecimentos são depositados aos 
alunos.Também	encontramos	semelhança	do	papel	do	professor	das	Oficinas	quando	Freire	(2002)	
discorre sobre a formação docente: 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da criativi-
dade	que	 implica	a	promoção	da	curiosidade	 ingênua	à	curiosidade	epistemológica,	e	do	outro,	sem	
o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação 
(FREIRE, 2002, p. 26).

Assim, a curiosidade epistemológica do professor, a qual deve ser desenvolvida em sua 
formação, pode auxiliá-lo a conduzir as aulas de forma crítica, estabelecendo um diálogo que 
desperte	o	desenvolvimento	da	criatividade	do	aluno	e	o	conduza	à	busca	pelo	conhecimento	por	
meio	de	uma	curiosidade	a	respeito	da	realidade	em	que	vive.	A	postura	do	professor	de	Oficinas	
busca estimular, de forma semelhante, um outro olhar sobre a música por meio da expressividade 
do próprio aluno, conduzindo-o ao conhecimento musical pelo processo de criação musical. 

A interação professor-aluno se desenvolve de modo complexo. Para Libâneo (2013, p. 274 
- 275) o trabalho de ensinar não é unidirecional. Ocorre uma troca de experiências, opiniões nas 
respostas dos alunos que mostram ao professor a reação da atuação dele em sala de aula. Libâneo 
(2013) aponta três temas que devem ser levados em consideração nessa relação: os aspectos 
cognoscitivos, os aspectos socioemocionais e a disciplina. Respectivamente, o primeiro trata 
sobre a comunicação entre professor e aluno para que as tarefas cognoscitivas sejam realizadas; 
o segundo, sobre os vínculos afetivos e as normas determinadas para a sala de aula; e o terceiro, 
sobre a autoridade do professor, vinculada ao estilo da prática docente.

De certa forma, o pensamento de Koellreutter a respeito da Educação Musical engloba a 
caracterização	de	 tais	aspectos,	embora	não	haja	 literatura	na	área	que	ratifique	a	afirmação	na	
perspectiva	específica	da	relação	professor-aluno.	Koellreutter	trabalhava	de	forma	a	não	intervir	
no processo pedagógico: só havia necessidade de teorização a partir da prática em sala de aula, o 
que podemos relacionar aos aspectos cognitivos (PAZ, 2013).
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Oportuno	 ressaltar	 o	 ensino	 denominado	 pré-figurativo	 pelo	 compositor:	 fazer	 o	 aluno	
levantar problemas, criar novas formas sem padrões pré-estabelecidos, relacionar obras do presente 
com o passado, sem concepções instituídas pelo professor antes da prática musical. O ensino não 
visa formar apenas músicos, mas cidadãos conscientes, já que o fenômeno educativo engloba 
diversas dimensões: físicas, biológicas, mentais, psicológicas, culturais e sociais (BRITO, 2011, p. 
40). Esta educação holística só faz sentido num ensino centrado no aluno, onde é essencial motivar 
os alunos a partir do contexto, do interesse ou de uma prática musical que os motive. 

O	aluno,	então,	também	influencia	o	professor	em	sua	prática	docente.	De	acordo	com	Gil	
(1993), passou-se a estudar a questão de que o professor passa a tomar decisões com base nas 
experiências com os alunos, reavaliando a si próprio e aos seus planejamentos. 

Admitindo a assimetria das interações professor-aluno, é possível deslocar o eixo da discussão para a 
qualidade	da	influência	exercida	por	professores	e	alunos,	uns	sobre	os	outros.	À	velha	maneira,	tão	
empregada nas incontáveis discussões sobre ensino, volta-se ao que está implícito acima: a responsa-
bilidade do professor no estabelecimento das condições nas quais dar-se-á o processo ensino-aprendi-
zagem na sua sala de aula. É possível que exatamente por ter estas condições em mãos, espere-se do 
professor	sensibilidade	e	permeabilidade	àquilo	que	faz	o	aluno,	desde	o	desempenho	acadêmico	até	as	
manifestações afetivas. Apenas e somente se levar em consideração o aluno, como base de suas deci-
sões	e	ações,	é	que	o	professor	poderá	ampliar	a	esfera	de	influência	do	aluno	naquilo	que	se	faz	em	sala	
de aula. (GIL, 1993)

Desse modo, as ações do professor devem ser constantemente avaliadas e replanejadas, de 
acordo com as manifestações dos alunos, tanto no campo cognitivo quanto afetivo. Para Santos 
(2016), a avaliação é uma atividade complexa, na qual a partir da análise dos elementos do processo 
de	aprendizagem,	pode-se	verificar	as	necessidades	e	reorientar	as	atividades	e	o	planejamento	do	
professor. Avaliar não é apenas um modo de diagnosticar e intervir no processo de compreensão 
musical do aluno, mas também de reorientar o próprio trabalho do professor. 

Por	 outro	 lado,	 dentro	 da	 dinâmica	 das	Oficinas	 de	Música,	 não	 só	 o	 professor	 avalia	 e	
reorienta o trabalho, mas todo o grupo discute e considera criticamente as produções musicais 
realizadas pelos alunos, conduzindo a uma autoavaliação coletiva. Esta pode variar conforme o 
grau de compreensão musical dos alunos (FERNANDES, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As	Oficinas	de	Música	estão	presentes	na	discussão	sobre	a	função	da	Educação	Musical	
diante das exigências do currículo e da escola contemporânea. É importante reconhecer mais uma 
vez	a	relevância	de	estudo	do	tema	e	reafirmar	a	necessidade	de	contribuições	de	uma	educação	
musical que tenha, como foco, a criatividade.

Consideramos	as	Oficinas	de	Música	como	uma	metodologia	de	ensino	na	qual	a	apren-
dizagem musical está relacionada com a criação musical ligada a uma estética contemporânea, 
envolvendo a composição e a educação musical. No entanto, podemos apenas considerar as carac-
terísticas metodológicas globais, onde a postura do professor em relação aos alunos é relevante 
para	a	prática	das	Oficinas	de	Música.	

A interação professor-aluno é de fundamental importância para que as atividades ocorram, 
já	que	a	ação	pedagógica	é	direcionada	à	expressão	pessoal	do	aluno	e	ao	desenvolvimento	da	
criatividade. Portanto, a condução das atividades depende das experiências musicais vivenciadas 
em sala de aula, as quais serão fonte de dados para o replanejamento e reavaliação das aulas pelo 
professor.
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Talvez	a	interação	aluno-professor	no	contexto	das	Oficinas	de	Música	possa	contribuir	para	
esclarecer	até	que	ponto	o	professor	pode	exercer	a	docência	cujos	objetivos	coincidam	com	a	fina-
lidade	atribuída	à	educação	musical,	voltada	ao	ensino	da	música	e	a	valores	que	visam	a	formação	
holística do aluno diante da realidade em que vive. Também podemos pensar com mais clareza em 
qual	contexto	subjaz	a	estética	polivalente	das	Oficinas	de	Música,	para	confirmar	que,	na	atuação	
e formação do professor, esta abordagem educacional é relevante. 
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REVISãO DE LITERATuRA NA PESquISA EM EDuCAçãO 
MuSICAL: PERIóDICOS, BASES DE DADOS E BANCOS DE  

TESES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Eliton P. R. Pereira (USC/Espanha e IFG/Brasil)
elitonpereira@gmail.com

Resumo: Comunicamos parte dos resultados de uma pesquisa de doutoramento em andamento. A pesquisa tem por objetivo 
levantar	as	produções	científicas,	disponíveis	on-line,	da	área	da	educação	musical	nos	países	ibero-americanos.	O	estudo	envolve	a	
descrição de temáticas, concepções educativas, teorias e abordagens epistemológicas da produção acadêmica em educação musical 
destes países. A partir deste contexto, apresentamos, neste recorte, os principais mecanismos de buscas de trabalhos acadêmicos 
e	científicos	da	área	da	educação	musical.	Por	esta	área	ser	constituída	pela	educação	e	pela	música,	 também	apresentamos	os	
principais	bancos	de	teses,	revistas	científicas	e	bases	de	dados	das	áreas	de	educação	e	da	música	no	Brasil,	nos	países	ibero-
americanos	e	também	de	alguns	países	de	língua	inglesa.	Identificamos	as	abordagens	metodológicas	afins	à	revisão	de	literatura	
sobre	a	produção	científica	em	educação	musical,	os	mecanismos	de	busca	e	os	principais	links	para	acesso	on-line	à	produção	
científica	relacionada	à	educação	musical	na	atualidade.

Palavras-chave: Revisão de literatura; Educação musical; Base de dados; Periódicos.

Abstract: This	inform	show	part	the	results	of	a	doctoral	research	in	progress.	The	research	aims	to	raise	the	scientific	on-line	
publications	 about	 the	 area	 of	 		music	 education	 in	 Ibero	American	 countries.	 The	 study	 involves	 the	 description	 of	 thematic,	
educational concepts, theories and epistemological approaches of the academic research in music education in these countries. 
From	this	context,	we	present	in	this	communication,	the	main	search	mechanisms	of	academic	and	scientific	work	in	the	area	of			
music	education.	For	this	area	be	made	by	education	and	music,	we	also	present	the	major	theses	banks,	scientific	journals	and	
databases	of	education	and	music	 in	Brazil,	 in	 the	Latin	American	countries	and	 in	also	 some	english-speaking	countries.	We	
identify	the	related	methodological	approaches	to	literature	review	of	the	scientific	production	in	music	education,	search	engines	
and	key	links	to	online	access	to	scientific	production	related	to	music	education	today.

Keywords: Literature review; Music education; Database; Journals.

INTRODUÇÃO

Apresentamos os resultados parciais de uma pesquisa de doutorado em andamento que tem 
por	objeto	de	estudo	a	produção	científica	em	educação	musical	dos	países	ibero-americanos.	O	
estudo	é	realizado	a	partir	de	uma	análise	documental	e	busca	identificar	as	temáticas	e	tendências	
investigativas	da	produção	científica	da	educação	musical	no	contexto	dos	periódicos	e	das	teses	
de doutorado defendidas nos programas de pós-graduação da educação e da música dos países 
ibero-americanos.

Para	o	desenvolvimento	de	análises	dos	textos	científicos	é	necessário	acesso	às	produções	
específicas	da	área.	Nesse	sentido,	foi	empreendida	uma	busca	preliminar	on-line	junto	às	bases	de	
dados	das	áreas	de	educação,	música	e	educação	musical	para	identificar	quais	países	ibero-ameri-
canos	disponibilizam	produções	científicas	em	educação	musical.

O	 estudo	 parte	 inicialmente	 da	 verificação	 da	 acessibilidade	 às	 produções	 científicas	 da	
educação	musical.	O	acesso	à	produção	científica	desta	área,	especificamente	nos	países	de	língua	
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portuguesa e espanhola se dá por meio da disponibilidade de teses, dissertações e artigos cientí-
ficos	indexados	em	bancos	de	teses/dissertações	e	revistas	científicas	das	áreas	da	educação,	da	
música	(musicologia)	e	também	em	periódicos	específicos	da	educação	musical	que	tem	surgido	
principalmente a parti de meados do século XX. No entanto, nos países da América Latina, nem 
toda produção acadêmica está disponível on-line, nem nos sites das universidades e nem na digita-
lização	das	publicações	mais	antigas,	quer	sejam	periódicos	científicos	ou	mesmo	anais	de	encon-
tros acadêmicos ou teses defendidas.

Já nos países desenvolvidos, de língua inglesa principalmente, essa realidade é bem dife-
rente. Nas bases de dados Norte Americanas e do Reino Unido, podemos realizar buscas temá-
ticas	de	trabalhos	acadêmicos	e	científicos	de	modo	seguro	e	sistemático.	Nessas	bases	de	dados	
é possível encontrar estudos desenvolvidos com a temática em educação musical, tanto em pós-
-graduações da área da educação, quanto da área da música geral e musicologia. Nesses países 
também	constatamos	as	linhas	de	pesquisa	de	mestrado	e	doutorado	especificamente	voltadas	para	
a educação musical. Assim, estudos de revisão de literatura ou revisão sistemática de pesquisas, 
nos quais se buscam conhecer as pesquisas desenvolvidas na área, são possíveis de se realizar nos 
países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos da América e Reino Unido. O mesmo 
ocorre na Espanha e Portugal, países ibero-americanos que já possuem consistente produção cien-
tífica	em	educação	musical.

No	entanto,	apesar	do	crescimento	de	produção	científica	em	educação	e	em	música	nos	
países	em	desenvolvimento,	especificamente	nos	países	latino-americanos	observa-se	na	prática	
da	busca	por	produções	científicas	em	educação	musical	que	é	árduo	o	trabalho	de	coleta	de	produ-
ções disponibilizadas on-line. Nem sempre há teses (de doutoramento) disponíveis nas bibliotecas 
digitais das universidades ou dos sites dos ministérios da educação desses países. A produções 
científicas	da	área	da	musicologia	e	da	educação	desses	países	também	passaram	a	ser	disponibi-
lizadas	somente	no	final	do	século	passado,	não	sendo	possível,	em	muitos	casos,	acesso	on-line 
às	produções	mais	antigas,	apesar	de	haver	produções	desenvolvidas	desde	meados	do	século	XX.	

Na realização deste estudo, empreendemos uma busca por cada país, em cada universidade 
e sistemas de bibliotecas, além das buscas em bases de dados globais, em língua portuguesa e em 
língua espanhola. O estudo ainda envolveu a sistematização de descritores de buscas para a temá-
tica	geral	da	educação	musical	e	a	classificação	das	bases	de	dados	e	das	principais	revistas	cien-
tíficas	das	áreas	afins	à	educação	musical.

Acreditamos que a pesquisa, por se encontrar ancorada em antecedentes de estudos docu-
mentais e em metodologia sistematicamente estrutura, pode contribuir para a área da educação 
musical, principalmente para dar a conhecer o contexto da pesquisa nesta área nos países de língua 
portuguesa e espanhola da ibero-américa. 

O	recorte	aqui	apresentado	mostra	a	complexidade	da	busca	por	produções	científicas,	as	
metodologias envolvidas e a relevância deste tipo de estudo, quer seja para os pesquisadores 
iniciantes, quer seja para o conhecimento da produção global diante do desenvolvimento de 
pesquisas mais amplas.

APORTE METODOLÓGICO

As pesquisas que envolvem a revisão de literatura podem ser desenvolvidas a partir de vários 
objetivos e com diferentes abordagens. O próprio conceito de revisão de literatura, ou revisão 
de	 bibliografia,	 entra	 em	 discussão	 quando	 nos	 deparamos	 com	 vários	 tipos	 de	 pesquisas	 que	
procuram	dar	a	conhecer	o	estado	da	arte	da	produção	científica	de	determinada	área,	com	deter-
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minado	tema	ou	contexto	específico	de	estudo.	Alves-Mazzotti	e	Gewandsznajder	(1998)	escla-
recem,	explicando	sobre	os	aspectos	da	revisão	de	bibliografia,	a	diferença	entre	a	sua	aplicação	
nas análises de pesquisas anteriores e na discussão do referencial teórico. 

Em determinados contextos de investigação constata-se o surgimento de metodologias de 
pesquisa	 especificamente	 voltadas	 para	 o	 estudo	 e	 análise	 dos	 antecedentes	 científicos,	 consti-
tuindo	essas	metodologias	um	corpus	 estruturado	e	 específico	de	estudo,	para	 além	da	 revisão	
realizada	no	contexto	básico	de	qualquer	pesquisa.	Em	qualquer	contexto,	a	revisão	bibliográfica	é	
fundamental para o desenvolvimento de todo tipo de pesquisa. Segundo os autores: 

O exame dos estados da arte serve fundamentalmente para situar o pesquisador, dando-lhe um pano-
rama	geral	da	área	e	lhe	permitindo	identificar	aquelas	pesquisas	que	parecem	mais	relevantes	para	a	
questão de seu interesse. (Alves-Mazzotti e Gewandsznajder, 1998, p. 181)

Um outro aspecto explicado por Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) é o da análise do 
referencial teórico, que também se constitui em uma etapa básica necessária para o desenvolvi-
mento de qualquer pesquisa. Os autores explicam que nesta fase dos estudos podem ocorrer dife-
rentes níveis de teorização, indo da teoria axiomática até na elaboração de constructos, taxonomias 
e	metáforas.	Essa	fase	do	estudo	serve	para	atribuir	significado	aos	dados	observados,	apesar	de	
que em muitos casos os pesquisadores não conseguem fazer a relação entre as categorias encon-
tradas na revisão teórica com os dados coletados no contexto da pesquisa de campo, sendo este um 
problema metodológico que revela a complexidade do desenvolvimento da pesquisa qualitativa 
e também revela as demandas formativas dos pesquisadores - principalmente dos pesquisadores 
iniciantes.

Por	outro	lado,	além	da	pesquisa	bibliográfica,	que	busca	mostrar	as	produções	anteriores	ou	
servir para a discussão do referencial teórico, temos diversas pesquisas de cunho documental que 
procuraram	compreender	mais	profundamente,	e	de	modo	específico,	a	produção	científica	em	si.	
São as chamadas pesquisas sobre pesquisas.

Gamboa (2012) e Souza e Magalhães (2011) têm desenvolvido pesquisas sobre pesquisas no 
Brasil	e	na	América	Latina,	estudando	a	produção	científica	em	educação	e	procurando	investigar	
o estado da arte da produção acadêmica dos centros de pós-graduação em educação das universi-
dades. Estes estudos objetivam compreender os aspectos epistemológicos, pedagógicos e políticos 
da	produção	científica	em	educação,	também	chamadas	pesquisas	de	estado	da	arte	ou	de	estado	
do conhecimento. Ainda no Brasil, podemos citar os trabalhos de Campos (2005), Leão (2013), 
Niéri	(2014)	e	Queiroz	(2014)	que	identificam	diferentes	aspectos	da	produção	científica	e	artís-
tico-musical de diversas produções acadêmicas publicadas em revistas, teses e dissertações, hora 
se	debruçando	sobre	a	produção	de	um	periódico	específico,	hora	realizando	um	recorte	categorial	
para análise de estudos da produção de uma área temática.

Na América Latina também temos os estudos de Pierret (1972), Del-Ben (2010) e Gainza 
(2011),	que	buscam	refletir	sobre	o	contexto	da	produção	do	conhecimento	na	área	da	educação	
musical,	 de	modo	 que	 as	 três	 autoras	 tecem	 reflexões	 sobre	 a	 produção	 de	 conhecimento	 em	
educação musical na américa latina desde meados do século XX. 

Major	 &	 Savin-Baden	 (2011),	 no	 estudo	 intitulado	 -	 Integração	 de	 evidências	 qualita-
tivas:	 para	 a	 construção	 do	 conhecimento	 acadêmico	 em	 ciências	 sociais	 e	 campos	 profissio-
nais	-	realizam	uma	classificação	das	metodologias	de	pesquisa	que	aparecem	nos	trabalhos	que	
realizaram	diferentes	tipos	de	revisão	da	produção	científica.	Os	autores	encontraram	os	termos:	
Meta-síntese,	Revisão	Sistemática,	Meta-etnografia,	 Síntese	 qualitativa	 ou	Síntese	 de	Pesquisa	
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Qualitativa, Meta-estudo, Meta-análise Qualitativa, Teoria Fundamentada Formal e Análise de 
Conteúdo Qualitativo/Temático/Crítico.

Essa diversidade de metodologias, caracterizadas por diferentes objetivos de pesquisa e 
por	diferentes	instrumentos	de	análise,	exemplifica	a	complexidade	do	contexto	da	pesquisa	que	
busca estudar as produções já realizadas e acessíveis, para além da simples revisão de literatura ou 
revisão	bibliográfica.

De	acordo	com	Major	&	Savin-Baden	(2010,	p.13)	a	síntese	qualitativa	fornece	uma	forma	
de lidar com a explosão de informação, ajuda os pesquisadores a evitarem reinventar a roda, faz 
conexões entre estudos existentes, complementa estudos empíricos primários ou sínteses exis-
tentes, fornece uma perspectiva diferente sobre um fenômeno dado, possibilita uma maneira de 
fazer	 avançar	 a	 teoria,	 ajuda	 a	 identificar	 as	 lacunas	 e	omissões	 em	um	determinado	corpo	de	
pesquisa, permite o diálogo e o debate, permite o desenvolvimento de práticas e políticas base-
adas	em	evidências,	e	ainda	fornece	uma	abordagem	de	custo-eficiente	para	a	pesquisa	qualitativa.

Geralmente, a maioria das pesquisas que buscam realizar estudos em documentos de pesquisa, 
relatórios,	teses,	dissertações	e	artigos	científicos,	podem	ser	caracterizadas	como	estudos	docu-
mentais, de abordagem quantitativa ou qualitativa. No caso desta pesquisa, trata-se de um estudo 
documental	qualitativo,	com	análise	de	conteúdo	realizada	por	meio	da	codificação	e	categori-
zação	dos	textos	acessíveis	(DÍAZ,	2006;	BARTI,	2011;	TELLO	&	ALMEIDA,	2013).

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

A busca por pesquisas desenvolvidas com a temática - educação musical - nos parecia ser 
tranquila	 à	princípio,	 no	 entanto,	 percebemos	que	não	 seria	 suficiente	uma	busca	 em	bases	de	
dados	internacionais,	pois	nem	todas	as	revistas	ibero-americanas	estão	indexadas	junto	às	bases	
de dados globais. 

Outra característica que torna este tipo de pesquisa mais complexa é o fato de que nem todo 
artigo	acadêmico	é	realmente	científico,	no	sentido	de	que	uma	comunicação	científica	deve	ser	
regida, a princípio, por uma prática ou discurso metodologicamente estruturado e ainda funda-
menta	em	estudos	científicos	anteriores	ou	paralelos,	afins	à	 temática	discutida.	Muitos	artigos	
acadêmicos da área da musicologia, educação e educação musical são apenas ensaios sem preo-
cupação	científica,	sem	método	ou	até	sem	referenciais,	ou	também	podem	ser	relatos	de	expe-
riências individuais ou coletivas, ou ainda artigos de opinião ou resenhas acerca de um único 
referencial ou síntese temática de um grupo de textos.

Assim,	fazemos	a	distinção	entre	textos	acadêmicos	científicos	e	textos	acadêmicos	informa-
tivos não ancorados em algum paradigma da ciência (KUHN, 2013). Dado o limite desta comu-
nicação	não	desenvolveremos	aqui	o	conceito	do	que	vem	a	ser	ou	não	uma	pesquisa	científica	
ou	uma	obra	ou	um	relatório	científico,	porém	em	nossa	pesquisa	optamos	por	fazer	uma	leitura	
e	seleção	dos	trabalhos	a	partir	de	critérios	de	identificação	de	artigos	que	explicitamente	comu-
nicam	pesquisas	científicas	desenvolvidas	em	centros	de	pós-graduação	strictu sensu por autores 
individuais ou coletivos pertencentes ao quadro de estudantes, professores ou pesquisados das 
universidades reconhecidas pelos ministérios da educação de cada país.

Para realizar a busca nas bases de dados nacionais e internacionais utilizamos descritores em 
português e espanhol (com e sem cedilha e com e sem acentos) para buscas com a palavra-chave: 
educação	musical	e	termos	afins,	os	quais	listamos:

 ● educação musical / educacao musical 
 ● educación musical / educacion musical 
 ● música e educação / musica e educação
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 ● musica	y	educación	/	musica	y	educación
 ● estudo musical
 ● estudios musicales
 ● ensino musical 
 ● enseñanza de la música
 ● aprendizagem musical
 ● aprendizaje de la música
 ● desenvolvimento musical
 ● desarrollo musical
 ● instrumento musical
 ● instrumento	y	música
 ● professor de música
 ● profesor de música / maestro de música
 ● etnomusicologia e educação
 ● etnomusicología	y	educación

Há	diferentes	 tipos	de	acesso	à	produção	científica.	Em	alguns	casos	o	acesso	aos	 textos	
completos	de	alguns	periódicos	se	dá	somente	por	meio	de	uma	base	de	dados	vinculada	à	uma	
universidade. Ocorre que os pesquisadores devem, além de realizar buscas on-line, por meio dos 
buscadores	usuais	que	geralmente	encontram	os	títulos	e	resumos	dos	textos	diretamente	junto	às	
revistas, também realizar as mesmas buscas por meio das bases de dados, pois por meio da rede 
aberta não é possível acessar o conteúdo completo dos artigos. No entanto, ao se realizar as buscas 
por meio das bases de dados é possível acesso on-line aos textos dos referidos periódicos e esse 
acesso deve ser feito por meio de um registro de uma universidade parceira da base de dados, 
geralmente realizado via e-mail e senha institucionais.

Deste modo, além da busca na rede aberta e nas bases de dados também realizamos pesquisas 
nas revistas brasileiras de música e de educação musical do Brasil. Abaixo listamos os links 
daquelas que consideramos as principais:

 ● http://www.abemeducacaomusical.org.br/revistas.html
 ● http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/claves
 ● http://musica.ufrj.br/
 ● http://www.revistas.udesc.br/
 ● http://www.ufrgs.br/ppgmusica/empauta/
 ● http://www.anppom.com.br/opus/pt-br/opus
 ● http://www.musica.ufmg.br/permusi/
 ● http://www.musicahodie.mus.br/
 ● http://www.seer.unirio.br/index.php/revistadebates
 ● http://periodicos.unb.br/index.php/Musica
 ● http://revistas.ufpr.br/musica
 ● http://www.rem.ufpr.br/numeros.html
 ● http://www.publion-line.iar.unicamp.br/
 ● http://periodicos.ufsm.br/
 ● http://bdtd.ibict.br/vufind/
 ● http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
 ● http://revistadigitalart.blogspot.com.br/
 ● http://faeb.com.br/
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Como	a	 busca	 ocorreu	 nos	 países	 ibero-americanos,	 além	das	 buscas	 realizadas	 junto	 às	
revistas brasileiras também foram realizadas buscas nas revistas internacionais de educação 
musical, no entanto aqui o descritor usado foi music education para, mediante análise dos traba-
lhos em língua inglesa, realizar uma seleção por pesquisas oriundas de países de língua portuguesa 
ou espanhola aqui publicadas em inglês. A maioria dessas revistas são acessíveis somente via 
bases de dados – as quais são acessadas somente via instituições de ensino cadastradas nas bases 
de dados. Listamos algumas das principais revistas internacionais de educação musical – music 
education:

 ● Action,	Criticism	and	Theory	for	Music	Education:	<http://act.maydaygroup.org>
 ● Approaches:	Music	Therapy	&	Special	Music	Education:	<http://approaches.gr>
 ● Australian Journal of Music Education: <http://www.asme.edu.au/publications>
 ● The bulletin of historical research in music education: <https://www.jstor.org/journal/bul-

lhistresemusi>
 ● Hellenic	 Journal	 of	Music,	 Education	&	Culture:	 <http://hejmec.eu/journal/index.php/

HeJMEC> 
 ● International journal of music education: <http://ijm.sagepub.com/content/current>
 ● Journal of historical research in music education: <https://us.sagepub.com/en-us/sam/

journal-of-historical-research-in-music-education/journal202484>
 ● Journal of Music Teacher Education: <http://jmt.sagepub.com/content/current>
 ● Journal of Research in Music Education: <http://jrm.sagepub.com> 
 ● Music education research: <http://www.tandfonline.com/toc/cmue20/current>
 ● Philosophy	of	music	education	newsletter:	<https://www.jstor.org/journal/philmusieduc-

news>
 ● Philosophy	of	Music	Education	Review:	<https://muse.jhu.edu/journal/228>
 ● Research and issues in music education: <http://ir.stthomas.edu/rime>
 ● Research studies in music education: <http://rsm.sagepub.com>
 ● Update: Applications of Research in Music Education: <http://upd.sagepub.com>
 ● Revista electrónica de Leeme: <http://musica.rediris.es/leeme>
 ● Revista Internacional de Educación Musical: <http://www.revistaeducacionmusical.org/

index.php/rem1>
 ● Eufonía: Didáctica de la Música: <http://eufonia.grao.com>
 ● Música e Educación: <http://www.musicalis.es>
 ● Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical: <https://

dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6964>
 ● Música	y	educación:	Revista	trimestral	de	pedagogía	musical:	<https://dialnet.unirioja.es/

servlet/revista?codigo=975>
 ● Cuadernos Interamericanos de investigación en educación musical: <http://revistas.unam.

mx/index.php/cem>
 ● Arte	y	Movimiento:	<http://revistaselectronicas.ujaen.es>
 ● Open	Music	Library:	<http://openmusiclibrary.org>

Listamos	 também	 as	 principais	 bases	 de	 dados	 internacionais	 mais	 ligadas	 à	 educação	
musical,	música	e	educação,	às	quais	tivemos	acesso.	Neste	caso,	muitas	bases	de	dados	gerais	
também	 indexam	 revistas	 de	 educação	musical,	 não	 somente	 as	 bases	 específicas.	Outra	 ocor-
rência interessante é que pesquisadores de um país podem publicar em outro, no próprio idioma 
ou no idioma do local da publicação.
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Música e Musicologia:
 ● Visions of Research in Music Education: <http://users.rider.edu>
 ● MERB: <http://www.fmpweb.hsd.uvic.ca/merb>
 ● MESS: <http://www.music.miami.edu:591/mess>
 ● CAIRSS: <http://www.utsa.edu/CAIRSS.html>
 ● Ripm: <http://www.ripm.org>
 ● Rilm: <http://www.rilm.org>
 ● Rism: <http://www.rism.info/en/publications.html>
 ● Grove Music: <http://www.oxfordmusicon-line.com>
 ● Music Resources: <http://www.lib.washington.edu/subject/Music>
 ● ISMN:	<http://cdmyd.mcu.es/ismn.htm>

Ciências Sociais em Geral: Educação, Sociologia e Psicologia:
 ● Thompson	Reuters:	<https://www.myendnoteweb.com>
 ● Proquest: <search.proquest.com>
 ● JSTOR: <http://www.jstor.org>
 ● E-journal: <http://www.ejournal.unam.mx>
 ● Scopus: <https://www.scopus.com>
 ● Nature Index: <http://www.natureindex.com>
 ● SJR	-	Scimago	Journal	&	Country	Rank:	<http://www.scimagojr.com>
 ● R&D:	<http://www.rdmag.com>
 ● Scielo: <http://www.scielo.org>
 ● Ebsco: < https://www.ebscohost.com>
 ● Europeana: <http://www.europeana.eu/portal/es>
 ● E-journal: <http://www.ejournal.unam.mx>
 ● Webometrics:	<http://www.webometrics.info/es>
 ● Taylor	Francis	On-line:	<http://www.tandfon-line.com>
 ● NDLTD: <http://www.ndltd.org>
 ● Latindex: <http://www.latindex.unam.mx>

Bases de dados Latinas:
 ● Teses Latino Americanas: <http://www.tesislatinoamericanas.info>
 ● Bibliografía Latino Americana: <http://biblat.unam.mx>
 ● Bibliotecas Nacionais da ibero-américa: <http://abinia.ucol.mx>
 ● Vérsila: <http://biblioteca.versila.com>
 ● Trans: <http://www.sibetrans.com/trans>

Revistas de Educação no Brasil:
 ● Revista comunicação e educação – USP: <http://www.revistas.usp.br/comueduc>
 ● Revista educação em questão: <http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br>
 ● Educação – PUC-RS: < http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced>
 ● Revista	educação	&	fronteiras:	<http://ojs.ws.ufgd.edu.br/index.php?journal=ead>
 ● Revista Pátio: < http://loja.grupoa.com.br/revista-patio/Default.aspx>
 ● Revista educação especial: <http://periodicos.ufsm.br/index.php/educacaoespecial>
 ● Revista educação e pesquisa: <http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br>
 ● Entreideias: educação, cultura e sociedade: <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/en-
treideias>
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 ● Revista eletrônica de educação UFSCar: <http://www.reveduc.ufscar.br>
 ● Revista educação – UNG: < http://revistas.ung.br/index.php/educacao>
 ● Revista educação e realidade: < http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/issue/archive>
 ● Educação em perspectiva: < http://www.seer.ufv.br/seer/educacaoemperspectiva/index.
php/ppgeufv>

 ● Revista	reflexão	&	ação:	<https://on-line.unisc.br/seer/index.php/reflex>
 ● Educação em revista: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemre-
vista>

 ● Revista	educação	e	filosofia:	<http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia>
 ● Revista zero a seis – educação infantil: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/
index>

 ● EDUCERE – revista da educação da UNIPar: <http://revistas.unipar.br/?journal=educere>
 ● Revista	científica	da	UFPA:	<http://www.cultura.ufpa.br/rcientifica/>
 ● Educação, arte e história da cultura: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/
reahc>

 ● Revista teoria e prática da educação: <http://www.dtp.uem.br/rtpe/>
 ● Revista eletrônica Thesis: <http://cantareira.br/site/thesis/>
 ● Revista Interação: <https://www.revistas.ufg.br/interacao>

Banco de teses e dissertações do Brasil:
 ● http://bdtd.ibict.br/vufind/
 ● http://www.teses.usp.br/
 ● http://bancodeteses.capes.gov.br/
 ● http://www.dominiopublico.gov.br/
 ● http://biblioteca.pucrs.br/
 ● http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace
 ● http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
 ● https://repositorio.bc.ufg.br/tede/
 ● http://www.bdtd.uerj.br/
 ● http://repositorio.unb.br/

Sendo	insuficiente	a	busca	em	revistas	internacionais	específicas	e	nas	bases	de	dados	inter-
nacionais, foi necessário sistematizar uma busca em todos os países ibero-americanos. O critério 
usado	para	a	escolha	de	países	pesquisáveis	foi	o	nível	de	produção	científica	geral	que	revela	o	
contexto	científico	dos	países.	Utilizamos	o	indicador	SJR	-	SCImago Journal Rank, que expressa 
o número médio ponderado de citações no ano, e o índice H, que expressa o número de artigos do 
jornal	(h)	que	tenham	recebido	pelo	menos	h	citações.	Ele	quantifica	a	produtividade	e	impacto	
científico	e	é	também	aplicável	aos	cientistas	e	aos	países.	Na	Tabela	1	apresentamos	a	classifi-
cação	da	produção	científica	geral	por	países.

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.teses.usp.br/
http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://biblioteca.pucrs.br/
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/
http://www.bdtd.uerj.br/
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Tabela	1:	Classificação	por	produção	científica	mundial	realizada	pelo	Scimagojr / countryrank

Rank País Documentos Documentos 
citados Citações Autocita-

ções
Citações por 
documento H index

10 Espanha 1045796 966710 14811902 3510196 14,16 648

15 Brasil 669280 639527 5998898 2007696 8,96 412

29 México 232828 221611 2305554 469296 9,9 316

33 Portugal 214838 201562 2544577 483861 11,84 334

37 Argentina 159172 150927 1965624 405797 12,35 300

45 Chile 101841 97250 1203308 226651 11,82 257

50 Colômbia 60402 57407 468135 69810 7,75 186

59 Venezuela 33780 32445 321006 40277 9,5 166

60 Cuba 31690 30382 202503 38512 6,39 127

74 Peru 14434 13201 192443 20509 13,33 154

75 Porto Rico 13841 13293 248888 15917 17,98 166

76 Uruguai 13702 12971 186793 25028 13,63 132

92 Costa Rica 9177 8612 148475 14940 16,18 137

95 Equador 7942 7440 96119 11416 12,1 111

103 Panamá 5129 4830 137585 13042 26,82 142

116 Bolívia 3569 3387 61076 4927 17,11 88

Fonte:	http://www.scimagojr.com/countryrank.php.	Acesso	em	junho	de	2016.

Também	consideramos	a	classificação	da	revista	Nature Index	que	mostra	uma	classificação	
de	produção	científica	por	países	e	 instituições,	ordenados	por	contagem	fracionada	ponderada	
(WFC)	por	ano.	Os	artigos	são	selecionados	a	partir	das	68	revistas	científicas	que	compõem	o	
Nature Index (2015). Nature	é	uma	das	mais	antigas	revistas	científicas	do	mundo,	sua	primeira	
edição é de 1869.

A	partir	da	classificação	exemplificada	na	Tabela	1,	realizada	pelo	indicador	SJR	e	confir-
mada	pela	classificação	da	revista	Nature, realizamos uma primeira seleção dos países pesquisá-
veis.	Posteriormente	entramos	nos	sites	das	universidades	dos	grupos	1,	2	e	3,	classificados	na	
Tabela 2 abaixo. Realizamos buscas também em alguns países do grupo 4, mas neste grupo a total 
ausência	de	produção	científica	advinda	dos	critérios	por	nós	estabelecidos	(trabalhos	advindos	de	
pesquisas	acadêmicas)	confirmou	a	classificação	da	Tabela	1.

Na	Tabela	2	organizamos	os	países	em	grupos	por	níveis	de	acesso	às	produções	científicas	
em educação musical. Primeiro foi feita uma busca com o descritor educación musical mais o 
nome do país e, em alguns casos, usamos os mesmos descritores informados anteriormente. Esta-
belecemos uma ordem para o processo de busca: 1) entrar no sistema de buscas das bibliotecas 
das universidades; 2) entrar no sistema de buscas das revistas de música e educação; 3) busca por 
departamentos de educação, artes e música; 4) buscas por cursos de pós-graduação em educação 
ou música; 5) acesso ao site do ministério da educação de cada país; 6) acesso ao site dos conser-
vatórios de música.
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Tabela	2:	Classificação	dos	países	por	acessibilidade	e	por	produção	científica	em	educação	musical

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Argentina Colômbia Bolívia Angola

Brasil Cuba Costa Rica Cabo Verde

Chile Peru Equador Moçambique

Espanha Venezuela Guatemala Trinidad e Tobago

México Nicarágua Filipinas

Portugal Panamá Guiné Equatorial

Porto Rico Belize

Uruguai Timor-Leste

Paraguai Rep. Dominicana

El Salvador

Honduras

Fonte: Elaborada pelo autor.

  
A	Tabela	2	mostra	os	países	ibero-americanos	classificados	em	4	grupos,	cada	grupo	apre-

senta	um	certo	nível	de	produção	científica	em	educação	musical.	O	grupo	1	apresenta	fácil	acesso	
à	produção	científica	em	educação	musical.	São	países	com	significativa	produção	científica	em	
educação	musical.	Há	teses	e	artigos	científicos	publicados	e	acessíveis	on-line, sendo que esses 
são os únicos países ibero-americanos com pós-graduação em educação musical. 

Já	o	grupo	2	 se	 trata	de	um	grupo	de	países	com	difícil	 acesso	à	produção	científica	em	
educação	musical,	apesar	de	já	apresentar	alguma	produção	científica	e	de	ofertar	bacharelados	e	
licenciaturas em música e mestrado e doutorado em educação ou em música, não possuem pós-
-graduação	específica	em	educação	musical.	

O	terceiro	grupo	de	países	ainda	não	apresenta	produção	científica	em	educação	musical,	
mas	têm	potencial	de	produção	à	médio	prazo.	São	países	com	cursos	recentes	de	licenciatura	em	
música, mas sem teses de doutorado com a temática em educação musical, apesar de em alguns 
casos apresentam cursos de doutorado em educação e revistas da área de musicologia.

O	grupo	4	é	o	grupo	que	apresenta	um	baixo	índice	de	produção	científica	geral	e	não	possui	
produção	científica	em	educação	musical.	Apresentam	menor	perspectiva	de	produção	na	área	da	
educação	musical,	o	que	nos	leva	a	creditar	que	será	somente	à	longo	prazo	essa	possibilidade.	Em	
alguns desses países o conteúdo de música tem constado dos programas curriculares da educação 
básica. A grande maioria não possui cursos de formação superior em música ou licenciatura em 
música.

Apresentamos a seguir os links acessados para a realização da pesquisa preliminar sobre 
produção	científica	em	educação	musical	em	cada	país	do	grupo	1	e	grupo	2.

Grupo 1

Argentina
 ● http://sedici.unlp.edu.ar
 ● http://www.bn.gov.ar
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 ● http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
 ● http://www.uca.edu.ar/index.php/home/index/es
 ● http://artesmusicales.org
 ● http://www.musicaclasicaargentina.com/frega/conreferato.htm
 ● http://www.violetadegainza.com.ar

Espanha
 ● http://sumaris.cbuc.es
 ● http://mcu.es/TESEO 
 ● http://catalogo.rebiun.org
 ● http://www.cybertesis.net	
 ● http://www.umi.com/products_umi/dissertations 
 ● http://ec3.ugr.es/in-recs 
 ● http://www.cordis.lu/es/home.html
 ● https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1202

 
Brasil

 ● http://abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem
 ● http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa
 ● http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#
 ● http://www.ufrgs.br/ppgmusica/empauta
 ● http://www.anppom.com.br/opus/pt-br/opus
 ● http://www.musica.ufmg.br/permusi

Portugal
 ● http://www.apem.org.pt/page14/page96/files/i0301ndices-1-134-set2011.pdf
 ● https://cipem.wordpress.com/revista
 ● https://cipem.files.wordpress.com/2013/11/biblioteca-cipem-thesis.pdf
 ● https://repositorioaberto.uab.pt

Grupo 2

Chile
 ● http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl
 ● http://www.tesischilenas.cl
 ● http://www.tesislatinoamericanas.info
 ● http://repositorio.uchile.cl
 ● http://yb9vv9jh8j.search.serialssolutions.com/?L=YB9VV9JH8J
 ● http://catalogo.uchile.cl
 ● http://repositorio.uchile.cl

Colômbia 
 ● http://revistas.iberoamericana.edu.co
 ● http://www.bibliotecanacional.gov.co
 ● http://bibliotecas.unal.edu.co
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 ● http://biblos.javeriana.edu.co
 ● http://www.mineducacion.gov.co/cvn
 ● http://revistas.pedagogica.edu.co
 ● http://revistas.javeriana.edu.co
 ● http://aprendeenlinea.udea.edu.co

Cuba 
 ● http://ojs.uo.edu.cu
 ● http://www.isa.cult.cu
 ● http://dspace.uclv.edu.cu
 ● http://cepes.uh.cu/postgrado.html
 ● http://rrp.cujae.edu.cu
 ● http://rieoei.org
 ● http://www.uh.cu
 ● http://www.uclv.edu.cu
 ● http://www.ecured.cu

Peru 
 ● http://dspace.unapiquitos.edu.pe
 ● http://www.catalogo.uni.edu.pe
 ● http://www.cnm.edu.pe
 ● http://repositorio.unprg.edu.pe
 ● http://servidor.sabini.com/cgi-unfv
 ● http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic
 ● http://bibvirtual.upch.edu.pe:1701/primo_library/libweb
 ● http://biblioteca.pucp.edu.pe
 ● http://cybertesis.unmsm.edu.pe

Venezuela
 ● http://servicio.bc.uc.edu.ve/revistas/index.htm
 ● http://www.scielo.org.ve
 ● http://ess.iesalc.unesco.org.ve
 ● http://www.arte.ula.ve
 ● http://repositorio.ucla.edu.ve
 ● http://riuc.bc.uc.edu.ve
 ● http://w2.ucab.edu.ve/tesis-digitalizadas2

CONCLUSÕES PARCIAIS 

Podemos	afirmar	que,	do	total	dos	trinta	países	ibero-americanos	aqui	mencionados,	somente	
dez	possuem	produção	científica	acessível	on-line em educação musical: Argentina, Brasil, Chile, 
Espanha,	México	 e	Portugal	 com	 significativa	produção	 e;	Colômbia,	Cuba,	Peru	 e	Venezuela	
apresentando baixa produção na área. 

Verificamos	a	necessidade	de	realizar	novamente	a	pesquisa	on-line, com mais profundidade 
nas	buscas,	para	confirmar	os	dados	aqui	apresentados,	mas	de	modo	geral,	em	relação	ao	grupo	
2	principalmente,	podemos	verificar	que	as	revistas	científicas	da	área	da	educação	ou	musico-
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logia apresentam uma quantidade muito pequena de artigos com temática voltada para educação 
musical. Em muitos casos há artigos que abordam a temática, mas não são originados de estudos 
acadêmicos sistematizados, advindos de dissertações, teses ou de estudos desenvolvidas por grupos 
de pesquisa, ou mesmo de projetos individuais de acadêmicos das universidades. 

No	contexto	global,	a	produção	científica	em	educação	musical	tem	surgido	de	forma	signi-
ficativa	nos	países	desenvolvidos	a	partir	da	expansão	da	pós-graduação	em	música	e	educação	
desde o início do século XX com sucessivo desenvolvimento de pesquisas em educação musical 
(PHELPS,	FERRARA	&	GOOLSBY,	1993).	Na	América	Latina	 esse	 desenvolvimento	 se	 deu	
mais tardiamente. No Brasil, principalmente a partir do ano 2000 houve um salto quantitativo de 
produções	científicas	nesta	área	(DEL-BEN,	2010).	Assim,	estudos	que	se	propõe	a	analisar	e	a	
refletir	sobre	esta	crescente	produção	podem	contribuir	para	ampliar	a	compreensão	sobre	a	iden-
tidade da área.

Acreditamos que vários pesquisadores poderão fazer uso dos links aqui disponibilizados, 
quer seja no contexto da iniciação em pesquisa ou mesmo para o desenvolvimento de estudos de 
análise	de	conteúdo	de	documentos	científicos.
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A PERFORMANCE EM PAuTA: A INTERPRETAçãO MuSICAL  
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Resumo: A presente pesquisa realizou um levantamento dos artigos sobre Interpretação Musical nos periódicos, com QUALIS A e 
B:	Per	Musi,	Música	Hodie	e	Opus,	nos	anos	de	2012,	2013	e	2014,	afim	de	verificar	o	que	se	tem	produzido,	os	conceitos	utilizados	
para	definir	a	interpretação	em	seus	aspectos	teóricos.	Os	artigos	foram	fichados	e	divididos	por	área	da	pesquisa	em	música	e	
também pelo objeto abordado, palavras-chaves e subáreas da pesquisa. 

Palavras-chaves: Interpretação musical; Pesquisa em música; Performance musical.

INTRODUÇÃO

Um dos objetos da pesquisa em música é a investigação de diferentes procedimentos compo-
sicionais e suas vinculações com a interpretação musical descobrindo formas que melhor atendam 
ao funcionamento técnico-interpretativo de uma obra e encontrando informações histórico-contex-
tuais que tragam uma melhor percepção do objeto pesquisado.

Considerando que o ato de interpretar esteja presente no teatro, no cinema, na dança, na 
música e na poesia, acredita-se que esta ação tenha surgido a partir do momento que o homem 
busca uma compreensão da sua própria realidade. O homem lê e interpreta o mundo, proporcio-
nando, assim, a sua adequação no mundo em que é inserido.

A interpretação musical pode ser um ato recriador, mesmo partindo de uma partitura pronta 
com	signos,	com	códigos	e	informações	definidas.	A	música	só	se	concretiza	quando	um	agente,	
um intérprete, ou um co-autor decifra esses códigos e transforma as idéias do compositor em som, 
ou seja, quando o discurso musical é apresentado. 

Seria simples se não se tratasse de uma questão subjetiva, em que o pessoal e o impessoal 
caminham juntos numa dicotomia onde a moderação e o bom senso, nem sempre permanece, 
surgindo	daí	alguns	conceitos	e	correntes	filosóficas	conflituosas	defendidas	acerca	da	interpre-
tação musical em relação as vinculações possíveis entre o compositor e intérprete.

A presente pesquisa será desenvolvida e apresentada através da exposição dos conceitos e 
concepções	a	cerca	da	interpretação	musical	obtidos	neste	levantamento	bibliográfico,	realizado	
nos artigos dos periódicos Per Musi, Música Hodie e Opus, referentes aos anos de 2012, 2013 
e 2014. Os artigos foram selecionados pelos respectivos temas sintetizados e palavras chaves, 
divididos pelas seguintes subáreas: Práticas Interpretativas, Teoria e Análise Musical, Educação 
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Musical, Musica Popular, Composição, Musicologia e Estética Musical, Musica Interfaces e 
Cognição, Música Interfaces e Cinema, Etnomusicologia, Musicoterapia, Música Interfaces e 
Mídia, Sonologia e Música Estética e Semiótica.

RESULTADOS DOS DADOS LEVANTADOS

Esta	pesquisa	verificou	nos	sítios dos referidos periódicos, os artigos, suas áreas de concen-
tração	e	seus	títulos,	conforme	o	Gráfico	1.	

Gráfico	1:	Artigos	por	área.

A	leitura	do	gráfico	demonstra	que	a	Prática	Interpretativa	ocupa	o	maior	espaço	nos	refe-
ridos periódicos. Não foi objeto de investigação, mas a Educação Musical e a Musicologia possuem 
periódicos	próprios,	o	que	justificaria	um	número	menor	de	publicações	dessas	áreas.	

A área das Práticas Interpretativas contempla uma ampla variedade de objetos e metodolo-
gias de pesquisa, desde a discussão da técnica instrumental, abordada em Oliveira (2014), Ribeiro 
(2014), Scarduelli e Madeira (2013), Chaib (2012), Chaib (2013), Teixeira, Kothe, Pereira, Merino 
(2012), passando pela pedagogia da performance: Kuehn (2012), Cerqueira, Zorzal, Ávila (2012), 
Benetti Jr (2013), Marques, Pessoa, Filho (2013), passando pela cognição Almada (2013), Neder 
(2014),	Felicíssimo	e	Jardim	(2013),	até	colaboração	compositor-intérprete	Souza,	Cury	e	Ramos	
(2013),	Oliveira	e	Wolff	(2014).	

Logo, as pesquisa nas práticas interpretativas têm como objeto o som e seus processos de 
construção. Segundo Loureiro:

O ato de interpretar uma estrutura musical é indissociável da própria obra. A performance musical é uma 
atividade	complexa,	que	envolve	aspectos	acústicos,	fisiológicos,	psicológicos	e	artísticos.	É	o	interprete	
quem	escolhe	o	perfil	das	durações,	alturas,	intensidades	articulações	e	timbres	de	cada	nota,	dentro	de	
limites que lhe são impostos, não apenas pelas indicações da partitura, mas também pelo estilo, acústica 
do ambiente, do instrumento musical e pelas habilidades do músico. (LOUREIRO, 2012, p. 182)
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Nesse	caminho,	as	práticas	interpretativas	congregam	elementos	das	áreas	da	física,	da	fisio-
logia e da psicologia, sem mencionar aspectos da organologia, da história e da teoria da música. 
Essa multiplicidade é representativa nos artigos publicados nos três periódicos.

Segundo Seashore apud Loureiro (2012, p.182) “A Interpretação envolve não apenas o 
comportamento do instrumentista frente ao texto que interpreta, mas também os mecanismos de 
percepção envolvidos na escuta”. 

Neste sentido a subjetividade diminui a cada uma das pesquisas em práticas interpretativas. 
Ao discutir determinada questão sobre expressividade ou possibilidades de interpretação musical, 
a	metodologia	adotada,	muitas	vezes	é	desenvolvida	pelos	próprios	pesquisadores	atendendo	à	
necessidade de ferramentas bem estabelecidas.

Gordon apud Scarduelli (2013, p.229) discorre que sobre os mecanismos de percepção e 
sensibilidade	da	escuta	e	acrescenta	outro	aspecto	que	considera	importante	e	indissociável	à	inter-
pretação, que é a experiência musical adquirida pelo interprete. Embora os artigos citados tenham 
uma	especificidade	diferente	umas	das	outras,	observa-se	uma	semelhança	do	objeto	pesquisado	
onde	ambos	os	conceitos	sobre	interpretação	musical	se	complementam.	O	autor	ainda	afirma	que:	

A	música,	a	execução	e	a	audição	são	itens	correlatos	à	linguagem,	à	fala	e	ao	pensamento	respectiva-
mente. A música é o resultado da necessidade de comunicar. A execução é o modo como a comunicação 
ocorre e a audição é o que é comunicado. No caso do intérprete esta interação se relaciona com o con-
teúdo expressivo que é dado ao texto, variando de indivíduo para indivíduo de acordo com o nível de 
aptidão musical, a esfera de educação e a experiência. (SCARDUELLI, 2013, p. 229)

Dos artigos analisados, a expressividade é abordada também por Bragagnola e Noda (2014) 
e Mello, Ferreira, Pacheco, Silva (2013). Embora tenham características semelhantes possuem 
metodologias	diferentes.	Williamon	(2006)	apud	Bragagnola	e	Noda	(2014)	utiliza	a	memorização	
como uma metodologia relacionada com a expressividade musical. Esse último comenta que: 

Memória e performance são temas intimamente relacionados e muitas vezes indissociáveis, uma vez 
que dentro do legado da música ocidental de concerto a memorização faz parte da performance musical. 
Além de parte de uma tradição, o tocar de memória está diretamente relacionado com a expressividade 
musical. (BRAGAGNOLA e NODA, 2014, p. 40)

Considerando as diversidades expressivas e os resultados obtidos pelo público, Loureiro 
(2012, p.183) comenta que as diferenças de teor expressivo são percebidas com bastante clareza 
até mesmo por ouvintes leigos. Sendo assim, uma interpretação expressiva, mesmo que contenha 
algumas imprecisões e erros é sempre mais apreciada que uma performance tecnicamente perfeita. 

Sendo assim entende-se que a interpretação musical, expressividade, são temas que provocam 
controvérsias, por que além de ser subjetivo, depende da linha de pressupostos teóricos que se 
adotam. Mello, Ferreira, Pacheco, Silva (2013, p.154).

Outro aspecto observado na pesquisa sobre as práticas interpretativas, é a colaboração entre 
compositor	e	interprete,	principalmente	no	repertório	contemporâneo,	afim	de,	entre	outras	razões,	
adequar	 à	performance	as	possibilidades	dos	 instrumentos	 e	 instrumentistas,	 e	 sugerir	 também	
outras possibilidades interpretativas tais como: mudanças de articulação, rítmica, indicações frase-
ológicas. Em sua totalidade, os artigos que abordam colaboração apresentam o mesmo modus 
operandi descrito por Oliveira:

Nas ocasiões em que visitava Belo Horizonte, Barbosa Lima se encontrava com o compositor Carlos 
Alberto	Pinto	Fonseca,	a	fim	de	ver	o	andamento	da	composição	dos	Estudos.	O	violonista	afirma	não	
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ter	 influenciado	diretamente	no	processo	 criativo,	deixando	Fonseca	 a	vontade	para	 compor.	Porém	
afirma	ter	feito,	depois	dos	estudos	prontos,	pequenas	alterações	visando	o	resultado	sonoro	final.	(OLI-
VEIRA, 2014, p. 142)

Das pesquisas que abordaram sobre colaboração compositor/intérprete, pode-se observar 
que ambas tiveram as mesmas características com relação a busca por novas e diferentes lingua-
gens e timbres, novas técnicas desenvolvidas no instrumento, outras possibilidades, novos sons 
que se deram através do próprio desenvolvimento da música contemporânea, das novas tecnolo-
gias	enfim,	desenvolvimento	da	música	do	século	XX.	Ambos	os	autores	Oliveira	(2014)	e	Souza,	
Cury	e	Ramos	(2013),	abordaram	sobre	a	necessidade	dessa	parceria,	principalmente	no	que	se	
refere ao desenvolvimento de técnicas estendidas nos instrumentos onde o interprete pode contri-
buir	com	informações	relevantes	e	específicas	ao	compositor.	

De fato, o diálogo entre compositor e intérprete tem sido de grande valor para a evolução das pesqui-
sas	sobre	técnicas	estendidas,	principalmente	no	que	se	refere	à	funcionalidade	e	à	aplicação	dessa	nova	
sonoridade em uma determinada obra musical. A interação entre ambos não só provoca avanços desta 
técnica, possibilitando o surgimento de novos efeitos e a ampliação daqueles já existentes, como tam-
bém favorece um considerável crescimento de composições dentro do repertório da música moderna. 
Sem o conhecimento das particularidades do instrumento especialmente no que se refere aos recursos 
da	música	contemporânea,	dificilmente	o	compositor	poderá	explorar	de	maneira	ampla,	todas	as	pos-
sibilidades	técnicas	do	instrumento,	tornando	assim	a	obra	desafiadora	e	interessante	para	o	interprete.	
(SOUZA,	CURY,	RAMOS,	2013,	p.	142)

Ainda sobre a produção da música contemporânea, os processos tecnológicos e as novas 
linguagens, outros processos interpretativos como o da interpretação mediada, novos caminhos, o 
avanço e o desenvolvimento computacional, Manzolli descreve que:

Cresce a interação entre composição, improvisação e interpretação mediada por processos tecnológicos, 
por isso se faz necessário desenvolver novo conhecimento para propiciar ao músico não somente fami-
liaridade com novas linguagens e tecnologias, mas principalmente, desenvolver uma visão crítica, revi-
talizada e focada na compreensão dos novos caminhos que se descortinam. Trata-se de um diálogo com 
todas as modalidades dos sentidos humanos, de forma a levar para o público um processo de imersão 
em multiplicidade de experiências sensoriais: novas formas de criação, interpretação e escuta da obra 
musical. (MANZOLLI, 2013, p. 49)

Diferentes conceitos e pensamentos adotados acerca da interpretação musical, tem se 
mostrado	importantes	e	definitivos	na	escolha	do	intérprete	quanto	ao	posicionamento	diante	do	
dilema	da	fidelidade	as	intenções	das	idéias	autorais	versus	licença	interpretativa.	De	acordo	com	
Schenker (2000) apud Mello, Ferreira, Pacheco e Silva (2013): 

Entre a partitura e a execução do interprete há um espaço em branco a ser preenchido. Nas partituras as 
intenções	expressivas	do	compositor,	quanto	às	dinâmicas	e	timbres,	são	geralmente	indicadas	por	ins-
truções verbais subjetivas e os valores exatos de duração das notas são grafados na partitura, porém nem 
sempre são executados, por que a notação musical não pode dar conta de todas pequenas nuances da 
execução de uma obra, pois a escrita musical é racional, cartesiana enquanto que a obra de arte é viva, 
orgânica.	Portanto,	como	nem	tudo	está	escrito,	cabe	ao	interprete	devolver	à	obra	sua	vitalidade	origi-
nal, ao reconhecer e ser capaz de executar o que não se encontra notado na partitura. (MELLO, FER-
REIRA, PACHECO e SILVA, 2013, p. 153)

É possível encontrar concepções e conceitos com outras abordagens teóricas sobre a inter-
pretação musical. Shifres (2001) apud Mello, Ferreira, Pacheco e Silva (2013, p.153), aponta duas 
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abordagens, a que valoriza a execução como realização da estrutura musical derivada da análise 
sistemática da obra e a que valoriza a execução como a realização das normas estilísticas que 
definem	a	prática	comum	da	execução	de	uma	época.	Sobre	essas	concepções	os	autores	comentam:

(...) julgamentos acerca da autenticidade da execução provenientes de quaisquer dos dois enfoques cor-
rem o risco de serem omissos quanto a ação criativa peculiar do executante. Desse modo, mesmo que 
se	possa	considerar	uma	interpretação	mais	pertinente	que	outra,	não	é	razoável	falar	de	fidelidade	ou	
autenticidade.	Toda	obra	musical	tem	na	sua	estrutura	significados	sociais	e	culturais	que	o	interprete	
assimila ou rechaça, conforme a visão musical e representações da obra, do compositor e da época tam-
bém do mundo que o cerca. (MELLO, FERREIRA, PACHECO e SILVA, 2013, p. 153)

Para	Souza	(2013),	toda	interpretação	é	uma	questão	individual.	O	músico	deve	imprimir	à	
obra sua personalidade, seu sentimento e sua intuição. A interpretação é o modo como a individua-
lidade	do	músico	flui	na	individualidade	da	obra.	De	acordo	com	seu	pensamento,	e	acrescentando	
à	sua	concepção,	Laboissiére	(2007)	apud	Souza	(2013,	p.124),	descreve	que:

A Interpretação musical é a leitura do performer sobre a obra. Interpretação vai além do que está escrito 
na partitura – abarca a maneira com que o intérprete pensa, age, sonha e como vivencia o consciente e 
as irrupções inconscientes. O músico é ao mesmo tempo um receptor, um criador e um transmissor da 
composição que está interpretando. (SOUZA, 2013, p. 124)

Sobre esta citação de Souza contemplando o pensamento de Laboissiéri, me posiciono 
comungando também com esta concepção, certo de que a interpretação musical alcança bem mais 
além do que está escrito na partitura, abarcando sim, todos os seus pensamentos, suas escolhas, sua 
vivencia	musical,	enfim,	todo	o	seu	ser.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta breve exposição do material coletado nos periódicos já citados, puderam-se cons-
tatar	as	produções	científicas	musicais	brasileiras	entre	2012	e	2014,	em	suas	respectivas	linhas	de	
pesquisas, divididas em treze subáreas consolidadas, incluindo quatro novas subáreas. Constatou-
-se que a subárea com maior quantidade de trabalhos publicados foi a Práticas Interpretativas.

Nem	 todos	 os	 artigos	 publicados	 relacionados	 à	 práticas	 interpretativas	 apresentam	 um	
pensamento	filosófico	ou	um	conceito	que	embasasse	a	pesquisa	quanto	a	uma	ou	várias	definições	
de interpretação musical, como por exemplo, no artigo A pratica do choro, Souza (2013,p.124), 
cita o conceito de Laboissire, acreditando e considerando que a Interpretação Musical seja um ato 
recriador, necessitando de um outro agente, o Intérprete a qual poderíamos chamá-lo de co-autor, 
que teria a função de decifrar estes códigos e reproduzir estas idéias autorais teóricas do papel para 
a prática, para o ato performático, onde a música acontece. 

Muito importante para esta pesquisa ter um conceito de embasamento, para entrelaçar e 
comungar com suas idéias, conceito que pode a vir dar mais credibilidade na pesquisa por mostrar 
que outros pesquisadores também pensam como você. 

Algumas	considerações	importantes	sobre	a	questão	da	fidelidade	ou	não	as	idéias	autorais	
encontradas nos artigos, podem variar de acordo com uma série de quesitos relevantes como por 
exemplo: informações na própria partitura do autor, o estilo e o período da obra, a própria estru-
tura	que	a	peça	oferece,	os	códigos,	enfim,	tudo	isso	pode	contribuir	para	o	interprete	na	hora	de	
fazer	sua	escolha	em	ser	fiel	ou	não	as	intenções	autorais,	mas	o	diferencial,	para	mim,	é	a	experi-
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ência adquirida com o tempo, com estudo, com as pesquisa realizadas do dia a dia no instrumento, 
através dos livros, métodos, artigos e teses. O conhecimento musical aliado a vivencia e a pesquisa 
na música, bem como os estudos diários no instrumento, são aspectos que considero ser impor-
tantes para desenvolver uma boa performance e interpretação musical, onde verdadeiramente essa 
prática diária vira sinônimo da perfeição. 

Sobre a interpretação musical conclui-se que, por se tratar de uma questão subjetiva as vezes 
embasada não só nos signos das partituras, mas em decisões e escolhas resultada de uma totali-
dade	da	vida	e	trajetória	musical	do	interprete,	não	se	pode	afirmar	que	uma	escolha	interpreta-
tiva esteja certa ou errada, considerando que a performance seja uma ação temporal e ao mesmo 
instante atemporal. 

De	igual	forma,	a	fidelidade	ou	não	as	idéias	do	compositor	pode	e	devem	ser	consideradas.	
O que deve ser observado na interpretação de uma obra musical pelo interprete, é o que podemos 
chamar de aspectos variáveis na música. Os aspectos variáveis são as dinâmicas, os andamentos, 
o tempo, as articulações, o timbre, as nuances e rubati, os rallentandi,	enfim,	tudo	isso	pode	ser	
variável de acordo com cada interprete e também de interprete para interprete em momentos e situ-
ações diferentes. 

Acredita-se que observando cuidadosamente estes aspectos o interprete terá ainda mais 
possibilidades de desenvolver uma interpretação musical mais consistente e coerente com toda a 
subjetividade	que	o	faz	refletir,	sentir	e	se	expressar	musicalmente.
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A TRADIçãO ORAL COMO uM DOS PILARES DA ESCOLA 
VIOLEIRíSTICA

Denis Rilk Malaquias
denis.violao@hotmail.com

Resumo: O tocar viola sempre foi algo muito vinculado a mitos, lendas etc. O acesso ao aprendizado desse instrumento, para 
aqueles que em seu grupo social não possuíam práticas culturais regadas ao som da viola caipira, tendia a ser bem restrito.  
O presente artigo tem como objetivo fazer uma breve análise de algumas peças importantes na instituição da escola violeirística, 
bem como suas fundações arraigadas na cultura de tradição oral. Essa analise enfatiza ainda o trabalho feito pelos violeiros 
denominados neocaipiras, estes que além terem propiciado grandes contribuições para as questões pedagógicas do instrumento, 
vem trabalhando também em prol do resgate da cultura caipira que pode ser evidenciado tanto na historicidade quanto nas suas 
exposições performáticas com o instrumento.

Palavras-chave: Música caipira; Tradição oral; Viola caipira.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Normalmente quando se decide tocar um instrumento musical, para a maioria destes já se 
tem	caminhos	pré-estabelecidos,	métodos,	escolas	com	tradição	e	professores	com	preparo	sufi-
ciente para orientar e transmitir todo esse conhecimento acumulado. Diferentemente do que acon-
tece no universo da viola caipira. Tornar-se um violeiro nem sempre foi uma tarefa acessível a 
quem meramente se dispusesse a se dedicar aos estudos do instrumento. As alternativas de meto-
dologias para o aprendizado da viola caipira por muito foram bem limitadas, e, em alguns casos, 
até um tanto inusitadas. Mais comumente o tocar viola costumava ser uma herança cultural trans-
mitida através da oralidade, ou seja, através da tradição da observação e a tentativa de reprodução. 
Devido	à	grande	inacessibilidade	do	aprendizado	da	viola	caipira,	alguns	até	defendiam	que	essa	
prática seria um dom divino, se não nasceu com tal “dom” não adianta tentar. Contudo, como no 
Brasil sempre se dá um “jeitinho” para tudo, com esse, “seria possível” então burlar isso pegando 
alguns	“atalhos”	e	propiciar	oportunidades	àqueles	que	não	“nasceram”	com	essa	dádiva	divina.	
Nessas oportunidades inusitadas, o indivíduo pode “dadivar-se” com o “saber tocar viola” adqui-
rindo o mesmo através de pactos com o diabo, simpatias, etc. O presente artigo tem como objetivo 
fazer um breve relato de peças importantes que levaram a consolidação de uma escola violeirística 
com ênfase nas suas fundações arraigadas na cultura de tradição oral. 

MISTICISMO NO APRENDIZADO DA VIOLA

Segundo Rios (2014, p. 792) para se estudar uma determinada sociedade ou cultura por meio 
das performances culturais importa integrar diversos recortes: a analise textual e temática da lite-
ratura – escrita e oral –, de lendas, de canções [...] a descrição e o entendimento de rituais e festas 
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[...]. O tocar viola sempre foi algo muito vinculado a mitos, lendas, etc. E, até um período não 
muito	distante,	havia	uma	certa	crença	entre	os	violeiros	que	esse	vínculo	astral	também	influen-
ciaria no aprendizado do instrumento. Então, decidiu aprender tocar viola? Será que você tem 
mesmo o dom para tocar esse instrumento? Bem, depois do indivíduo com o instrumento em mãos, 
tivesse experimentado e observado bastante convivendo com outros violeiros, e mesmo assim não 
absorvesse o conhecimento e ou não atingisse os resultados esperados. Logo então se concluía que 
este não tivera o tal dom para tocar viola. Lhe restara de alternativas então escolher algum amuleto 
e ou a crendice que menos lhe intimidasse e fazer então um acordo com a sua entidade espiritual 
preferida. Por mais “cabuloso” que pareça, segundo Pessoa (2013):

No	interior	do	Brasil,	a	figura	do	violeiro	é	por	muitas	vezes	associada	a	algo	místico	ou	sobrenatural.	
Isso	se	deve,	em	princípio,	pela	dificuldade	de	se	aprender	a	tocar	o	instrumento,	que	em	suma	é	trans-
mitido oralmente, e por isso existirem diversas lendas e simpatias a respeito da arte de tocar viola. Diz 
a	crendice	popular	que	algumas	afinações	como	a	rio abaixo foi ensinada aos violeiros diretamente pelo 
capeta, e que esse é um exímio tocador de viola, tendo inclusive, segundo as lendas, participado de 
diversos	desafios	a	violeiros	afamados	em	suas	regiões.	(Ibidem,	p.	18)

Roberto Corrêa, em seu livro “A arte de pontear viola” cita alguns exemplos dessa mistici-
dade presente no universo violeirístico expondo alguns relatos desse tipo de rituais: 

Na simpatia da cobra coral contada por João Erege (Apud CORRÊA, 2000, p. 46)

“[...] o aprendiz, assim que escurece, deve sair pelos trieiros de gado, levando com ele algo para ilumi-
nar o caminho, de preferência, uma lamparina. Deve andar pouco; nada encontrando, refaz o percurso 
a cada noite, até que, um dia, encontra, no meio do trieiro, enrolada e olhando pra ele, uma pequenina 
cobra coral. A Coisa está ali, é o momento de tomar parte. O aprendiz, devagarinho, aproxima-se da 
serepente, ajoelha-se, coloca a lamparina no chão e, com o polegar e o indicador da mão direita, num 
bote, agarra a cabeça da cobra e a levanta do chão. Em seguida, com o polegar recolhido na palma da 
mão esquerda, distende os outros quatro dedos e faz que a cobra se enrosque nestes dedos, não permi-
tindo, no entanto, que o corpo dela encoste no polegar, que deve permanecer recolhido. Feito isso, com 
muito jeito, solta a cobra onde ela estava e se arretira do lugar, completando o ritual.”

Na simpatia do cemitério ou pacto-com-o-outro-lado narrada por Antenor dos Reis e Ameri-
quim Cabeludo (Apud CORRÊA, 2000, p. 46)

[...] o aprendiz procura saber o local do cimiterio onde foi enterrado um grande violeiro do passado. Na 
sexta-feira	da	paixão,	à	meia	noite,	sem	levar	luz	alguma,	pula	o	muro	do	cemitério	e,	sem	fazer	baru-
lho,	ajoelha-se	à	beira	do	túmulo	do	tal	violeiro,	estendendo	os	braços	para	a	frente	com	os	dedos	aber-
tos. O aprendiz fecha então os olhos, se aquieta, reza três aves marias e pede para que a alma daquele 
violeiro lhe passe o segredo dos instrumentos. Dizia Ameriquim que, com pouco tempo, a pessoa sente 
um frio na espinha e logo seus dedos são puxados e estralados, seguindo-se leve tontura, que logo passa, 
quando dá uma ventania no local. Para fechar o ritual, o aprendiz ainda de olhos fechados, reza mais três 
Ave-Marias em sinal de agradecimento, pois já mudou sua sina para a de violeiro”

“A cultura popular sempre encontra meios de sobreviver e desempenhar um nítido papel 
de coesão social e moral” (BOSI, 2002, p.278). Não se sabe ao certo se ou até que ponto estes 
rituais eram realmente praticados pelos violeiros. Contudo, nas rodas de viola sempre houveram 
momentos que os violeiros tiravam para contar seus causos, e, essas histórias sempre estiveram 
presentes nos mesmos. O curioso é que mesmo com a inserção da viola no ensino formal de música 
essas peculiaridades extramusicais prevaleceram com o passar dos anos. Quem resolve estudar 
viola de uma forma ou de outra acaba tomando contato com todo esse universo cultural mítico.
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A TRANSIÇÃO ENTRE A ORALIDADE A FORMALIDADE NO APRENDIZADO DA 
VIOLA

O acesso ao tocar viola para aqueles que não otinham como herança cultural, ou seja, não 
tinham oportunidade de ter esse conhecimento transmitido através da tradição oral no seu grupo 
social e que também não estavam dispostos a adentrar nesses misticismos cabulosos fazendo 
algum desses referidos pactos, simpatias e ou algo parecido era bem restrito. Mesmo com a 
inserção	da	viola	caipira	nos	registros	fonográficos	já	no	final	da	década	de	1920,	as	primeiras	
tentativas de sistematizar o ensino do instrumento só viriam ocorrer na segunda metade do 
mesmo século.

Constatamos que este método, publicado em 1959 [...], possivelmente, a primeira (e única, durante 
algum	 tempo)	 publicação	 deste	 tipo	 para	 viola	 no	 Brasil,	 sua	 15ª	 edição	 confirma	 uma	 importante	
demanda	do	mercado	musical	para	o	ensino	do	instrumento:	a	indústria	fonográfica	teria,	então,	alcan-
çado o objetivo de atingir o ouvinte urbano ao extremo de despertar o interesse pela música, até aquele 
momento, rural [...] À margem do ensinomusical institucionalizado (os Conservatórios Musicais), tais 
conhecimentos só poderiam ser adquiridos de forma oral, razão pela qual o método de Tonico e Tinoco 
abriu uma nova possibilidades para os interessados alfabetizados [...] Imagino que, com convidados 
pela editora, os autores se depararam com o fator “transcrição” e, com ele, diversos problemas encontra-
dos em toda a história da escrita musical desde sua origem. Não possuíam formação musical qualquer, 
provavelmente, aprenderam a arte de tocar viola pela tradição oral, a julgar pelas origens rurais. Pode-
mos supor que outrem se encarregou da escrita do método. (NOGUEIRA, p. 167-168)

Posteriormente, outro artista que cogitou escrever um método sistematizado para viola 
caipira foi o violonista Geraldo Ribeiro. Este, assim como o violonista Barbosa Lima foram os 
pioneiros a utilizarem a viola caipira no âmbito musical erudito. Barbosa Lima gravou um Concer-
tino de Theodoro Nogueira para viola e orquestra em 1963. Já Geraldo Ribeiro interpretou Bach 
na viola num disco em 1968, transcrição também de Theodoro Nogueira. Relata Geraldo Ribeiro 
(Apud NEPOMUCENO, 1999, p. 178-179): 

Trazer Johann Sebastian Bach para um instrumento tão típico do país não lhe trouxe glórias nem reco-
nhecimento. Não houve interesse algum pelo disco. Fiz algumas apresentações em Brasília e mais nada. 
E	nenhuma	editora	quis	publicar	meu	método	pra	viola.	Por	tudo	isso	desfiz	do	instrumento,	há	anos.	
Pra que estudá-lo durante oito horas por dia, se ninguém queria ouvir?

Tonico e Tinoco assinaram 3 publicações de métodos para viola caipira em 1959, 1975 e 
outro na década de 19801. Além desses, houveram outras iniciativas por parte das editoras de 
publicar métodos para viola assinados por artistas já consagrados no meio caipira. Agora então 
seria a vez da dupla Tião Carreiro e Pardinho assinar o “Método pra viola caipira” em 1976, 
publicado pela Musirama Editora Musical (DIAS, 2010, p.181). Vale ressaltar que esses referidos 
artistas não tinham, nem antes ou depois dessas publicações, atividades ligadas ao professorado do 
instrumento. Conforme frisa Dias (2010, p. 185):

Ademais, nas duplas somente um membro aparecia como violeiro, a saber: Tinoco e Tião Carreiro. 
Todavia, o nome que está grafado na capa do método é o mesmo que está impresso na capa do disco. 
Sem dúvida, a representação da imagem das duplas nos métodos foi uma estratégia utilizada pelos edi-
tores para vende-los. 

1 Não se obteve data precisa do ano de publicação desse método.
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Uma iniciativa de estruturação mais formalizada de um método de viola caipira se daria com 
violeiros	da	década	de	1980,	mais	especificamente	com	violeiros	neocaipiras,	com	destaque	para	o	
violeiro Roberto Corrêa. Este que se iniciou no instrumento em 19772,	e	à	época,	ao	procurar	mate-
riais referentes ao instrumento para estudo nas bibliotecas e livrarias deparou-se com uma carência 
e	déficit	enorme	de	métodos	de	viola	caipira,	para	não	dizer	sua	quase	 inexistência.	Conforme	
relata o próprio Roberto Corrêa (Apud SÁ, 2006, p. 62-63):

Comprei o instrumento e, depois, fui tentar comprar livro. Fui a biblioteca para tentar encontrar litera-
tura	de	viola	e	não	tinha	nada.	Absolutamente	nada.	Eu	me	disse:	“ah,	tem	outra	afinação,	outras	afina-
ções”. Foi aí que comecei a tocar esse instrumento. Comecei a viajar, a ir atrás das pessoas de Campina 
Verde	para	rever	as	Folias	de	Reis,	saber	como	é	que	afinava	[...]	enfim,	comecei	a	me	interessar	e	a	
aprender, a buscar esse conhecimento, a fazer pesquisa.

Roberto Corrêa estaria na vanguarda dessa nova fase de busca de sistematização do ensino da 
viola caipira, seus métodos podem ser considerados pioneiros, pois até então os escassos escritos 
que haviam sobre instrumento, pouco auxiliava para quem desejava explorar as possibilidades 
técnicas e musicais do instrumento. Os métodos para viola de Roberto Corrêa são tidos até hoje 
como referência para quem deseja um aperfeiçoamento tanto solístico quanto do acompanhamento 
rítmico na viola caipira. Vale ressaltar também osseus trabalhos como didata, compositor, além, do 
grande talento performático no instrumento. Conforme Dias (2010), o trabalho de elaboração de 
uma metodologia de ensino de viola desse neocaipira se iniciaria na década de 1980:

Numa análise preliminar, depreende-se que está em evidência o surgimento de um mercado editorial 
voltado	para	as	práticas	musicais	e	para	o	ensino	de	viola,	devido	à	atuação	dos	novos	violeiros	a	partir	
da	década	de	1980.	Desta	forma,	encerrou-se	um	período	em	que	os	métodos	estavam	restritos	à	ima-
gem das duplas caipiras e a viola, restrita a um tipo comum de apreciador de música sertaneja raiz [...]. 
Essa	fase	se	inicia	a	partir	de	1983,	com	Roberto	Corrêa,	e	desde	então	vem	se	ampliando	à	medida	que	
o ensino do instrumento se dissemina na região centro-sul (Ibidem, p. 182).

Sem dúvidas não foi uma tarefa fácil. Além de praticamente não haver referenciais biblio-
gráficos	que	abordavam	o	tema,	o	pesquisador	se	depara	também	a	limitação	simbológica	da	grafia	
musical convencional que pudesse representar os elementos técnico-musicais e as peculiaridades 
do tocar viola disseminado na cultura caipira. Roberto Corrêa conta que na elaboração de seu livro 
A arte de pontear viola ele teve que criar uma simbologia própria para a viola, porque não havia 
antes	(SÁ,	2006,	p.	56).	No	entanto,	a	grafia	musical	parece	não	ter	sido	a	única	parte	complexa	
desse trabalho. Enfatizamos aqui o moroso trabalho na busca por saberes do tocar viola em fontes 
de	conhecimento	isoladas	Brasil	à	dentro.	A	cultura	popular	em	si,	conforme	alega	Bosi	(2002,	
p. 274) é um universo de escassez, dispõe de uma economia própria de coisas e signos, os quais 
tendem	a	permanecer	os	mesmos	transmitindo-se	de	geração	a	geração,	ainda	que	os	significados	e	
funções possam variar [...]. Complementando, Corrêa (2000, p. 64) alega que música tradicional é 
proveniente das manifestações de um povo; é recorte que fazemos da cultura popular. São funções 
musicais herdadas e transmitidas, de geração a geração, mantendo, mesmo com as naturais trans-
formações de cada época, atributos essenciais da expressão do grupo. 

2 Uma curiosidade é que Renato Andrade é considerado o percursor desse seguimento musical descrito por muitos autores como 
“neocaipira”, e coincidentemente é no ano 1977 que Renato Andrade lança seu primeiro disco, ano este também onde os violei-
ros neocaipiras Roberto Corrêa e Paulo Freire se iniciam no universo da viola caipira (SÁ, 2006, p. 31).
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A priori, Roberto Corrêa teve conhecimento da maioria dos ritmos ainda no início da década 
de 1980 com a dupla Zé Mulato e Cassiano. Conforme o mesmo relata (Apud MALAQUIAS, 
2013, p. 200): “Eu convivia muito com eles, [...] e com eles eu fui aprendendo os ritmos e conhe-
cendo e sabendo das duplas, e indo atrás, comprando e conhecendo”. Este seria então o início 
de uma trajetória pela busca de práticas culturais que até então estariam apartadas em meio aos 
sertões	brasileiros,	que	perduraria	até	às	décadas	seguintes.	Tendo	como	ponto	culminante	o	livro	
“Arte de pontear viola” lançado por Roberto Corrêa no ano 2000, e conforme relata no mesmo: 

Quando me interessei por viola, seduzido pelo universo do instrumento, fui em busca do conhecimento 
que os violeiros antigos ainda detinham. Esta vivencia formou-me como músico, muito além de concei-
tos e técnicas. Conheci outra dimensão do fazer musical: prática diferente na concepção, na função, na 
execução e no uso. Pude aprender sobre a lida do homem com o instrumento; a ancestralidade transmi-
tida pelos toques; a força da tradição nos versos; os jeitos de entoar a voz, as clarezas e as sombras da 
alma do violeiro; e, principalmente, sobre os diferentes jeitos de o violeiro lidar com sua sina”. (COR-
RÊA, 2000, p. 44-45)

Mesmo com grandes iniciativas de sistematização do ensino de viola caipira como a de 
Roberto Corrêa, existe ainda uma certa predominância da tradição oral no aprendizado da viola. 

O processo de transmissão oral nas práticas musicais perdura até os dias de hoje em locais remotos, 
onde o acesso a informação é precário e, até mesmo, como conceito cultural. A transmissão de conhe-
cimento oral do mestre para os aprendizes é presencial e demanda, por parte do aprendiz, uma grande 
disponibilidade de tempo. Os caminhos do aprendizado envolvem memorização, resistência, constân-
cia e paciência. O processo de imitação do aprendiz é desenvolvido até o momento da ruptura, quando 
deixa de ser aprendiz e passa para a categoria dos-que-já-sabem. Em algumas artes alguns se reinven-
tam buscando a excelência e se tornam virtuosos, em outras cumprem o papel que lhes cabe dentro de 
determinadas funções. (CORRÊA, 2014, p. 138-139)

Essa predominância da tradição oral no aprendizado da viola ocorre tanto como forma quanto 
como referencial. Ivan Vilela, responsável pela cadeira de viola caipira da USP, utiliza no curso 
de bacharelado em viola caipira – esse curso é primeiro do gênero no Brasil e teve seu primeiro 
vestibular no ano de 2004 – uma metodologia que o mesmo denomina de “pedagogia do congado”. 
Relata ainda que esse método é um processo que os alunos aprendem por imitação – a tradição oral 
é isso – e, ao mesmo tempo, vão criando (TAUBKIN, 2008, p. 105). Ivan Vilela defende ainda que:

Um	curso	de	viola	deve	ter	recortes	do	mundo	acadêmico	quando	se	reporta	à	sistematização	do	mate-
rial de ensino, mas tem que trazer muito do que vem da cultura popular, que é esse lado criativo, esse 
lado da soltura, e disso não abro mão de jeito algum. Os meus alunos mantêm um elo muito grande com 
a cultura popular, quer seja assistindo, quer seja participando de pesquisas, vendo congadas, viajando, 
vendo folias, eles estão muito próximos desse universo. (Apud TAUBKIN, 2008, p. 88)

Percebe-se que, no universo violeirístico, existe uma preocupação não se limitar há uma 
visão tecnicista e ou de provocar um engessamento cultural. Há sempre um cuidado por parte 
dos personagens envolvidos de não ignorar toda bagagem cultural que o instrumento carrega seja 
técnica ou histórica. Isso é evidenciado mesmo por parte daqueles que trabalham na busca de uma 
sistematização do instrumento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os novos violeiros, com destaque para os denominados neocaipiras, vem propiciando grandes 
contribuições para as questões pedagógicas do instrumento, além do resgate cultural, este que pode 
ser	evidenciado	tanto	na	historicidade	quanto	nas	suas	exposições	performáticas,	que	às	vezes	são	
trabalhadas	de	forma	ressignificadas.	Uma	vez	que,	em	sua	maioria,	os	personagens	envolvidos	
são músicos advindos de outras escolas instrumentais, e, ao migrarem para a viola, trazem em suas 
bagagens conhecimentos pedagógicos sistematizados do instrumento precedente. Essa recente 
busca por uma sistematização e formalização do ensino da viola caipira, têm mostrado também 
novas possibilidades técnico-musicais para o instrumento. Isso talvez se deva ao fato de que em 
sua maioria, os personagens envolvidos nessa, já vem munidos de outras sonoridades musicais que 
não poderiam nesse caso serem simplesmente apagadas de suas memórias. Esses personagens que 
se interessam pela questão pedagógica do instrumento, por sorte vêm demonstrando também um 
grande respeito pela tradição oral. Uma vez que, graças a essa que o saber “tocar viola” manteve-
-se vivo ao longo de todos esses anos. Apesar de toda formalização e iniciativas de sistematização 
do ensino, a oralidade tende a persistir de alguma forma na escola violeirística. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma investigação sobre as escolhas texturais do arranjo coral da música Dindi de Tom 
Jobim	e	Aloysio	Oliveira,	feito	pelo	maestro	Ângelo	Dias.	Este	artigo	identifica	o	uso	das	texturas,	relacionando	as	escolhas	e	o	
desenvolvimento estrutural do arranjo. A peça é analisada e discutida tendo como base os conceitos sobre textura apresentados 
por	(Berry,	1987)	e	(Neto,	2007).	Por	meio	de	informações	contidas	na	partitura	original	demonstram	o	contexto	no	qual	o	arranjo	
estava inserido. Como resultado, nota-se que o arranjador utiliza das escolhas texturais para estruturar a peça selecionada, além de 
apresentar contrastes entre as partes, frases ou seções e abordagens dos pontos de culminância do texto.

Palavras-chave: Arranjo coral; Textura musical; Análise.

INTRODUÇÃO

Este	artigo	visa	identificar	as	escolhas	texturais	do	arranjo	Dindi	de	Tom	Jobim	e	Aloysio	
de Oliveira feito pelo maestro Ângelo Dias. O arranjo para coral, tendo como objeto a música 
popular	brasileira,	folclórica	e	sacra,	tem	invadido	cada	vez	mais	o	repertório	de	coros	profissio-
nais e leigos no Brasil. Camargo (2010), mostra que a partir da década de 60 alguns compositores 
e arranjadores, se propuseram a criar arranjos utilizando como base, o repertório proveniente da 
música de consumo. Ademais, Soboll (2007), em seu trabalho sobre arranjos, relata que em muitos 
são	encontradas	 imagens	musicais	e	poéticas	que	podem	ser	 identificadas	pelo	público,	porque	
expressam uma memória social e uma identidade em constante processo de construção.

Torna-se comum no repertório de música coral arranjar melodias que estão mais próximas 
do cotidiano dos brasileiros, devido a uma maior interação do ouvinte com a música disponível 
na	mídia	da	época.	Levy	Damiano	Cozzella,	Samuel	Kerr	e	Marcos	Leite	são	apresentados	por	
Camargo (2010), como parte da primeira geração de arranjadores dessa música. Atualmente, 
arranjos, sobretudo da música popular brasileira, tem sido uma realidade para muitos regentes. 
Dentro dessa proposta, o maestro, barítono, professor e arranjador Ângelo Dias já produziu mais 
de	120	arranjos	para	coros	leigos	e	profissionais.	Dr.	Ângelo	Dias	é	professor	associado	da	Univer-
sidade Federal de Goiás onde, desde 1992, atua como professor de canto, de regência coral, de 
arranjos, além de reger os coros da graduação e o coro de câmara da Escola de Música e Artes 
Cênicas da UFG.

Em um arranjo, ou mesmo composição, escolher o desenvolvimento textural da obra, envolve 
elementos musicais tais como o número de vozes, tonalidade, estrutura formal da obra, unidade 
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etc. Essas escolhas são norteadas por vários parâmetros, como o caráter da obra, o grupo vocal 
(nível	e	quantidade)	para	o	qual	foi	arranjado	e	qual	a	finalidade	desse	arranjo.

A escolha de Dindi dentre os mais de 120 arranjos, deu-se por este ser escrito para um seleto 
grupo de cantores goianos em 1993, trazendo ao arranjo peculiaridades para cada voz escrita, 
assim, proporcionando possibilidades de texturas contrastantes cabíveis a análises e discussões. 

Diante do exposto, levantamos o seguinte questionamento: quais texturas são encontradas e 
como se dá a relação entre a estrutura e as escolhas texturais do arranjo para coral da música Dindi 
feito	por	Ângelo	Dias?	Para	responder	essa	questão	foi	realizado	um	levantamento	bibliográfico	
relacionado	às	definições	de	texturas,	com	a	fundamentação	teórica	de	Caio	Nelson	de	Senna	Neto	
(2007) que em sua Tese “Textura musical: forma e metáfora”, discute sobre textura musical, orga-
nização	formal	e	sua	relação	com	a	concepção	metafórica	de	um	espaço	sonoro;	e	Wallace	Barry	
(1987), que apresenta em seu livro “Structural Functions in Music”, um minucioso capítulo sobre 
definições	e	análise	textural.

Sobre o tópico textura em arranjos encontramos ainda os seguintes trabalhos que tangenciam 
o tema proposto, como a tese de doutorado de Pauxi Gentil-Nunes (2009), que usou conceitos 
e	 análises	 texturais	 para	 justificar	 pontos	 trabalhados	 em	 sua	 tese	 “Análise	 particional:	 uma	
medição entre composição musical e a teoria das partições”. O compositor Rogério Carvalho 
(2013), discute a textura no arranjo vocal de música popular brasileira, apresentando questões esté-
ticas encontradas em arranjos considerados famosos. Guest (1996), apresenta textura abordando 
técnicas aplicadas aos arranjos, mostrando a movimentação das vozes no processo de criação 
textural	e	elaboração	do	arranjo.	Mountain	(2015),	em	seu	artigo	“Periodicity	and	Musical	Texture”	
descreve a forma que a escuta textural pode ser desenvolvida, assim como a concepção que alguns 
compositores do século XX têm em função da escrita que valorize a textura. Esses trabalhos  
mostraram-se importantes para as discussões levantadas neste artigo. 

O	trabalho	está	organizado	da	seguinte	maneira:	primeiramente	apresentamos	as	definições	
e	 conceitos	 relacionados	 à	 textura,	 tendo	 como	 base	 os	 referenciais	 teóricos	 supracitados;	 em	
segundo	 lugar	 explicamos	 a	 abordagem	 analítica	 utilizada;	 por	 fim	 apresentamos	 a	 textura	 do	
arranjo selecionado, discutindo sua função na estrutura do mesmo. 

DEFINIÇÕES DE TEXTURA 

Compositores e pesquisadores como Schubert (1999), e Neto (2007), indicam uma mudança 
de paradigma, no que diz respeito ao foco da análise musical realizada por outros pesquisadores, 
após o lançamento do livro Structural Functions in Music,	de	Wallace	Berry,	em	1987.	Uma	das	
discussões que este autor levanta é a relação textura musical como um elemento de estruturação 
composicional da música. A abordagem analítica em música que esteve por muito tempo voltado 
à	observação	de	elementos	que	visam	compreender	aspectos	que	desencadeiam	aos	planos	temá-
ticos e harmônicos, como por exemplo, o uso de elementos estruturais, como frases, períodos e 
seções; se soma ao olhar voltada a relação entre textura e estrutura. Para tanto, é determinante 
entender	o	significado	da	palavra	em	nossa	língua,	assim	como	o	seu	uso	nos	estudos	de	estrutu-
ração musical.

No	Dicionário	Aurélio	da	Língua	Portuguesa	(2008),	a	palavra	textura	é	definida	por:	“Ato	
ou efeito de tecer, estado do que é tecido; tecido; união íntima das partes de um corpo como que 
um	tecido;	contextura;	organização;	disposição	das	partes	de	uma	obra	literária.”	Todas	essas	defi-
nições tem relação direta a uma interdependência de partes voltadas para um todo. Howard (1991, 
p.	 22),	 expande	 esse	 conceito	 para	 o	 efeito	 sensorial.	 Para	 ele,	 textura	 “literalmente,	 significa	
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a sensação do tato fornecida pela superfície de um tecido ou de outro material qualquer; seria, 
portanto,	a	maneira	como	estão	organizados	os	fios	de	modo	a	formar	um	desenho	ou	padrão”.	No	
que	diz	respeito	à	percepção	do	ser	humano	o	conceito	de	textura	tem	relação	direta	com	o	sentido	
da visão e do tato.

Caznok (2008, p.74), apresenta uma discussão sobre os efeitos sensoriais da música. A 
autora	afirma	que	os	“relacionamentos	entre	sons,	cores,	imagens,	formas	e	espaços	foram	e	são	
cultivados,	sonora	e	graficamente,	por	compositores	a	partir	de	diferentes	perspectivas	e	objetivos,	
produzindo	um	vasto	e	significativo	repertório”.	Um	dos	aspectos	que	dá	personalidade	a	cada	
obra desse repertório é a diferença textural. Entendemos que no texto supracitado o termo sonoro 
diz	respeito	ao	resultado	auditivo	produzido	pela	música	e	o	termo	graficamente	está	relacionado	à	
escrita da música na partitura. Diante do exposto, consideraremos neste trabalho, a textura musical 
percebida tanto pela imagem da partitura, como pelo som produzido.

Em música, a textura evidencia a ligação da distribuição das partes para um determinado 
resultado, seja ele visual ou sonoro. NETO (2007, p. 37), atesta conosco que “existem dois espaços 
físicos	relacionados	à	música	ocidental,	o	espaço	tridimensional	da	sala	de	concerto	e	bidimen-
sional	da	partitura”.	Para	Berry	(1987),	a	textura	também	é	uma	parte	da	estrutura	musical	o	qual	é	
determinada pela voz ou número de vozes somado aos componentes musicais no meio sonoro em 
busca	de	justificar	o	todo.

Textura em música consiste nos seus componentes sonoros; isto é condicionado em parte pelo número 
destes componentes sonoros em simultaneidade ou concorrentes, sendo suas qualidades determinadas 
pelas interações, inter-relações, as relativas projeções e substâncias das linhas que compõem os fatores 
sonoros.	(BERRY,	1987,	p.	184)

Ainda para elucidar esse conceito, é importante ressaltar que textura é apresentada como 
todo aspecto vertical do trecho musical, ou seja, mostra a dependência dos trechos no que diz 
respeito a outros elementos. Portanto, para encontrar uma determinada textura no trecho musical 
são necessários elementos que transponham a um plano horizontal da escrita musical.

Para	 expor	 essa	 visão	 sobre	 textura,	Berry	 cria	 um	 sistema	 analítico	 próprio,	 abordando	
aspectos que possam salientar a formação do processo de análise textural. A proposta é conceituar 
textura como uma “teia” de densidades, a qual apresenta uma abordagem analítica mais profunda, 
transpondo aos termos tradicionais como monodia ou monofonia, homofonia, polifonia e hetero-
fonia. Neto (2007, p. 16-17), atesta que esses quatro tipos básicos de texturas, implica em uma 
análise	superficial	do	fenômeno,	apontando,	por	exemplo,	uma	infinidade	de	estruturas	musicais	
ambíguas,	onde	o	compositor	faz	uso	de	combinações	texturais.	Entretanto,	Berry	não	despreza	
a	classificação	usual,	os	quatro	tipos	supracitados,	mas	adiciona	elementos	plausíveis	a	uma	boa	
análise textural.

TÉCNICA UTILIZADA PARA A ANÁLISE TEXTURAL 

Berry	(1987),	que	ao	traçar	detalhadamente	sobre	textura	estabelece	critérios	próprios,	onde	
insere elementos relacionados aos aspectos quantitativos, qualitativos, níveis de organização, 
dinâmica	e	timbre.	Schubert	(1999,	p.	6),	ao	abordar	a	técnica	analítica	de	Berry	discorre	que	“o	
aspecto quantitativo está relacionado com a densidade, ou seja, o número de eventos concorrentes. 
Já	o	aspecto	qualitativo	envolve	a	natureza	das	interações	e	inter-relações	destes	eventos.”	Berry,	
estabelece que o número de eventos concorrentes, pode ser chamado de densidade-número, que é 
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a simultaneidade das vozes ou partes no trecho musical, podendo ser representado com a inserção 
e/ou	recessão	sonora	ao	trecho.	Também	de	acordo	com	Berry,	densidade-compressão	é	represen-
tada pela equivalência entre as vozes com relação ao número dos semitons de seus extremos. As 
iterações e inter-relações (aspectos qualitativos) é o que chamamos de independência e interdepen-
dência das vozes na perspectiva de entradas e saídas de planos sonoros verticais e horizontais, ou 
seja,	a	ligação	que	um	som	tem	com	o	outro.	Berry	(1987,	p.	185),	exemplifica	esse	processo	ao	
dizer que “diferentemente de texturas com dois ou mais componentes concorrentes (corais, poli-
fônicas), a monofonia é explícita em sua condição de mínima densidade”. Gentil-Nunes (2009), 
corrobora	 ao	 apresentar	 que	 a	 existência	 desses	 componentes	 é	 determinante	 para	 qualificar	 a	
textura, demonstrando que os eventos sonoros são diretamente ligados entre si. 

A partir dos conceitos de monofonia, homofonia, polifonia e heterofonia, o autor expande 
os termos, assumindo uma extensa terminologia que servirá de base para sua análise textural refe-
rente aos níveis de organização da estrutura musical. 

[...]	 fica-se	 frequentemente	 relutante	 em	 fazer	 do	 problema	 da	 terminologia	 um	 assunto	 central;	 no	
entanto, uma parte do trabalho da teoria musical é léxico, e palavras (juntamente com algumas concor-
dância	quanto	a	seu	significado)	são	essenciais	ao	discurso.	(BERRY,	1987,	p.	191)

Quanto ao nível de organização, por exemplo, temos aspectos relacionados ao ritmo: homor-
rítmico onde todas as vozes fazem o mesmo ritmo; heterorrítmico quando há pelo menos um ritmo 
diferente entre as vozes e contrarrítmico quando todas as vozes fazem ritmos diferentes. Ainda 
quanto	ao	nível	de	organização	temos	os	aspectos	relacionados	à	direção	das	vozes:	homodire-
cional quando todas as vozes caminham na mesma direção; heterodirecional quando pelo menos 
uma voz caminha em direção contrária e contradirecional onde todas as vozes movimentam em 
direção oposta. Onde todas as vozes movimentam em direção oposta.

Berry	(1987),	descreve	o	papel	da	dinâmica	e	do	timbre	na	análise	textural,	contudo,	Neto	
(2007,	p.	27),	afirma	que	o	primeiro	não	usa	tais	elementos	em	suas	análises.	Elementos	como	
agógica	e	articulação	do	fraseado	não	são	analisados	e	mencionados	por	Berry,	pois	sua	análise	é	
mais centrada na perspectiva intervalar. Propomos abordar as considerações descritas por Neto, 
pois além de alguns autores do referencial teórico deste trabalho destacar tais pontos como sendo 
uma importante ferramenta para análise textural, essa abordagem evidencia as relações entre 
textura e harmonia, estrutura formal e texto. A qual fornece subsídios para as discussões.

ANÁLISE TEXTURAL DO ARRANJO

Para analisarmos as texturas do arranjo, optamos em organizar a partir de um modelo baseado 
em um padrão que sobrepõe aos termos tradicionais, como monofonia, homofonia, polifonia e 
heterofonia, para tanto é apresentado informações gerais básicas sobre a concepção do arranjo, 
seguindo das informações texturais encontradas nos mesmos, tendo como base os conceitos já 
abordados,	através	de	exemplo	e	gráficos.

Dindi,	composição	de	Tom	Jobim	e	Aloysio	de	Oliveira,	teve	o	arranjo	escrito	por	Ângelo	
Dias em maio de 1993. As informações contidas na partitura destaca uma dedicatória do arranjo, 
como	escrito	para	cantores	específicos,	possibilitando	ao	arranjador	experimentar	harmonias,	tessi-
turas e texturas mais ousadas. Neste, percebemos o uso do timbre, dinâmica, articulação e agógica 
como elementos estruturais da base textural.



Comunicações Orais 106

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

Exemplo 1: Timbre como elemento textural.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 17 a 21.

A vocalização em “oh!” das quatro vozes mais graves, usando sempre a mesma tessitura, 
remete	ao	som	onomatopeico	do	vento,	o	qual	figurativamente	representa	o	texto	que	as	duas	vozes	
mais agudas fazem. Esse trecho, possibilita uma unidade entre os timbres formando uma textura 
baseada na junção do texto e a vocalização das vozes.

Exemplo 2: Dinâmica como elemento textural.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 28 a 31. 
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A dinâmica foi usada pra reforçar o som ambíguo das vocalizações “ah!” e “oh!”, pois ao 
destacar o forte do compasso 28 e meio forte do compasso 30 transmite ao ouvinte sensações 
variada referente ao texto que a melodia principal faz. A ambiguidade que citamos em coesão com 
a dinâmica do trecho é o que resulta na sensação de planos sonoro característico da trama textural. 

Exemplo 3: Articulação como elemento textural.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 32 a 34. 

A	influência	da	articulação	na	textura	está	diretamente	ligada	à	resposta	textual	da	palavra	
Dindi, como principal personagem da música. Ao articular usando o marcato apenas nas vozes de 
resposta, sugere ao ouvinte a sensação de planos sonoros distintos. 

Exemplo 4: Agógica e expressão como elemento textural.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 38 a 40. 
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O uso do Dolce como expressão, elementos contrapontísticos de imitação e mudança de 
agógica, resulta uma trama textural metafórica de águas correntes de um rio. Este resultado é clara-
mente obtido pela junção destes elementos. O exemplo claro disso é se experimentarmos o Vivace 
ao invés do Dolce.

Os aos aspectos quantitativos de Dindi são menos contrastantes, a maior parte do arranjo 
é feita com números iguais ou superiores a quatro vozes, isso por circunstância dos elementos 
citados anteriormente e por ser um arranjo onde os naipes se dividem em dois, ampliando o plano 
sonoro e as possibilidades de variações de texturas.

Gráfico	1:	Número	de	vozes	dentro	dos	compassos	no	arranjo	de	Dindi.

O aspecto qualitativo deste arranjo tem duas relações principais. A primeira é o número 
expressivo do predomínio de interdependência das vozes, seguida de uma voz independente, a 
qual indica o uso de pergunta e resposta textual em concordância com a homofonia. O arranjo 
Dindi, faz uso desse elemento não em inserções e recessões de vozes, mas fazendo ligações do 
aspecto qualitativo, ou seja, as vozes não precisam de cesuras para mudar estruturação textural. 
Outro fator deste aspecto é o uso de independência e interdependência em vocalizações homofô-
nicas e polifônicas (Exemplo 5).

Exemplo 5: Vocalização homofônica e polifônica acentuando aspecto qualitativo.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 35 a 37 e 1 a 5.
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A organização rítmica é dada principalmente para consolidar os contrastes de interação e inter-
-relação das vozes. No arranjo, é apresentado um número maior de elementos heterorrítmicos, pois 
em	toda	apresentação	homofônica	e	polifônica	é	configurada	pela	polarização	heterorrítmica.	No	
exemplo 6, apresentamos os contrastes rítmicos no uso da própria homofonia. Se observarmos a 
condução isolada do ritmo e texto percebemos um contraponto silábico, mas se atentarmos a condução 
melódica das vozes, vemos que o eco das palavras não descaracteriza a homofonia do trecho.

Exemplo 6: Contrastes rítmicos para o uso da homofonia.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 47 e 48.

A organização de direcionamento das vozes apresenta entrada contradirecional para valo-
rizar uma “cama” de dissonâncias na introdução do arranjo, onde o soprano e contralto fazem um 
dueto de segundas maiores enquanto as vozes masculinas seguem em dueto, caracterizando uma 
nova entrada textural.

Exemplo 7: Entrada contradirecional das vozes.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 6 a 9.
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Os poucos momentos de homodirecionamento, ocorrem para conduzir uma mudança harmô-
nica	através	do	dueto	cromático	entre	soprano	e	contralto,	neste	trecho	a	textura	é	modificada	não	
só com a saída contrapontística, mas com a condução de direcionamento de duas vozes no mesmo 
ritmo para uma nova harmonia. 

Exemplo 8: Entrada homodirecional das vozes.
JOBIM,	Antônio	Carlos;	OLIVEIRA,	Aloysio	de.	In:	Dias,	Ângelo.	Dindi, Compassos 41 a 43.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As etapas percorridas para a escrita deste trabalho permitiram tecer algumas conclusões rela-
cionadas	às	texturas	encontradas	no	arranjo	e	suas	escolhas	texturais.	Os	estudos	bibliográficos	
permitiram	definir	textura	em	música	como	a	trama	dos	sons	e	dos	eventos	que	compõe	o	trecho	
musical em aspectos verticais e horizontais no teor de um plano sonoro. 

Quanto	 às	 texturas	 encontradas	 revelou-se	 que	 há	 uma	 variedade	 de	 combinações	 textu-
rais. Percebe-se que no arranjo analisado os níveis de organização de ritmo e direcionamento das 
vozes demonstraram que a interligação dos planos sonoros (rítmicos e melódicos), apresentam aos 
arranjos possibilidades de movimentação rítmica e/ou melódica em trechos homofônicos, fatores 
estes que olhados pela visão tradicional de análise textural podem ser contraditórios. Porém, cons-
tatamos em Dindi, que o uso de movimentação pode ser usado para destacar e valorizar textos ou 
sílabas, sem afetar a condição de homofonia. 

Concluímos também que o uso de dinâmica, timbre, agógica e articulação alteram as condi-
ções	texturais,	ocasionando	novas	possibilidades	da	escuta	dos	planos	sonoros,	testificando	que	
a	 influência	destes	elementos	proporcionou	uma	variedade	de	 texturas,	 em	 razão	ao	acréscimo	
destes	fatores	à	um	plano	sonoro	já	caracterizado,	por	exemplo,	a	inserção	da	articulação	como	
componente	textural	em	uma	polifonia	imitativa.	Por	fim,	a	realização	desta	pesquisa	permitiu-
-nos	perceber	o	real	significado	de	escolhas	texturais	para	a	realização	de	um	arranjo	coerente,	
onde aspectos técnicos da estruturação musical unem-se para formar uma trama do plano sonoro, 
proporcionando técnicas texturais mais amplas.
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BERNARD HERRMANN: uMA ANáLISE  
DA TRILHA SONORA DO FILME “uM CORPO quE CAI” 
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rogerio.sobreira@outlook.com

Anselmo Guerra (UFG)
Guerra.anselmo@gmail.com

Resumo:	A	fim	de	compreender	a	obra	do	compositor	Bernard	Herrmann,	este	artigo	pretende	investigar	seu	estilo	e	analisar	suas	
escolhas	estéticas	que	revolucionaram	a	maneira	de	se	pensar	a	música	no	cinema.	O	filme	“Um	Corpo	que	Cai”,	de	1958,	será	
analisado	a	partir	de	considerações	teóricas	de	autores	como	Claudia	Gorbman	e	Ney	Carrasco;	entrevistas	com	Bernard	Herrmann,	
Alfred	Hitchcock	e	Martin	Scorsese,	para	exemplificar	melhor	as	inovações	estéticas	do	compositor	em	relação	à	música	de	cinema	
dos anos 40 e 50. Observamos que a música de Bernard Herrmann explora o subconsciente dos personagens, dando margem para 
novas interpretações no cinema.

Palavras-chave: Bernard Herrmann; Trilha sonora; Um corpo que cai; Análise. 

Abstract:	In	order	to	understand	Bernard	Hermman’s	work,	this	article	intends	to	investigate	his	style	and	analyze	his	aesthetical	
choices	 that	 revolutionized	 the	way	of	 thinking	music	 in	 the	movies.	 “Vertigo”,	 the	movie	 from	1958,	will	 be	 analyzed	 from	
theorical	considerations	by	authors	such	as	Claudia	Gorbman,	and	Ney	Carrasco,	and	also	interviews	with	Bernard	Herman,	Alfred	
Hitchcock	and	Martin	Scorsese	will	be	mentioned	to	best	exemplify	the	composer’s	aesthetical	innovations	regarding	40’s	and	50’s	
film	music.	It	is	remarkable	that	Herman’s	music	is	able	to	explore	the	characters’	subconscious,	Leaving	room	to	a	whole	new	
world of interpretations in movies.

Key	Words:	Bernard	Herrmann;	Soundtrack;	Vertigo;	Analysis.

BERNARD HERRMANN

Bernard Hermann nasceu na cidade de Nova Iorque, no dia 29 de junho de 1911. O compo-
sitor trabalhou por mais de três décadas escrevendo trilhas para cinema, peças de teatro, programas 
de rádio, TV e ópera. Com seu trabalho inovador, Herrmann transformou a maneira que diretores, 
produtores e o público percebem a música no cinema. Ao contribuir com diretores renomados como 
Alfred Hitchcock (Psicose, Intriga Internacional e Um Corpo que Cai), Martin Scorsese (Taxi 
Driver),	Orson	Welles	(Cidadão Kane) e François Truffaut (Fahrenheit 451), a música de Bernard 
Herrmann é digna de ser estudada, analisada e investigada como qualquer grande obra do século XX. 

Em	seus	primeiros	anos	de	trabalho	Herrmann	colaborou	com	Orson	Welles	na	adaptação	do	
livro “Guerra dos Mundos”	para	um	programa	na	rádio	CBS	(Columbia	Broadcasting	System).	A	
dramaticidade	da	narração	de	Welles	combinada	com	a	música	de	Herrmann	se	mostrou	tão	eficaz	
ao relatar uma invasão alienígena em Nova Iorque que alguns ouvintes chegaram a realmente acre-
ditar na história, congestionando linhas telefônicas e causando uma grande histeria coletiva. 

A	colaboração	dos	dois	 se	 estenderia	para	Hollywood	no	 celebrado	filme	Cidadão Kane 
(1941).	A	 trilha	 sonora	 do	 filme	 foi	 um	 grande	 marco	 para	 a	 indústria	 cinematográfica,	 pois	
rompia drasticamente com o padrão estabelecido por compositores da chamada “Era de Ouro de 

Comunicações Orais

Música, Criação, Expressão e Pesquisa Artística



Comunicações Orais 113

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

Hollywood”	como	Max	Steiner	(O Vento Levou),	Erich	Wolfgang	Korngold	e	Alfred	Newman	(O	
Morro	dos	Ventos	Uivantes).	Para	ilustrar	as	diferenças	de	estilo,	o	crítico	de	cinema	Bill	Wrobel	
menciona o seguinte:

His	 was	 the	 Mood	 Treatment	 approach,	 not	 the	 so-called	 “Mickey-Mousing”	 or	 synchronization	
(catching	the	action)	type	that	Steiner	was	particularly	famous	for.	He	was	also	the	kind	of	Neo-Roman-
tic	(differing	from	the	Modern	Romantic	Max	Steiner)	who	preferred	the	lyrical	approach	to	character	
and	scene	enhancement	than	the	melody	approach	(again	that	Steiner	was	characteristic	of).	He	did	not	
write	a	character	melody	for	each	major	player,	as	Max	did.	(WROBEL,	Bill.	Online.	2008)

A	música	de	Steiner	e	Korngold	reproduzia	fielmente	o	estilo	de	composição	europeu	do	
século XIX, visto que ambos eram de Viena. Marcada fortemente pela linguagem contrapontística 
e	pela	polifonia,	a	música	para	cinema	desses	compositores	apresentava	também	uma	fiel	reafir-
mação do que acontecia nas telas. Tal estilo ganhou tantos seguidores e se estabeleceu como uma 
regra	nos	primeiros	anos	do	cinema	em	Hollywood,	sendo	conhecido	como	Mickeymousing. 

Sobre o fator rítmico do Mikeymousing,	Claudiney	Carrasco,	professor	doutor	no	Instituto	
de Artes da Universidade Estadual de Campinas, comenta o seguinte: 

Um	aspecto	fundamental	da	técnica	de	mickeymousing	diz	respeito	ao	ritmo.	Uma	das	suas	principais	
características	é	a	correspondência	rítmica	entre	a	ação	filmada	e	a	música.	A	dimensão	temporal	da	
música, andamento e ritmo, tem o poder de inserir-se na ação sem provocar uma interferência tão exage-
rada quanto aquela que é produzida pelo comentário melódico, ou timbrístico. Assim, é comum encon-
trarmos	passagens	em	filmes	onde	a	música	paraleliza	ritmicamente	a	ação	filmada,	mas	não	se	sobre-
põe	a	ela	como	um	comentário	permanente,	excessivo,	permitindo	que	ela	flua	livremente	e	colaborando	
nesse	fluir.	(CARRASCO,	Ney,	p	93)

Ao	chegar	em	Hollywood,	Bernard	Herrmann	revolucionou	tanto	a	maneira	de	se	compor	
quanto a maneira de se gravar a orquestra, um dos exemplos mais destoantes do estilo estabelecido 
era o de repensar o papel do Leimotiv1	no	universo	cinematográfico.	Sobre	isso,	em	entrevista	para	
o	crítico	de	cinema	Royal	S.	Brown,	Herrmann	afirma:

I	think	a	short	phrase	has	got	certain	advantages.	Because	I	don’t	like	the	leitmotif	system.	The	short	
phrase	is	easier	to	follow	for	an	audience,	who	listen	with	only	half	an	ear.	Don’t	forget	that	the	best	they	
do	is	half	an	ear.	You	know,	the	reason	I	don’t	like	this	tune	business	is	that	a	tune	has	to	have	eight	or	
sixteen	bars,	which	limits	you	as	a	composer.	Once	you	start,	you’ve	got	to	finish-eight	or	sixteen	bars.	
Otherwise,	the	audience	doesn’t	know	what	it’s	all	about.	It’s	putting	handcuffs	on	yourself.	(BROWN,	
Royal	S.	1975)

Desde	 seus	 primeiros	 filmes,	 Bernard	 Herrmann	 exprime	 de	 forma	 clara	 seu	 desejo	 de	
explorar	 e	 repensar	 quais	 as	 funções	 da	música	 no	universo	 cinematográfico	 em	ascensão.	Ao	
contrário de temas longos marcados pelo sentimentalismo, a música de Herrmann se preocupava 
com outros aspectos da narrativa, como a unidade da trama como um todo e, principalmente, a 
visão do subconsciente dos personagens.

Para atingir tais metas, seu estilo foi sofrendo gradativamente alterações. Em parceria com 
Alfred	Hitchcock,	Herrmann	concebeu	a	música	de	8	filmes,	resultando	em	clássicos	do	cinema	do	
século XX. Temas como psicose, ansiedade e acrofobias proveram um ambiente ideal para as cria-

1	 O	grande	legado	de	Max	Steiner	e	seus	seguidores	foi	“adaptar”	para	o	cinema	o	Leitmotiv	Wagneriano.	Cada	personagem	no	
filme,	assim	como	nas	óperas	de	Richard	Wagner,	deveria	ser	associado	com	uma	melodia,	a	partir	do	desenvolvimento	da	trama	
o acompanhamento harmônico desta melodia poderia ser alterado de acordo com as situações que esses personagens passam.
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ções e experimentações de Bernard Herrmann. Outro padrão recorrente é a utilização de técnicas 
de orquestração até então obscuras para enfatizar as emoções dos personagens na tela. 

Ao contrário de Max Steiner, que utilizava como recurso para cenas românticas um uso exces-
sivo de vibrato	no	naipe	de	cordas	da	orquestra,	reafirmando	a	carga	emocional	já	representada	nas	
telas, Herrmann sempre instruía os músicos a executarem passagens inteiras com pouco ou até 
mesmo sem vibrato tanto na sessão de cordas quanto na sessão de madeiras, resultando em um som 
denso, que combinado com as imagens, resulta no aprofundamento da esfera psicológica da trama.

Sobre sua natureza de orquestrador Herrmann comenta sobre a utilização incomum da paleta 
orquestral	nos	filmes:	

In	orchestrating	 the	picture	 I	avoided,	as	much	as	possible,	 the	 realistic	sound	of	a	 large	symphony	
orchestra.	The	motion	picture	soundtrack	is	an	exquisitely	sensitive	medium,	and	with	skillful	enginee-
ring	a	simple	bass	flute	solo,	the	pulsing	of	a	bass	drum,	or	the	sound	of	muted	horns,	can	often	be	more	
effective	than	half	a	hundred	musicians	sawing	away.	Save	for	the	opera	sequence,	some	of	the	ballet	
montages,	and	portions	of	the	final	scene,	most	of	the	cues	were	orchestrated	for	unorthodox	instrumen-
tal	combinations.	(BROWN,	Royal	S.	1975)

Outro padrão recorrente na obra de Bernard Herrmann é a utilização de ostinatos2 na cons-
trução	de	suas	trilhas.	Como	exemplo	podemos	facilmente	citar	as	aberturas	dos	seguintes	filmes:	
Psicose (1960), sendo baseado na repetição de motifs na sessão de cordas; Um Corpo que Cai (1958), 
no padrão rítmico e melódico recorrente de harpas e vibrafone; Intriga Internacional (1959), nos 
tímpanos	e	pratos.	Sobre	a	característica	repetitiva	de	Herrmann,	Bill	Wrobel	menciona	o	seguinte:

Indeed a major characteristic of Herrmann’s music behind this technique is repetition. Repetition (e.g., 
ostinatos	as	a	frequent	rhythmic	device)	was	quite	a	common	characteristic	of	his	music.	In	a	sense,	
this	was	also	partly	imitative	when	you	consider	that	he	would	use	different	instrument	choirs	to	reins-
tate a musical idea in order to create continued interest via variations in orchestral colors. Repetition is 
an	ancient	device,	used	in	mantras,	hypnotic	suggestions,	where	a	message	(or	musical	idea)	is	deeply	
embedded	into	the	psyche,	making	a	lasting	“memorable”	impression.	(WROBEL,	Bill.	Online.	2008)

Podemos também observar que além do uso de ostinatos e a utilização de métodos pouco 
ortodoxos de orquestração, uma última característica fundamental que Herrmann sempre utilizou 
em sua carreira foram movimentos de acordes paralelos. Na maioria das vezes, instrumentos como 
Clarones (um dos favoritos de Herrmann) e Clarinetes executavam movimentos cromáticos de 
quintas ou quartas paralelas, criando uma constante ambigüidade tonal em suas obras, artifício 
completamente válido para representar personagens com distúrbios de personalidades. 

UM CORPO QUE CAI

Em 1958, o aclamado diretor Alfred Hitchcock fez jus ao título de “mestre do suspense” diri-
gindo	o	filme	Um Corpo que Cai, baseado no livro D’Entre les Morts (Entre os mortos, tradução 
livre) dos autores Pierre Boileau e Thomas Narcejac. Cada vez mais interessado em abordar temas 
da mente humana, o suspense é constantemente apontado como uma das obras-primas do diretor.

A história se passa na cidade de São Francisco e narra a trajetória do detetive John “Scottie” 
Ferguson (James Stewart), um homem assombrado por dois traumas psicológicos: o medo de 

2	 Ney	Carrasco	em	seu	 trabalho	Trilha	Musical-	Música	e	Articulação	Rítmica	descreve	a	palavra	do	 italiano,	obstinado.	Em	
música	significa	o	tipo	de	construção	que	faz	uso	de	uma	unidade	musical	que	se	repete	continuamente,	pode	ser	um	motivo	ou	
uma frase. 
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altura e vertigem. A trama se inicia quando Gavin, um antigo colega de faculdade de Scottie, o 
contrata para seguir sua mulher, Madaleine (Kim Kovak), que clama estar sendo possuída por um 
espírito suicida. Ao aceitar o caso, Scottie segue a mulher em vários lugares de São Francisco, 
inclusive a uma sepultura de uma mulher chamada Carlota Valdes. Scottie também a segue até 
um museu com um retrato de Carlota. Um historiador no museu explica que a mulher da pintura 
possuía a mesma idade que Madaleine quando se suicidou. Após continuar sua perseguição a 
Madaleine, Scottie tem que salva-lá de um afogamento no mar, numa tentativa de suicídio. 

Após o ocorrido Scottie se conecta profundamente a Madaleine se apaixonando por ela, 
porém suas tendências suicidas são mais fortes e Scottie não consegue impedir que Madaleine se 
mate. Scottie	fica	catatônico	e	extremamente	depressivo	por	não	ter	conseguido	evitar	o	pior,	até	
que um dia encontra uma mulher parecida com Madaleine porém vestida com roupas diferentes. 
Scottie se torna obcecado em transformar Judy em sua amada morta. No auge de sua loucura, 
Scottie a leva no mesmo lugar em que Madaleine	se	matou,	o	alto	de	uma	torre.	Judy	então	confessa	
que era Madaleine e que foi paga pelo marido para se passar sua mulher enquanto Gavin matou a 
verdadeira esposa. Logo após a revelação algo a assusta causando seu desequilíbrio e sua queda, 
ocasionando sua morte. 

ANÁLISE MUSICAL

Com o intuito de comprovar as teorias levantadas na primeira parte do artigo, iremos analisar 
três	cenas	do	filme	em	que	podemos	observar	a	música	atuar	de	forma	incisiva	na	comunicação	
com	a	imagem,	além	de	ratificar	traços	estilísticos	do	compositor.

I - Abertura
A	abertura	do	filme,	criação	visual	do	design	gráfico	Saul	Bass,	tem	como	função	“preparar”	

o público para a história que será exibida. Iniciando com diversos closes em preto e branco em 
partes	do	rosto	da	atriz	Kim	Kovak	e,	em	seguida,	ao	aparecer	o	título	do	filme,	toda	a	imagem	se	
torna vermelha. Após isso, a animação de Bass apresenta espirais das cores azul e verde acompa-
nhando os créditos.

Figura 1: Imagens da abertura de Vertigo.
Disponível	em:	<https://crossleycinema.files.wordpress.com/2011/03/vertigo_contact.jpg>.	Acesso:	07/01/2016.
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A música de Bernard Herrmann também acompanha o padrão cíclico das espirais. Em 
resposta	às	imagens,	o	compositor	escreve	o	seguinte	ostinato:

Figura I: Ostinato	da	abertura	do	filme.
Disponível	em:	<http://cinearchive.org/post/58628017710/prelude-from-vertigo-handwritten-by-composer>.
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Indo completamente contra a tradição da época, a música de Herrmann se preocupa com 
a fragilidade interna das personagens. Ao contrário das fanfarras explosivas que compositores 
como Alex North (Spartacus e Cleopatra) e Alfred Newman utilizaram exaustivamente, o ostinato 
acima é tocado pela sessão de cordas acompanhada sutilmente por vibrafone, harpa e celesta. O 
movimento ascendente e descendente das duas linhas melódicas tem como função ressaltar o senti-
mento	cíclico	de	ansiedade	e	neurose	que	o	personagem	de	James	Stewart	irá	passar	pelo	filme.

A teórica Claudia Gorbman, autora do livro Unheard Melodies, menciona a importância da 
música	nos	créditos	do	filme:	“Music	normally	accompanies	opening	and	end	titles	of	a	feature	
film.	As	background	 for	 opening	 titles,	 it	 defines	 the	genre	 […]	 and	 sets	 a	 general	mood	 […]	
further	it	often	states	one	or	more	themes	to	be	heard	later	accompanying	the	story.”	(GORBMAN,	
1987, p 82). Embora, como discutido na primeira parte do artigo, a música de Herrmann não seja 
baseada em temas melódicos longos, a música de abertura de Um Corpo que Cai estabelece o 
ambiente	em	que	Hitchcock	desenvolve	em	seu	filme.	

O	diretor	Martin	Scorsese,	em	entrevista	para	a	revista	Sight	&	Sound,	menciona	suas	impres-
sões	da	consagrada	abertura,	os	significados	das	espirais	e	a	importância	da	música	de	Herrmann:

I’d	have	to	say	Bernard	Herrmann’s	score	for	Vertigo	(1958).	Hitchcock’s	film	is	about	obsession,	which	
means	that	it’s	about	circling	back	to	the	same	moment,	again	and	again.	Which	is	probably	why	there	
are	so	many	spirals	and	circles	in	the	imagery	–	Stewart	following	Novak	in	the	car,	the	staircase	at	the	
tower,	the	way	Novak’s	hair	is	styled,	the	camera	movement	that	circles	around	Stewart	and	Novak	after	
she’s completed her transformation in the hotel room, not to mention Saul Bass’ brilliant opening cre-
dits, or that amazing animated dream sequence. And the music is also built around spirals and circles, 
fulfillment	and	despair.	Herrmann	really	understood	what	Hitchcock	was	going	for	–	he	wanted	to	pene-
trate to the heart of obsession.

Assim como Scorsese menciona, um dos temas principais de “Um Corpo que Cai” é a 
obsessão do personagem em transformar uma pessoa em outra. A cena inicial se mostra como 
“resumo”	dos	principais	conceitos	do	filme.	Espirais	e	a	constante	repetição	de	padrões	são	temas	
que	a	música	de	Herrmann	reflete	de	forma	sutil	e	efetiva,	atingindo	o	subconsciente	do	espectador.

II - Perseguição no Telhado
Na primeira cena, somos apresentados a uma perseguição policial sobre os telhados de 

vários	prédios.	Novamente,	a	música	obedece	ao	padrão	cíclico	que	permeia	todo	o	filme.	Cons-
truída inteiramente a partir de um ostinato cromático ascendente e descendente na sessão de cordas 
e madeiras, a música aponta o sentimento de perigo iminente. Por sua vez, a sessão de metais 
também realiza movimentos cromáticos de quintas e quartas paralelas, comprovando as preferên-
cias do compositor por técnicas não convencionais de orquestração. 

A grande inovação musical dessa cena se dá na utilização não convencional do leitmotiv. 
Para retratar o pavor de alturas do detetive Scottie, ao contrário de um tema melódico, Herr-
mann apresenta clusters dissonantes acompanhados por glissandos ascendentes e descendentes de 
harpas. A sensibilidade do compositor para a “cor” orquestral no cinema era algo completamente 
novo e efetivo para o universo audiovisual dos anos 50.

III - Judy se torna Madaleine, “Scene D’Amour”
Considerada	o	clímax	do	filme,	na	cena	em	que	Scottie convence Judy a se vestir exatamente 

igual a falecida Madaleine temos um exemplo claro do “cinema visual” de Alfred Hitchcock. Em 
uma seqüência completamente sem diálogos, a música se torna um terceiro personagem a partir 
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do	momento	em	que	Judy	prende	o	cabelo	em	um	coque	em	forma	de	espiral.	Herrmann	se	inspira	
em	Richard	Wagner,	 particularmente	na	Liebestod da ópera Tristão e Isolda3, ao escrever uma 
seqüência	repleta	de	cromatismos	e	reafirma	o	padrão	cíclico	do	filme.

Figura	III:	Judy	se	Torna	Madaleine.
Disponível em: <http://i.imgur.com/pbJvGKI.png>. 
Acesso 08/01/2016.

Ao contrário da cena do telhado, notamos que a sessão de cordas é tocada com vibrato 
expressivo. Com essa técnica, Herrmann deixa claro que o sentimento de Scottie é fantasioso e 
irreal. Abaixo a redução para piano da cena:

Figura	IV:	redução	para	piano	da	cena	Judy/
Madaleine.
Disponível em: <https://www.sheetmusicdi-
rect.com/se/ID_No/118632/Product.aspx>.

3 O próprio livro D’Entre les Morts de Pierre Boileau e Thomas Narcejac é baseado na lenda de Tristão e Isolda. Tanto a orques-
tração	quanto	o	tratamento	harmônico	de	Richard	Wagner	reverbera	na	música	de	Herrmann.
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Embora esta seqüência musical seja singular dentro do estilo do compositor, temos uma abor-
dagem	completamente	distinta	e	original.	Todos	os	sentimentos	e	conceitos	do	filme	são	realçados	
pela maneira que a música “cerca” os personagens. Podemos observar a sensação de ansiedade 
causada pelo uso de tremolo nas cordas enquanto Scottie espera Judy sair do banheiro, seguida da 
explosão de toda a orquestra, no momento em que Judy	finalmente	se	torna	Madaleine.	

Em entrevista para o cineasta François Truffaut, Hitchcock comenta sobre o poder subli-
minar da música de Herrmann: 

For	instance,	two	people	may	be	saying	one	thing	and	thinking	something	very	different.	Their	looks	
match	their	words,	not	their	thoughts.	They	may	be	talking	politely	and	quietly,	but	there	may	be	a	storm	
coming.	You	cannot	express	the	mood	of	the	situation	by	word	and	photograph.	But	I	think	you	could	
get	at	the	underlying	idea	with	the	right	background	music…	The	basis	of	cinema’s	appeal	is	emotional.	
Music’s appeal is to a great extent emotional too. (TRUFFAUT, Francois. p. 346)

Corroborando com a tendência de Herrmann de evitar que a música imite a ação da tela, 
Hitchcock também demonstra preocupações estéticas ao revelar mais que apenas imagem e 
diálogos	em	seus	filmes,	contando	com	a	carga	emocional	da	música	para	apontar	transformações	
internas dos personagens na trama.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra de Bernard Herrmann pode ser considerada um dos marcos da música de cinema do 
século XX. Se afastando gradativamente de repetir a ação imagética, o compositor se mostra preo-
cupado em desenvolver uma código próprio para a música que acompanha imagens e som. Com 
métodos de orquestração e temas que se diferem de trilhas feitas por compositores da Era de Ouro, 
Herrmann	questiona	os	padrões	de	Hollywood	e	seus	métodos	pré-estabelecidos.

Seja na abertura com vibrafones e celestas executando delicadamente um ostinato que 
sugere traumas psicológicos, na bombástica cena da perseguição no telhado ou ainda na “Scene 
D’amour”, temos exemplos claros de como a música se torna um veículo para expor o subcons-
ciente dos personagens.

Após Um Corpo que Cai, Herrmann colaborou novamente com Hitchcock em Intriga Inter-
nacional, Psicose (outro memorável trabalho do compositor), Os Pássaros e Marnie.	No	filme	
Cortina Rasgada de 1966, após Hitchcock exigir uma trilha “pop”, a parceria dos dois foi inter-
rompida	por	diferenças	artísticas.	Após	o	fim	dos	anos	produtivos	ao	lado	de	Hitchcock,	Herrmann	
escreveu	a	música	para	os	filmes	Trágica Obsessão para Brian De Palma, sua última trilha sonora 
foi Taxi Driver, dirigido por Martin Scorsese. Bernard Herrmann morreu na véspera de natal de 
1975, aos 65 anos de idade.

	A	influência	da	música	de	Herrmann	é	percebida	em	diversos	filmes	nos	anos	seguintes.	
Em Poltergeist	(1982),	Jerry	Goldsmith	ecoa	as	escolhas	estéticas	de	Herrmann	ao	retratar	com	
sons de celestas o ponto de vista de uma criança assombrada por fantasmas. Já compositores como 
Danny	Elfman	 (Batman, Beetlejuice e Estranho Mundo de Jack) e Hans Zimmer (Gladiador, 
Inception e Rei Leão)	sempre	mencionam	Herrmann	como	uma	grande	influência	ao	basear	suas	
seqüências inteiras em poderosos ostinatos e pequenos temas melódicas.

O escritor, poeta e crítico Erza Pound no livro “O ABC da Literatura” divide escritores nas 
seguintes categorias: “Inventores, mestres, diluidores, bons escritores sem qualidades salientes, 
beletristas e lançadores de modas.” (POUND, p. 41). Fazendo um paralelo com a música no 
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cinema, Herrmann não inventou cromatismos ou orquestrações não convencionais, mas a adap-
tação destas abordagens da música contemporânea para o universo audiovisual torna o compositor 
um verdadeiro mestre na arte de se conceber música para o cinema. 
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CHôrOS Nº7 DE HEITOR VILLA LOBOS:  
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Resumo:	O	Objetivo	deste	 trabalho	é	evidenciar	as	possíveis	 influências	musicais	originadoras	do	Chôros	Nº7	do	compositor	
brasileiro	Heitor	Villa-Lobos	(1887-1959).	Através	de	nossos	estudos	identificamos	e	dividimos	as	influências	musicais	do	Chôros	
Nº7	em	três	principais	vertentes:	a	Sagração	da	Primavera	de	Igor	Stravinsky	(1882-1971),	a	música	popular	brasileira	urbana	e	
a música indígena brasileira. O trabalho foi dividido em três partes, primeiramente discorremos a respeito da série de Chôros, em 
seguida	abordamos	especificamente	o	Chôros	Nº7	para	então	nos	atermos	às	três	influências	originadoras	da	obra.	Nosso	objetivo	
foi	alcançado	através	do	cotejamento	das	fontes	documentárias	e	da	identificação	dos	elementos	musicais	provenientes	da	música	
popular brasileira urbana e da música brasileira indígena no Choros Nº7. Acreditamos ter alcançado nosso objetivo ao evidenciar 
os possíveis elementos originadores do Choros Nº 7.

Palavras-chave: Heitor Villa-Lobos; Chôros Nº7; A Sagração da Primavera; Música popular brasileira; Música indígena.

Abstract:	This	paper	aims	to	highlight	the	potential	originated	musical	influences	of	the	Chôros Nº 7 of the Brazilian composer 
Heitor	Villa-Lobos	(1887-1959).	Through	our	studies	we	identified	and	divided	the	Choros’s Nº7 musical	influences	in	three	main	
areas:	The	Igor	Stravinsky’s	(1882-1971)	The	Rite	of	Spring,	the	urban	Brazilian	music	and	the	brazilian	indigenous	music.	The	
work	was	divided	into	three	parts,	first	we	discussed	about	the Chôros’s	series,	after	we	specifically	argue	about	the	Chôros Nº7 to 
then	definitely	argue	about	the	three	originators	influences	of	the	work.	Our	goal	has	been	achieved	through	the	comparison	of	the	
documentary	sources	and	the	identification	of	the	musical	elements	from	the	urban	Brazilian	music	and	Brazilian	indigenous	music	
in Choros Nº7.	We	believe	we	have	achieved	hour	goal	by	showing	the	possible	originators	elements	of Choros Nº. 7.

Keywords: Heitor Villa-Lobos; Choros Nº7; The Rite of Spring; Brazilian popular music; Indian music.

INTRODUÇÃO

O	presente	trabalho	tem	por	objetivo	evidenciar	as	influências	musicais	presentes	no	Chôros 
Nº 7	de	Heitor	Villa-Lobos.	Compreendemos	que	a	 identificação	destas	 influências	é	 relevante	
para a melhor compreensão histórica e estilística não somente do Chôros Nº7, mas também de uma 
importante	e	decisiva	fase	composicional	de	Villa-Lobos.	Identificamos	três	principais	influências,	
presentes nas demais obras da série.

A SÉRIE

A série é composta por quatorze Chôros escritos entre 1920 e 1929 para as formações solo, 
camerísticas e orquestrais com combinações instrumentais não usuais. Além dos quatorze Chôros 
da série o compositor escreveu outros três: Chôros Bis (1929), Introdução aos Chôros (1929) e o 
Quinteto em forma de Chôros (1928), totalizando 17 Chôros em seu catálogo de obras. 
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Segundo Nóbrega (1975, p. 23) “a composição dos Choros	representa	a	primeira	grande	afir-
mação	de	Villa-Lobos	como	criador”.	Nobrega	afirma	ainda	que	antes	dos	Chôros, Villa-Lobos 
buscava	a	afirmação	de	sua	personalidade	em	suas	obras	através	de	tentativas	adotadas	e	abando-
nadas.	Acreditamos,	no	entanto,	que	a	afirmação	da	personalidade	composicional	de	Villa-Lobos	
seja mais complexa. Os Chôros	são	um	reflexo	dos	anos	em	que	Villa	Lobos	esteve	na	Europa,	
mais	especificamente,	são	consequência	de	um	tenso	episódio	entre	o	compositor	brasileiro	e	o	
artista francês de múltiplos talentos Jean Coucteau (1889-1963). Villa-Lobos foi pela primeira vez 
à	Europa	em	1923	retornando	ao	Brasil	no	ano	seguinte;	sua	segunda	estadia	na	Europa	ocorreu	em	
1927	com	retorno	em	1930.	O	compositor	afirmou	que	teria	ido	a	Paris	com	o	intuito	de	divulgar	
sua	obra	afirmando:	“Eu	não	vim	aqui	para	aprender;	vim	mostrar	o	que	fiz”.	Supomos	que	Villa-
-Lobos queria ser tratado como igual perante os compositores e artistas da efervescente vanguarda 
de	Paris;	ele	acreditava	que	suas	obras	(que	possuíam	forte	influência	de	Claude	Debussy)	impres-
sionariam os artistas franceses; mas a estética adotada pelo compositor era considerada moderna e 
ousada em terras brasileiras, no continente europeu ela já havia sido ultrapassada, sendo o compo-
sitor duramente criticado, como relata Guérios:

Nesse dia, após o almoço, os artistas entretinham-se em animada conversação quando o assunto se des-
viou para a arte da improvisação musical. Villa-Lobos, que já tinha uma extensa obra composta para 
piano solo, sentou-se então ao Erard de concerto de Tarsila para improvisar. Imediatamente, Jean Coc-
teau, conhecido por suas boutades e por suas atitudes espirituosas, sentou-se sob o piano, no chão, “para 
que	pudesse	ouvir	melhor”.	Ao	final	da	improvisação	de	Villa-Lobos,	no	entanto,	Cocteau	voltou	à	sua	
poltrona e atacou ferrenhamente o que ouvira: em sua opinião, a música que o compositor apresentara 
não	passava	de	uma	emulação	dos	estilos	de	Debussy	e	Ravel.	Villa-Lobos	imediatamente	começou	
outra improvisação; Cocteau, no entanto, continuava intransigente, questionando agora se uma impro-
visação podia ser feita dessa forma, sob encomenda. Os dois artistas começaram a discutir acalorada-
mente, e por pouco não brigaram. (GUÉRIOS, 2003, p. 81)

Acreditamos que após esse episódio, Villa-Lobos percebeu a direção que sua música deveria 
tomar, o compositor começou então a inserir elementos da musica popular brasileira folclórica, 
urbana e da música indígena brasileira em sua música. Segundo Guérios (2003) o ritmo passou a 
ser	uma	das	principais	características	de	sua	música,	estética	debussyana	foi	abandonada	e	o	uso	
da	orquestra	influenciado	pelo	“primitivo”	da	Sagração	da	Primavera	de	Stravinsky.	Sua	série	de	
Chôros surge da amálgama desses elementos, Villa-Lobos assume a estética nacionalista em suas 
composições	 e	 afirma	 sua	 identidade	 composicional,	 como	 afirma	Peppercorn	 em	 acordo	 com	
Guérios:

Nos anos seguintes ao seu retorno ao Brasil até sua segunda partida para a Europa no início de 1927 
foram	os	mais	frutíferos	e	mais	significativos	no	desenvolvimento	de	Villa-Lobos	como	compositor.	
Pela primeira vez em sua vida, ele criou seu próprio estilo. Este foi o resultado de sua experiência em 
Paris. (PEPPERCORN, 1996, p. 93, tradução nossa)1

É interessante ressaltar que dos 17 Chôros escritos por Villa-Lobos, somente o Chorôs Nº1 
foi	escrito	em	1920,	antes	de	sua	primeira	ida	à	Europa.	Nóbrega	(1975,	p.	27)	afirma	que	a	obra	
(Chôros Nº1) é “modesta de pretensões (e de conteúdo irrelevante na sua produção)”, adjetivos 
antagônicos aos demais Chôros da série, de caráter inovador.

1	 The	years	following	his	return	to	Brazil	until	his	second	departure	for	Europe	in	early	1927	were	the	most	fruitful	and	most	sig-
nificant	in	Villa-Lobos’s	development	as	a	composer.	For	the	first	time	in	his	life,	he	created	his	own	style.	This	was	the	result	
of his experience in Paris (PEPPERCORN, 1996, p. 93).
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O CHÔROS Nº7

O Chôros Nº7 foi escrito no ano de 1924, dedicado a Arnaldo Guinle2 (1884-1963) e teve 
sua primeira audição no Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 1925, ou seja, foi escrito no mesmo 
ano em que o compositor retornou ao Brasil. Na partitura, abaixo do título da obra há o subtítulo 
Settimino, palavra italiana equivalente a septeto em português brasileiro:

Figura 1: Título e subtítulo na partitura do Chôros Nº 7.

Apesar de ser enumerado como o sétimo, o Chorôs Nº7 é cronologicamente o terceiro da 
série	 e	 sua	 formação	 é	 composta	 por	 sete	 instrumentos:	 flauta,	 oboé,	 clarinete,	 saxofone	 alto,	
fagote, violino e violoncelo; mas o compositor insere um grande tam-tam a partir do compasso 278 
no qual é desferido 10 golpes de dois em dois compassos até o compasso 295, fazendo o septeto 
se	tornar	um	octeto.	É	interessante	ressaltar	que	o	instrumento	fica	oculto	no	palco	por	pedido	do	
compositor através da indicação “caché” equivalente a “oculto” em português (vide Figura 2). 
Sonoramente o Chôros Nº 7 se trata de um octeto, mas visualmente ele é um septeto: 

Figura 2: Indicação de entrada do grande tam-tam na partitura do Chôros Nº 7.

A textura e o timbre são elementos de grande importância no Chôros Nº7. Villa-Lobos não 
utilizava formações inusitadas em suas obras sem um real objetivo, cada instrumento possui sua 
“cor” e seu papel dentro da obra. Seria extremamente difícil fazer uma transcrição do Chôros Nº7 
sem que se perca algo de sua essência, de seu sentido original. 

Compreendemos mos que Villa-Lobos compreendia a forma Chôros como uma miscige-
nação brasileira de cores, ritmos e melodias de natureza contrastante, trabalhados de forma a 
conviverem em harmonia. Na edição do Chôros Nº3 pela Max Eschig (1928), Villa-Lobos faz um 
esclarecimento a respeito de sua série de choros:

Os Chôros representam uma nova forma de composição musical, na qual são sintetizadas as diferentes 
modalidades da música brasileira indígena e popular, tendo por elementos principais o ritmo e qualquer 
melodia simples de caráter popular que aparece vez por outra, acidentalmente, sempre transformada 
segundo a personalidade do autor. Os processos harmônicos são, igualmente, uma estilização completa 
do original (NÓBREGA, 1975, p. 9).

2 2 Arnaldo Guinle foi um industrial e mecenas com um grande interesse em esporte. Patrocinou juntamente com seu irmão Car-
los, a segundo estadia de Villa-Lobos em Paris (PEPPERCORN, 1996, p. 70).
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Cury	faz	uma	importante	afirmação	ao	escrever	a	respeito	dos	choros	de	Villa-Lobos	e	de	
Camargo	Guarnieri:	“Afinal,	não	foi	intenção,	nem	de	um	nem	de	outro,	retratar	exclusivamente	o	
choro,	mas	sim	a	música	brasileira	em	toda	sua	abrangência”	(CURY,	2011,	p.	169).	Fica	evidente	
que a série de Chôros de Villa-Lobos não se restringe somente ao gênero popularmente conhecido, 
a palavra possui outro sentido na obra do compositor; mas existe ainda um aspecto, uma impor-
tante	influência	sempre	rejeitada	pelo	compositor	brasileiro,	a	influência	de	Igor	Stravinsky	e	prin-
cipalmente de “A Sagração da Primavera”.

A INFLUÊNCIA DA A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

A	música	de	Igor	Stravinsky	marcou	fortemente	Villa-Lobos	e	a	viagem	a	Paris	ajudou	o	
compositor	a	descobrir	o	Brasil	 selvagem	e	o	Brasil	urbano.	Essas	 influências	são	 foram	colo-
cadas em prática em sua série de Chôros, considerada por muitos como a coluna de toda sua obra 
(ASSUMPÇÃO,	2014).	A	influência	de	Stravinsky	na	obra	de	Villa-Lobos	não	se	limita	somente	
ao Chôros Nº7,	é	possível	identificar	elementos	da	música	de	Stravinsky	no	Noneto, Amazonas, 
O Uirapuru, Chôros Nº2, Chôros Nº3, Chôros Nº4 entre outras obras; porém, o compositor nunca 
admitiu	 tal	 influência,	 negava	 ter	 sido	 influenciado	 por	 outros	 compositores.	 Henry	 Prunières	
(1861	–	1942)	escreveu	um	artigo	a	respeito	da	influência	de	Stravinsky	na	obra	de	Villa-Lobos	
para a revista francesa La Revue Musicale, a qual foi diretor:

Seguir-se-á	que	 seja	Villa-Lobos	 absolutamente	 autodidata	 e	que	nada	deva	 às	 escolas	da	Europa?	
De	modo	algum.	Perfeitamente	se	percebe	que	foi	nele	grande	a	influência	de	Debussy,	antes	de	dar	
lugar	ao	vício	de	Stravinsky.	Este	ultimo	é	que	parece	tê-lo	revelado	a	si	próprio.	Nada	mais	curioso,	
a tal despeito, do que o começo do formidável Noneto. A disposição dos instrumentos dos primeiros 
compassos	é	quase	idêntica	à	da	Sacré du Printemps. O mesmo emprego do fagote em notas agudas, 
a	mesma	resposta	da	flauta;	contudo,	como	o	Sacré, nos da uma impressão pré-histórica e por assim 
dizer glacial, assim o Noneto	 nos	 arrasta	 ao	meio	 da	 imensa	floresta	 tropical.	 (PRUNIÉRES	 apud	
NEGWER,	2009,	p.	160)

O Chôros Nº 7	 possui	 fortes	 influências	 da	 “A Sagração da Primavera”	 de	 Stravinsky.	 
É interessante salientar que o ano em que Villa-Lobos assistiu pela primeira vez a Sagração 
em Paris, foi o ano em que compôs o Chôros Nº7. Manuel Bandeira (1886-1968), amigo de  
Villa-Lobos, comentou em uma revista o impacto da Sagração no compositor:

Villa-Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris espera-se que venha cheio de Paris. Entre-
tanto, Villa-Lobos chegou de lá cheio de Villa-Lobos. Uma coisa abalou-o perigosamente: a “Sagra-
ção	da	Primavera”	de	Stravinsky.	Foi,	confessou-me	ele,	a	maior	emoção	de	sua	vida.	(NEGWER,	
2009, p. 150)

A obra que é tida como uma das mais importantes do século XX, rompeu de forma revolu-
cionária com os processos composicionais vigentes até então. Assim como Villa-Lobos em relação 
aos Chôros,	Stravinsky	utilizou	de	temas	folclóricos	de	seu	país	para	escrever	sua	Sagração, sendo 
o ritmo e esses temas os principais elementos musicais da obra. 

Os elementos da Sagração da Primavera que encontramos no Chôros Nº7 foram: Ostinati, 
melodias de duas notas e escala cromática descendente.
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OSTINATI STRAVINSKYANOS

A passagem abaixo pertence a A Sagração da Primavera	 de	 Stravinsky,	 intitulada	 Les 
Augures printaniers (Presságios da primavera), uma das passagens mais marcantes da obra. Essa 
passagem	em	especial	 influenciou	muito	Villa-Lobos,	o	compositor	empregou	as	 técnicas	utili-
zadas	por	Stravinsky	nessa	passagem	em	diversas	obras;	no	Chôros Nº7	essa	influência	é	nítida.	
Nessa	passagem	Stravinsky	utiliza	sobreposição	de	acordes	e	acentuação	para	destacar	os	contra-
tempos no ostinato;	os	outros	elementos,	como	figuração	rítmica,	fórmula	de	compasso	e	alturas	
são estáticos, os acentos causam a tensão e imprevisibilidade na obra. Essas técnicas são muito 
caras a Villa-Lobos:

Figura 3: A Sagração da Primavera (A Dança das Adolescentes).

1º ostinato, compasso 10 ao 21:
Escrito em tempo quaternário e executado pelo oboé e o saxofone, a passagem é escrita 

em colcheias de forma insistente sobre uma mesma nota, as pausas de colcheia foram escritas 
predominantemente nos tempos fortes contrastando com as colcheias (som) dos tempos fracos, 
em	contratempo.	Essa	configuração	inverte	a	partir	do	17º	compasso	e	o	andamento	sobe	de	
100 bpm para 120 bpm. A tensão e imprevisibilidade se dão através dos intervalos melódicos 
de oitava ascendente marcados com os sinais de intensidade rff>p (marcação retangular na 
Figura 4).
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Figura 4: Villa-Lobos Choros Nº7 Cc3. 10 a 18.

A Sagração de Stravinsky	possui	passagens	com	bastante	semelhança,	como	a	da	ilustração	
abaixo:

Figura	5:	Igor	Stravinsky	A Sagração da Primavera (Contrabaixo) C. 62 e 63.

2º ostinato, compasso 27 ao 56:
O segundo ostinato	 stravinskyano	 do	 Choros Nº7 se	 caracteriza	 pela	 figuração	 rítmica	

e fórmula de compasso imutáveis, a imprevisibilidade e a tensão se dão pelos acentos, contra 
métricos e apojaturas para dar mais ênfase aos acentos. O ostinato é executado pelo clarinete e 
pelo violino do compasso 26 ao 38, do compasso 40 ao 56 são acrescentados o saxofone, fagote e 
violoncelo. 

3 Para evitar a repetição excessiva de palavras utilizamos as abreviações C: compasso e Cc: compassos.
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Figura 6: Villa-Lobos Choros Nº7 Cc. 23 a 34.

Na Sagração	 é	 possível	 conferir	 esse	 artificio	 na	 passagem	 abaixo,	 como	 em	 outras	 no	
decorrer da obra:

Figura	7:	Igor	Stravinsky	A	Sagração	da	Primavera	Cc.	138	a	144.

3º Ostinato, compasso 64 ao 91.
Esse é o ápice da sessão, o ostinato aqui é mais presente e mais próximo do ostinato da 

Les augures printaniers (Presságios da primavera) da A Sagração da Primavera (vide Figura 
3).	Executado	pelo	fagote	e	pelo	violoncelo,	os	acentos	são	feitos	pela	flauta,	oboé,	saxofone	e	
violino,	enquanto	Stravinsky	destaca	os	contratempos	com	acentos	(<)	e	sobreposição	de	acordes,	
Villa Lobos utiliza 3 sinais de dinâmica (rf>, rff>, e rff>p), o que torna a passagem mas rica em 
dinâmica	e	colorido	em	relação	à	Sagração;	embora	a	passagem	na	obra	de	Stravinsky	possua	
caráter mais selvagem devido ao grande número de instrumentos:
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Figura 8: Villa-Lobos Choros Nº7 Ostinato Cc. 60 a 75.

Outro ostinato muito utilizado por Villa-Lobos no Chôros Nº7 é o “ziguezague”. Na intro-
dução do Choros Nº7 um ostinato em ziguezague executado pelo violino que toca duas notas fá 
oitavadas:

Figura 9: Villa-Lobos Choros Nº7 Ostinato em Ziguezague Cc. 1 a 3.

Na primeira sessão da obra um ostinato em semicolcheias e realizado, esse ostinato transita 
entre o oboé, clarinete e violino. Além de enriquecer a textura da obra a movimentação do ostinato 
entre	os	instrumentos	proporciona	maior	colorido	e	movimento	à	sessão:

Figura 10: Villa-Lobos Choros Nº7 Ostinato em Ziguezague Cc. 55 a 75, ilustração nossa.
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MOVIMENTOS MELÓDICOS DE DUAS NOTAS

Na A sagração da Primavera é recorrente o uso de longas melodias construídas a partir da 
sustentação	(ou	ilusão	de	sustentação)	de	uma	nota	“X”	com	pequenas	inflexões	em	uma	segunda	
nota	“Y”,	sendo	que	“X”	é	sempre	mais	alta	do	que	“Y”:

 

Figura	11:	Igor	Stravinsky	A Sagração da Primavera - Jeu du rapt (Ritual de abdução), Trompa.

Figura	12:	Igor	Stravinsky	A Sagração da Primavera - Jeux des cités rivales (Ritual das tribos rivais), Tuba.

Figura	13:	Igor	Stravinsky	A Sagração da Primavera – Cortège du sage: Le sage (Procissão dos sábios: O sapien-
te), Trompa.

Enquanto	Stravinsky	dá	maior	ênfase	a	uma	nota,	Villa-Lobos	trabalha	polarizando	as	duas	
notas de forma mais uniforme, sustentando ambas, ora o compositor sustenta mais a nota mais alta, 
ora a mais grave, ao compararmos as passagens através de audição, a semelhança se torna mais 
nítida.	Essa	passagem	se	inicia	no	compasso	36	e	tem	fim	no	compasso	55,	oito	compasso	a	mais	
do que a Figura 14:
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Figura 14: Villa-Lobos Choros Nº7 Violoncelo e Oboé, Cc. 34 a 41.

ESCALA CROMÁTICA DESCENDENTE

O Choros Nº7 de Villa e a Sagração	 de	 Stravinsky	 compartilham	 uma	 passagem	 com	
elementos e atmosfera muito semelhantes. A passagem em questão tem como elemento principal 
uma escala cromática descendente que é executada duas vezes seguidas:

Figura 15: Villa-Lobos Choros Nº7,	flauta,	Cc.	123	a	125.

Na A Sagração da Primavera a escala possui ornamentos; optamos por retirar os ornamentos 
para vizualização mais nítida das similaridades entre as passagens:

Figura	16:	Igor	Stravinsky	A Sagração da Primavera – Introduction (Introdução), Clarinete picollo, Cc. 20 a 22, ilus-
tração nossa.
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Figura 17: Villa-Lobos Chôros Nº7	e	Igor	Stravinsky	A Sagração da Primavera, escala cromática descendente, ilus-
tração nossa.

Além do fato de ambas as escalas serem cromáticas e descendentes, elas também partilham 
essas características:

1a e 1b: Ambas as escalas são repetidas.
2a: A escala possui seis notas no âmbito de 5º super diminuta (equivalente a 4º justa).
2b: A escala possui cinco notas que abrangem uma 4º justa.
3a e 3b: O intervalo entre a última nota da primeira escala e a primeira nota da seguinte 

escala é de três tons (5º super diminuta em 3a e 4º justa em 3b).

Nessas passagens a similaridade se torna mais nítida através da audição comparativa das 
mesmas, ambas produzem uma atmosfera bastante similar. 

Parece-nos	Villa-Lobos	ter-se	identificado	com	a	Sagração	da	Primavera,	pois	esta	se	asse-
melha muito ao que o compositor brasileiro buscava naquela fase composicional. O compositor 
brasileiro	utilizou	esses	elementos	de	forma	a	torná-los	elementos	Villalobianos,	moldando-os	à	
sua personalidade musical.

UTILIZAÇÃO DA MÚSICA POPULAR URBANA

Ao ouvir o Chôros Nº7 é frequente deparamo-nos sonoridades típicas da música popular 
brasileira, como o choro, a modinha ou uma valsa seresteira. O jovem Villa-Lobos frequentava o 
ambiente musical boêmio carioca tocando violão em rodas de choro e muito do que viveu, ouviu e 
tocou nessa época de sua vida foi objeto de inspiração para compor sua série de Chôros.

Valsinha

Um ritmo de valsa com melodia seresteira é executado do compasso 128 ao compasso 149. 
Primeiramente vamos discorrer a respeito do ritmo de valsa e em seguida sobre a melodia. 

Segundo Cunha a valsa é:
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escrita em compassos ternários – 3/4 ou 3/8 – com acompanhamento característico formado na região 
média-grave por um baixo em semínima no primeiro tempo com uma leve acentuação e dois acordes 
mais suaves também em semínima no segundo e terceiro tempo do compasso. (CUNHA, 2010, p. 21)

A valsa La tartine de beurre	atribuída	a	Wolfgang	Amadeus	Mozart	(1756-1791)	evidencia	
bem a descrição de Cunha:

Figura	18:	Wolfgang	A.	Mozart	La tartine de beurre Cc. 1 a 4.

A valsa de Villa-Lobos é estilizada, o compositor abnega a acentuação do primeiro tempo 
(uma forte característica da dança) ao inserir uma pausa de colcheia e acentuação no segundo e 
terceiro tempos; mas as notas da linha melódica evidenciam bem o primeiro tempo da dança:

Figura 19: Villa-Lobos Choros Nº7, Cc. 128 a 134.

Em outras duas obras o compositor escreve a valsa com as características da valsa do Choros 
Nº7, na Valsa da Dor e no Assobio a Jato:

Figura 20: Villa-Lobos Valsa da Dor, Cc. 40 e 41.
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Figura 21: Villa-Lobos Assobio a Jato, Cc. 1 a 5.

Villa-Lobos utiliza melodias com estrutura similar em diversas obras. A melodia é cons-
truída tendo como base notas longas e notas de passagem, geralmente escritas em quiáltera ou com 
deslocamento	da	acentuação	natural	das	células	rítmicas.	Nas	figuras	abaixo	é	possível	observar	a	
melodia sem as quiálteras (notas rápidas) e em seguida a melodia escrita de forma integral, com as 
notas de passagem grifadas em vermelho:

Figura 22: Villa-Lobos Choros Nº7, Melodia da valsa sem e com as notas de passagem, ilustração nossa.

No Uirapuru o compositor utiliza uma melodia com a mesma estrutura rítmica da valsa 
do Chôros Nº 7 para simbolizar o canto do pássaro brasileiro, mas as notas longas não possuem 
valor	rítmico	definido,	a	duração	das	notas	fica	a	critério	do	intérprete,	já	que	o	compositor	insere	
fermatas sobre elas:

Figura 23: Villa-Lobos O Uirapuru	flauta	Cc.	19	e	20.

A melodia principal de Impressões Seresteiras, Distribuição de Flores, Prelúdio (Modinha) 
da Bachianas Nº1 também foram escritas de forma semelhante:

Figura 24: Villa-Lobos - Impressões Seresteiras Cc. 6 a 13.
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Melodias com estrutura similar são encontradas com certa regularidade nos choros do 
compositor	e	flautista	Joaquim	Callado	(1848-1880),	considerado	por	sua	efetiva	participação	na	
emancipação do choro. A probabilidade de Villa-Lobos ter escutado ou até mesmo tocado peças de 
Joaquim Callado e outros compositores do gênero nas noites cariocas é provável:

Figura 25: Joaquim Callado - Saudades de Valença. ilustração nossa.

Figura 26: Joaquim Callado - Linguagem do Coração, ilustração nossa.

A estrutura rítmica da melodia da Valsa do Choros Nº7 é utilizada pelo compositor para 
remeter	o	ouvinte	à	diversas	“paisagens”	brasileiras,	utilizadas	para	imitar	o	som	de	um	pássaro,	
remeter o ouvinte ao sertão como melodia principal (Impressões Seresteiras)	 ou	 à	 modinha	
(Bachianas Nº1).

Choro

A partir do compasso 299 a sobreposição de ritmos cria uma interessante textura, o resultado 
sonoro nos remete ao gênero choro. O compositor pede para o violinista tocar seu instrumento com 
a técnica de pizzicato, nesse momento o violinista não utiliza o arco do instrumento, mas sim uma 
palheta, segurando o violino da mesma forma que se segura um cavaquinho. Além da similaridade 
visual entre o cavaquinho e o violino (devido ao tamanho e a quantidade de cordas), o resultado 
sonoro dessa passagem é bastante similar ao do cavaquinho, assim como a escrita da passagem, 
bastante sincopada:

Figura 27: Villa-Lobos Choros Nº7, Cc. 298 a 301, violino.

O violoncelista é orientado a tocar pizzicati com o polegar da mão direita em alternância com 
algum outro dedo, nesse momento o arco do instrumento não é utilizado. Assim como a execução 
do violino lembra o cavaquinho, aqui a utilização violoncelo nos remete ao violão, que também 
possui certa similaridade visual com o violoncelo:
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Figura 28: Villa-Lobos Choros Nº7, Cc. 299 a 301, violoncelo.

Nessa passagem os instrumentos de sopros revezam a melodia, assim como fazem os grupos 
de choro. A melodia também é característica do gênero, bastante sincopada, com acentos nos 
tempo fracos: 

Figura 29: Villa-Lobos Choros Nº7, Cc. 301 a 306, fagote.

Acreditamos que Villa-Lobos desejou que o septeto se tornasse um grupo de choro nessa 
passagem.	A	forma	em	que	o	grupo	foi	dividido	é	bastante	semelhante	à	formação	dos	grupos	de	
choro, o cavaco (violino) e o violão (violoncelo) trabalhando como instrumentos percussivos e os 
instrumentos de sopro revezando a melodia. O resultado sonoro é a maior evidência da intenção 
do compositor.

INFLUÊNCIA DA MÚSICA INDÍGENA

O tema indígena Nozani-ná é utilizado por Villa-Lobos em várias passagens do Chôros Nº7 
de	Villa-Lobos;	esse	é	um	tema	caro	ao	compositor,	utilizado	em	muitas	de	suas	obras.	Wright	
afirma	que	“a	melodia	de	Nozani-ná	logo	ganhou	grande	signi	ficado	para	Villa-Lobos	e	toma	em	
seu	 trabalho	um	sentido	quase	simbólico	como	representante	maior	do	 indianismo”	(WRIGHT	
1992	apud	MARUN,	2010).	Nóbrega	concorda	com	Marun	ao	afirmar	que	em	relação	“ao	aprovei-
tamento temático do exotismo ameríndio, Villa-Lobos nem sequer tinha a preocupação pela litera-
lidade dos temas, salvo poucas exceções como as de Nozani Ná e Mokocêcê Maka.” (NÓBREGA, 
1975, p. 19)

Moreira	&	Piedade	(2010)	afirmam	que	Nazoni-ná foi recolhida entre os índios Perecís, de 
Serra do Norte, Mato Grosso por Roquette-Pinto (1884-1954) nas primeiras décadas do século 
XX. No catálogo de obras de Villa-Lobos o ano exato em que Roquette Pinto gravou a canção é 
1912 (MUSEU VILLA-LOBOS, 2009).

Moreira	&	Piedade	relatam	que	dentre	obras	em	que	Villa-Lobos	utilizou	o	tema	Nazoni-ná, 
a mais notável é a primeira das Chansons Brésiliennes (1919), intitulada Nozani-ná, onde a letra 
da	canção	foi	escrita	de	forma	integral.	Afirmam	ainda	que	o	compositor	cuidou	para	revestir	o	
mínimo possível o tema, para que ele soasse integralmente e sua sonoridade fosse a mais próxima 
do original: 
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Figura 30: Transcrição de Nozani-ná (ROQUETTE-PINTO, 1938).

Mas no Chôros Nº7	 o	 compositor	 utiliza	 o	 tema	 de	 forma	 transfigurada,	 não	 literal,	 em	
pequenas variações. No Chôros Nº7, o tema Nozani-ná é utilizado nos compassos dois ao nove, 77 
ao 91 e 352 o 372. A primeira aparição do tema se da no segundo compasso. O tema é tocado pelo 
clarinete e o violoncelo em intervalo de 11º, escrito em colcheias. 

Figura 31: Villa-Lobos Chôros Nº7, Cc. 2 a 4.

Retorna	no	compasso	77	de	forma	comprimida,	simplificada,	executado	pelo	fagote	e	pelo	
oboé, que trabalham em pergunta e resposta (imitação). Ocorrem variações rítmicas e melódicas, 
onde o tema é exposto pelo fagote em staccato e imitado pelo oboé em marcato. Os sinais de 
articulação inseridos (stacatto e marcato) deixam o tema indígena bastante rítmico e ainda mais 
primitivo: 
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Figura 32: Villa-Lobos Chôros Nº7, compasso 77 a 91.

Já	no	final	da	peça,	mais	especificamente	na	coda, o tema Nozani-ná é reexposto pelo oboé, 
clarinete, saxofone, fagote e violoncelo. Os valores das células rítmicas são dobrados, ocorre 
também	uma	transfiguração	melódica	e	rítmica	do	tema:

Figura 33: Villa-Lobos Chôros Nº7, compasso 351 a 165.

É interessante observar como Villa-Lobos trabalha com o tema, aplicando diferentes sinais 
de articulação, fazendo alterações melódicas, diminuindo ou aumentando os valores rítmicos, alte-
rações	que	proporcionam	maior	riqueza	musical	à	obra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos	ter	alcançado	o	objetivo	do	trabalho	demonstrando	as	três	principais	influên-
cias originadoras da série Chôros de Villa-Lobos no Chôros Nº7, muito embora não tenha sido 
de nossa intensão esgotar as análises. É notório o êxito do compositor, não somente ao mesclar 
elementos	da	música	popular	urbana	brasileira,	indígena,	elementos	da	música	de	Stravinsky,	mas	
também e principalmente, amalgamá-los em um processo de releitura (adaptação, transformação, 
modificação,	união)	criando	novas	ambiências	musicais	a	serviço	de	seus	objetivos	criativos,	que	
por	sua	vez	primam	por	refletir	a	cultura	e	natureza	brasileiras.	Demonstramos	que	o	Chorôs Nº 7 
é	um	exemplo	que	se	presta	perfeitamente	à	evidência	de	como	contrastantes	elementos	musicais	
são combinados de forma inovadora, de maneira a torná-los unos em uma nova impressão sonora.
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Resumo: Este trabalho discute a Harmonização como ferramenta essencial na disciplina Piano em Grupo com o objetivo de reforçar 
a importância da prática harmônica em aulas coletivas de piano e apresenta diversas etapas de harmonização como cadências, 
harmonização de melodia e funções de acordes na cantiga “Sambalelê”, assim como os resultados dessa experiência realizada 
dentro da pesquisa-ação em três classes e duas instituições de ensino.

Palavras-chave: Harmonização; Funções de acordes; Harmonia; Piano complementar; Piano em Grupo.

Abstract: This paper discusses the Harmonization as an essential tool in the Piano discipline group in order to reinforce the 
importance of harmonic practice in collective piano lessons and also presents several stages of harmonization as cadences, 
harmonizing	melody	and	chord	functions	on	the	song	“Sambalelê”	as	well	as	the	results	of	the	experiment	performed	within	the	
action research in three classes and two educational institutions.

Keywords:	Harmonization;	Functions	Chords;	Harmony;	Supplementary	Piano;	Group	Piano.

INTRODUÇÃO

A modalidade Piano em grupo está sendo cada vez mais difundida nas aulas de Piano 
Complementar e é um dos formatos mais utilizados nessa disciplina, pois abriga um bom número 
de alunos em sala de aula, possibilitando melhor aproveitamento da carga horária oferecida e uma 
dinâmica	de	trabalho	considerável.	Professores	como	James	Lyke	(1987),	James	Bastien	(1973),	
Fátima Corvisier (2008) e Josélia Vieira (2008) concordam que as aulas em grupo têm muito a 
oferecer ao aluno não pianista, principalmente em termos de motivação, pela própria competição 
saudável que surge entre os alunos e pela viabilidade de se fazer música de conjunto em pratica-
mente todas as aulas. 

Diferentemente das aulas do bacharelado quando a maioria dos professores opta pelo ensino 
individual ou tutorial do instrumento, nos cursos de licenciatura grande parte dos professores opta 
pela aula em grupos para viabilizar a um número maior de alunos a oportunidade de dividir a aula, 
transformando-a em uma prática de conjunto. Além disso, ao dividir sua experiência com outros 
colegas,	o	aluno	tem	de	se	ouvir	e	também	ouvir	a	música	à	sua	volta,	ser	capaz	de	tocar	em	grupo,	
na pulsação e ritmos propostos. Segundo Keith Swanwick, o trabalho em grupo é uma excelente 
forma de enriquecer e ampliar o ensino de um instrumento e a aprendizagem em música envolve 
imitação e comparação com outras pessoas. “Somos fortemente motivados ao observar os outros, 
e tendemos a competir com nossos colegas, o que tem um efeito mais direto do que quando instru-
ídos	apenas	por	aquelas	pessoas	as	quais	chamamos	‘professores’	(SWANWICK,	1994,	p.	9-10).
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Nesse sentido, a aula de piano em grupo é um recurso vantajoso pois o estudo do piano se 
dá	de	maneira	funcional,	procurando	desenvolver	habilidades	funcionais	do	piano	como	leitura	à	
primeira vista, percepção, harmonização, improvisação e repertório. Ao oportunizar aos alunos 
este formato coletivo, o professor de Piano Complementar transforma a disciplina que é uma 
prática instrumental em prática de conjunto instrumental. Assim sendo, além de se trabalhar funda-
mentos como técnica e desenvolvimento de repertório, a harmonização é uma habilidade impor-
tante que deve ser desenvolvida nas aulas de piano. 

Diante do exposto questiona-se como pode se dar o estudo consciente da harmonia dentro 
da prática instrumental pianística em grupo, aproximando teoria e prática? O músico, ao analisar 
e conhecer melhor os caminhos harmônicos da música estudada, irá compreender e assimilar mais 
assertivamente a música estudada, de modo que terá mais êxito tanto para compreender e executar 
quanto para harmonizar, memorizar e transpor suas peças conscientemente. Com isso, poderá 
encurtar o tempo para o aprimoramento das peças estudadas, fazendo com que o trajeto do estudo 
instrumental composto de leitura, dedilhado, técnica, assimilação, interpretação, por vezes demo-
rado, possa diminuir consideravelmente, aproximando a prática instrumental ao ensino da harmonia.

Este artigo discute a Harmonização como parte integrante da disciplina Piano Comple-
mentar e relata a pesquisa de pós-doutorado desenvolvida na Escola de Música e Artes Cênicas da 
Universidade	Federal	de	Goiás	e	financiada	pela	CAPES-PNPD	sobre	Harmonização	no	Piano	em	
Grupo. Neste trabalho propomos uma sequência prática com atividades para o desenvolvimento 
da compreensão de acordes e progressões harmônicas para a execução da peça “Sambalelê” assim 
como os resultados obtidos através da aplicação dos modelos propostos dentro de experiências de 
ensino. A linha de pesquisa se apoia na pesquisa-ação, de base empírica, de modo participativo, 
com	o	objetivo	de	refletir	e	intervir	criticamente	sobre	nossos	procedimentos	pedagógicos,	cons-
truindo, assim, novos saberes. Os instrumentos de coleta de dados desta pesquisa se basearam 
em questionários escritos, observações práticas das aulas e registros audiovisuais desses eventos 
e a ferramenta de coleta de dados foi a observação participante, que serviu para compreender 
e esclarecer dúvidas a respeito dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos. As discus-
sões são norteadas por parâmetros que envolvem os processos cognitivo e motor, quais sejam: 
compreensão do estilo (cadências, função de acordes) e a movimentação ao piano (distribuição de 
acordes, saltos, modulação) advindos das propostas pedagógicas aplicadas.

HARMONIA E FUNÇÕES DE ACORDES

Para Schoenberg (2001, p. 48), “harmonia é o ensino dos complexos sonoros (acordes) e 
de suas possibilidades de encadeamento, tendo em conta seus valores arquitetônicos, melódicos e 
rítmicos	e	suas	relações	de	equilíbrio”.	Sobre	harmonização	ele	afirma	que	não	se	harmoniza,	porém	
inventa-se com a harmonia (SCHOENBERG, 2001, p. 403). Podemos conceituar a harmonia como 
o campo que estuda as relações de encadeamentos de sons simultâneos e se articula com a organi-
zação	interna	do	sistema	tonal,	que	estrutura	uma	série	específica	de	acordes	que	formam	o	deno-
minado campo harmônico. O conjunto de notas que uma tonalidade gera através do princípio da 
sobreposição de terças é denominado campo harmônico da tonalidade, que gera possibilidades de 
acordes e funções (tônica, subdominante e dominante), indicando repouso, movimento ou tensão. 

Fernando de Mattos (2009, p. 2) pontua que há três sistemas de análise harmônica que são os 
mais	utilizados	internacionalmente:	gradual,	funcional	e	cordal.	A	análise	gradual	define	a	origem	
dos acordes como graus de escalas e é realizada por meio de numerais romanos que indicam os 
respectivos graus. A análise funcional determina a função de cada acorde no contexto especí-
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fico	em	que	ocorre	em	determinada	frase	musical	e	é	realizada	por	letras	que	indicam	as	funções	
harmônicas como tônica (T), subdominante (S) e dominante (D). A análise cordal determina em 
detalhe as características de cada um dos acordes e é realizada com letras alfabéticas que indicam 
a fundamental dos acordes (por exemplo Sol Maior é é cifrado com a letra G). Em suma, os três 
princípios de análise harmônica são úteis e se complementam, visto que nenhum deles tem a capa-
cidade de explicar os processos harmônicos em seu todo. Por outro lado, cada um dos métodos é 
bastante	eficaz	na	análise	e	classificação	daquilo	que	busca	demonstrar	(MATTOS,	2009,	p.	5).

Podemos extrair três funções harmônicas dentro do campo harmônico de uma escala maior:

É a função tônica (e, por extensão, ao I grau) que todas as restantes (e os demais graus harmônicos) 
estão hierarquicamente subordinadas. A função dominante pode ser considerada o reverso da função 
tônica,	já	que	tudo	nela	se	contrapõe	à	outra:	tensão,	movimento,	instabilidade.	(...)	A	função	subdomi-
nante é bem mais difícil de ser apreendida do que as anteriores. É percebida auditivamente como uma 
espécie de afastamento (ao contrário da necessidade de aproximação que sugere a dominante) da área 
tônica. Ao buscar esse afastamento, a subdominante parece “rebelar-se” contra o poder central, bus-
cando – porém sem o conseguir de fato – romper com a forte atração gravitacional e estabelecer um 
novo “reinado”. (ALMADA, 2009, p. 62)

Sobre	a	função	dominante,	Schoenberg	afirma:

A expressão “dominante” para o V grau não é, a bem dizer, inteiramente correta. “Dominante” quer 
dizer “que domina”, entendendo-se assim que o V grau “domina” outro ou outros graus. (...) Logo, para 
a relação sonora é mais característico que a quinta dependa da fundamental do que o contrário, o pre-
domínio da quinta sobre a fundamental. Se algo “domina”, tal só poderá ser a fundamental, e esta pode 
estar, por sua vez, dominada pelo som situado uma quinta abaixo dela, visto que a fundamental, assim 
como qualquer som, aparece em segundo lugar na série dos harmônicos superiores de uma quinta infe-
rior. (SCHOENBERG, 2001, p. 76-77)

Se a harmonia trata das relações entre os acordes, a harmonização, por outro lado, é o ato de 
executar a harmonia, aplicá-la dentro do repertório musical a partir de uma melodia. Dentro de um campo 
harmônico encontramos várias funções de acordes, por exemplo o campo harmônico de Fá maior:

Exemplo 1: campo harmônico de Fá Maior.

Dentro do campo harmônico maior Almir Chediak (1984, p. 127) e Carlos Almada (2009, p. 
63) consideram as seguintes funções de acordes: tônica I, III, VI (F, Am, Dm), função subdominante 
II,	IV	(Gm,	Bb)	e	função	dominante	V,	VII	(C7,	Edim).	Sobre	esta	classificação,	de	Faria	pontua:

Além de adotar padrões semitradicionais para a análise harmônica, Almir apresentou um sucinto qua-
dro	funcional	das	famílias	principais	(T-S-D)	e	seus	graus	substitutos,	sem	se	referir	à	procedência	do	
sistema empregado, indicando o III e o VI graus como substitutos da tônica, e o II e o VII graus como 
substitutos da subdominante e da dominante, respectivamente, ignorando a duplicidade funcional do III 
(Dr e Ta) e do VI (Tr e Sa) graus, duplicidade esta inerente ao próprio sistema. (FARIA, 2007, p. 85)

Portanto, além das funções citadas acima, o acorde Lá menor (Am) teria ainda a função 
dominante relativa (Dr) e Ré menor (Dm) a função subdominante antirrelativa (Sa), menos citadas 
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em publicações. Para os objetivos de nosso trabalho, optamos por considerar o III grau e o VI 
como como função tônica.

HARMONIZAÇÕES EM “SAMBALELÊ”

Antes de iniciar a atividade de desenvolvimento de repertório “Sambalelê”, trabalhamos 
com os alunos vários exercícios do campo harmônico na mesma tonalidade (Fá maior) como 
escalas de cinco dedos (pentagrama superior), tríades (pentagrama intermediário) e tríades arpe-
jadas	(pentagrama	inferior),	a	fim	de	desenvolver	a	parte	cognitiva,	fixando	os	acordes	e	também	
desenvolvendo a destreza motora, trabalhando em diversos andamentos, como exemplo abaixo:

Exemplo 2: exercícios no campo harmônico de Fá Maior.

Os alunos executavam com mãos simultâneas ou mãos separadas, de acordo com suas habi-
lidades técnicas, sendo que os mais experientes eram encorajados a executar o primeiro e terceiro 
pentagramas simultaneamente. O importante era vivenciar a sequência de acordes na tonalidade 
Fá maior para introduzir a cantiga “Sambalelê” (exemplo 3).

Exemplo 3: Sambalelê.

Com base na análise melódica da música no exemplo 3, dois acordes foram escolhidos como 
uma primeira harmonização, Fá (F), a e Dó com sétima menor (C7), o acorde dominante. Temos 
aqui relação de repouso em F e movimento, tensão em C7, que possui o intervalo de três tons 
chamado trítono entre a 3a (Mi) e a 7a (Si bemol). A função tônica (F) caracteriza o repouso porque 
estabelece a tonalidade. Já a função dominante caracteriza a instabilidade da aproximação, cria 
uma sensação de movimento.

No exemplo acima, a mão esquerda executa a tônica (F) com a fundamental e terça do acorde 
(dedilhado 2 e 1) e a função dominante (C7) com fundamental e a sétima (dedilhado 5 e 1). Esta 
técnica	na	mão	esquerda	dará	origem	à	técnica	de	distribuição,	com	acordes	abertos,	descrita	ante-
riormente (BOLLOS, 2011), em que ambas as mãos executam melodia, acorde e baixo.
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O próximo passo foi praticar a modulação, uma outra habilidade muito importante que 
envolve o conhecimento de harmonia. Escolhemos uma tonalidade e os alunos executaram com 
certa facilidade a melodia e logo após montaram os acordes tônica na mão esquerda, percebendo 
a cadência autêntica. Nesse momento o dedilhado da mão esquerda foi novamente requerido, para 
facilitar a movimentação e percepção da cadência.

Um	outro	passo	para	harmonizar	melodias	é	introduzir	a	função	subdominante	à	cadência	
autêntica V - I, proporcionando as progressões IV - V - I e / ou II - V - I. Segundo Ian Guest “o 
acorde V7 pode ser desdobrado em IIm7 - V7, ocupando a mesma duração do acorde original 
(GUEST, 2000, p. 61). Podemos, assim, relacionar as funções harmônicas partindo do repouso 
(tônica), encontrando movimento (subdominante), instabilidade (dominante) para de novo voltar 
para a estabilidade, o repouso (tônica), assim relacionados como graus principais I - IV - V - I, na 
tonalidade Fá maior teremos Fá - Si bemol - Dó - Fá (F - Bb - C - F). Os graus secundários rela-
tivos e antirrelativos possuem menos notas em comum que os graus principais, porém são muito 
utilizados na harmonização e rearmonização de melodias. Para Schoenberg (2001, p. 78), o mais 
importante princípio do encadeamento harmônico é uma boa sucessão. Todavia, como diversas 
sequências de acordes não possuem uma origem puramente harmônica, mas derivam de condu-
ções	melódicas,	apresenta-se	a	necessidade	de	dispor	encadeamentos	que	tornem	visível	a	influ-
ência melódica. Nesse sentido, ao escolher acordes, há de se levar em consideração não somente 
a função harmônica mas também a melodia, principalmente as notas tônicas onde os acordes 
repousam. Após breve explanação sobre as funções de acordes, inserirmos o VI grau (Re menor) 
após a tônica e o II grau (Gm) antes da dominante e executar | F Dm | Gm C | Gm C | F C |. Uma 
outra opção foi inserir o ou o IV grau (Bb) antes da dominante.

Em seguida, apresentamos um outro recurso de harmonização que é considerar o relativo 
menor, Ré menor, como a tonalidade principal, utilizando a cadência autêntica (A7 - Dm) do 
campo menor harmônico de Ré menor harmônico: 

Exemplo 4: campo harmônico de Ré menor harmônico.

A melodia não sofreu mudança, porém a mão esquerda executou as notas Re e Fá para a 
tônica Dm e Lá e Sol para o dominante A7. Com esse recurso, temos novas opções de harmoni-
zação utilizando o campo harmônico menor harmônico como a progressão i - iv - ii - V - i (Dm – 
Bb – Em7(b5) - A7 - Dm) ou i - iv - iv - V - i (Dm - Bb - Gm) - A7 – Dm). Finalizamos a atividade 
apresentando a cantiga com várias opções de acordes, como o exemplo 5 abaixo:

Exemplo 5: harmonizações em “Sambalelê”.
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O	exemplo	acima	foi	apresentado	ao	final	da	aula	aos	alunos	para	ilustrar	as	muitas	possibi-
lidades de se harmonizar uma melodia, mas principalmente para proporcionar curiosidade e inte-
resse em se conhecer um pouco mais harmonia dentro de uma prática instrumental. Os alunos 
tiveram como tarefa fazer uma harmonização para a música, a partir da relação de funções de 
acordes apresentadas e mostrar para os colegas na aula posterior. 

RESULTADOS

Para a análise e avaliação dos resultados, consideramos como instrumentos de coleta de 
dados os registros audiovisuais, o questionário feito imediatamente após a atividade e para os 
dados recolhidos tivemos dois indicadores, processos cognitivo e motor, quais sejam: “compre-
ensão da harmonia” (cadências, função de acordes) e a movimentação ao piano (distribuição de 
acordes, independência de mãos) advindos das propostas pedagógicas aplicadas. Esta atividade 
de harmonização em “Sambalelê” foi desenvolvida em duas instituições de ensino superior nas 
disciplinas Piano em Grupo e Instrumento Complementar – Piano, em três grupos, totalizando 52 
alunos.	Temos	abaixo	o	gráfico	com	o	resultado	do	questionário:	

Legenda: Questionário Sambalelê

1) Sobre o campo harmônico de Fá maior apresentado na aula, você acha que ser introduzido primeiramente ao campo harmônico antes de 
iniciar a atividade prática te ajudou a entender a harmonia da música?

2) Você conseguiu perceber as funções Tônica e Dominante em Sambalelê?
3) Você foi capaz de executar o tema Sambalelê com as duas mãos?
4) Você foi capaz de entender as funções Tônica, Subdominante e Dominante na atividade proposta?
5) Na atividade Sambalelê, tocamos duas versões – em Fá Maior e em Ré menor. Fizemos uma rearmonização a partir da relação melódico-

-harmônica dos campos harmônicos. Você já tinha experimentado esse tipo de atividade?
6) Sobre o campo harmônico de Ré menor, você acha que ser introduzido primeiramente ao campo harmônico antes de iniciar a atividade 

prática te ajudou a entender a harmonização proposta?
7)	 Você	acredita	que	essa	atividade	possa	te	beneficiar	posteriormente,	quando	for	analisar	e/ou	harmonizar	uma	outra	música?

Constatamos que ser introduzido primeiramente ao campo harmônico na mesma tonalidade 
da música facilitou a compreensão da harmonia para 96% dos alunos, 98% perceberam as funções 
Tônica e Dominante e 76% foram capazes de entender as funções Tônica, Subdominante e Domi-
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nante na atividade proposta. Por outro lado, 51% dos alunos executaram o tema Sambalelê com 
as duas mãos e 72% responderam que ser introduzido primeiramente ao campo harmônico de Re 
menor harmônico antes de iniciar a atividade prática ajudou a entender a harmonização proposta. 
Somente 24% já tinham experimentado tocar uma mesma música na tonalidade maior e relativa 
menor	e	todos	afirmaram	que	essa	atividade	de	harmonização	poderá	beneficiá-los	posteriormente.

Definimos	como	eixo	orientador	a	nossa	própria	experiência	como	professores	e	pesquisa-
dores por meio da pesquisa-ação, discutindo neste artigo nossa proposta didática contendo ativi-
dades de harmonização a partir da atividade “Sambalelê”. A pesquisa-ação tem se mostrado capaz 
de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo no âmbito pedagógico, na consta-
tação de “uma desilusão para com a metodologia convencional, cujos resultados, apesar de sua 
aparente precisão, estão muito afastados dos problemas urgentes da situação atual da educação” 
(THIOLLENT,	2002,	p.	74).	Ao	avaliar	nossa	prática	pudemos	fazer	uma	autorreflexão	a	fim	de	
intervir,	colaborar	e	modificar	nossas	ações,	levando	em	consideração	que	nossa	pesquisa	une	a	
teoria e prática, ocorre ao mesmo tempo em que se ensina, pois:

A prática é o ponto de partida. Dela emergem as questões, as necessidades e as possibilidades, ou seja, 
a prática esboça os caminhos a percorrer. [...]. Parte-se da prática para voltar a ela. Porém, na volta, não 
se	encontra	a	mesma	prática	inicial,	há	uma	nova	qualidade	na	medida	em	que	o	movimento	ação-refle-
xão-ação	gera	transformações,	que	permitem	avançar	em	direção	à	melhor	compreensão	do	fenômeno,	
relativizando o imediatamente perceptível. (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 21-22)

Como trabalhamos com três grupos em diferentes semestres, tivemos a oportunidade de 
percorrer caminhos diferenciados a partir da experiência desenvolvida anteriormente, transfor-
mando a vivência posterior. Por exemplo, no primeiro grupo o dedilhado da mão esquerda não foi 
colocado na partitura e houve dúvidas na execução. Já a partir do segundo grupo, inserimos o dedi-
lhado na partitura e discutimos a importância do dedilhado para a movimentação da mão, facili-
tando a execução da mão esquerda. Na primeira experiência pedimos para os alunos executarem 
ao	piano	as	tríades	do	campo	harmônico	e	alguns	alunos	tiveram	dificuldade	de	executar.	A	partir	
da segunda classe, colocamos na lousa as tríades do campo harmônico para que visualizassem e 
pudemos	dar	andamento	à	prática	mais	rapidamente.	Também	colocamos	na	partitura	as	funções	
tônica e dominante em números romanos (I e V), como consta em Lancaster; Renfrow (1995,  
p. 13) para facilitar a análise harmônica. 

O professor norte-americano Christopher Fisher, autor do livro Learning piano in groups 
(Oxford	University	Press,	2010),	afirma	que	um	dos	fatores	mais	importantes	nas	aulas	de	piano	
coletivo é o planejamento aprofundado de cada aula, bem como da maneira como ela se insere no 
curso	como	um	todo.	Ele	afirma	que	é	preciso	que	o	professor	disponha	de	um	plano	“claro	e	bem	
deliberado para a apresentação e reforço dos conceitos e princípios” a serem abordados em classe 
(FISHER, 2010, p. 14). Traçamos, pois, nosso plano de reforçar aspectos da harmonia partindo 
do exercício de cinco notas na tonalidade da música, Fá maior, mostrando também a cadência 
autentica e as funções dos acordes dentro do campo harmônico. Para trabalhar a independência 
das mãos, a mão esquerda foi acrescida de modo que seria executada somente no primeiro tempo. 
Os alunos mais experientes puderam também trabalhar com acordes em tríades e tétrades. Como 
resultado, pudemos observar que houve bom entendimento nos dois indicadores propostos “Movi-
mentação ao piano” e “Compreensão da harmonia”, já que na nossa prática instrumental envolve 
a questão motora, a movimentação e destreza, e também a cognitiva, que envolve a compreensão 
q do que foi aprendido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o maior objetivo nas aulas de Piano complementar é que os alunos tenham 
cada	vez	mais	fluência	instrumental,	tanto	cognitiva	quanto	motora,	abordando	aspectos	funcio-
nais do piano como harmonização, leitura, transposição e improvisação. Quanto mais conhe-
cermos a harmonia de uma música e a relação melódico-harmônica de seus acordes mais facilidade 
teremos em harmonizar, interpretar e memorizar essa melodia. Ao apresentar o campo harmônico 
através de atividades motoras na tonalidade que será desenvolvida a música, os alunos entraram 
em contato com aspectos da harmonia como funções de acordes ao mesmo tempo em que traba-
lhavam aspectos de destreza motora. Os alunos puderam, assim, vivenciar a harmonia dentro de 
uma prática instrumental pedagógica, aliando conhecimento teórico e prático.

Procuramos abordar nesta pesquisa alguns aspectos da harmonia como cadências, harmoni-
zação de melodia, funções de acordes na cantiga de roda “Sambalelê” com o objetivo de reforçar 
a importância da prática harmônica em aulas coletivas de piano. 
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O SOLO DE CONTRABAIXO DE NEy CONCEIçãO NA MúSICA 
TRISTE E SuAS CARACTERíSTICAS ESTILíSTICAS DE 

IMPROVISAçãO NA MúSICA INSTRuMENTAL BRASILEIRA

Eriki Nery de Novaes (EMAC/UFG)
erikinery@hotmail.com

Diones Ferreira Correntino (EMAC/UFG)
dionescorrentino@hotmail.com

Resumo: Este artigo faz parte de uma pesquisa em andamento que busca avaliar características estruturais da improvisação vista 
em músicos atuantes no cenário da música instrumental brasileira e no jazz. Neste artigo, analisamos um solo improvisado de 
contrabaixo	elétrico	realizado	na	música	Triste	de	Tom	Jobim.	Através	da	transcrição	e	da	análise	do	solo,	gravado	pelo	músico	Ney	
Conceição, no disco 50 Anos de Bossa Nova, do grupo Nosso Trio, este artigo avalia as características expressivas da improvisação 
e os possíveis traços musicais encontrados no solo. A metodologia da pesquisa é guiada pela descrição da própria experiência da 
performance	do	solo,	bem	como	pela	 ferramenta	conceitual	denominada	 fricção	de	musicalidades,	que	se	articula	à	 teoria	das	
tópicas, como visto em Piedade (2011) em pesquisas recentes sobre música instrumental brasileira. 

Palavras-chave: Música instrumental brasileira; Contrabaixo elétrico; Improvisação.

INTRODUÇÃO

Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa em andamento que investiga características 
estilísticas de improvisação vista em músicos atuantes no cenário da música instrumental brasi-
leira e jazz. O presente trabalho, com base na experiência da performance1 e em estudos teóricos da 
musicologia recente, apresenta uma análise crítica com relação aos contornos melódicos e vocabu-
lários	de	improvisação	percebidos	em	um	solo	improvisado	do	contrabaixista	Ney	Conceição.	O	
solo	foi	transcrito	com	a	utilização	da	ferramenta	“Exibir/Aprimoramento/Configurações	de	velo-
cidade de execução” do software Windows Media Player e foi retirado a partir de uma gravação da 
música Triste, de Tom Jobim, gravada pelo Nosso Trio2, grupo	do	qual	Ney	Conceição	faz	parte.	
Esta gravação acompanha o material didático Toque Junto Bossa Nova desenvolvido em 2008 em 
comemoração aos cinquenta anos de bossa nova, projeto coordenado pelo guitarrista Nelson Faria. 
A pesquisa que estamos desenvolvendo é amparada pela metodologia teórica de Piedade (2011). 
Este pesquisador, em pesquisas recentes sobre música popular instrumental brasileira3, conhecida 

1	 A	performance	com	a	transcrição	do	solo	de	contrabaixo	avaliado	nesta	pesquisa	pode	ser	vista	em	<https://www.youtube.com/
watch?v=-KCCcz3fhdA>.

2	 O	Nosso	Trio	é	formado	pelo	guitarrista	Nelson	Faria,	pelo	contrabaixista	Ney	Conceição	e	o	baterista	Kiko	Freitas.
3	 Terminologia	também	referente	à	categoria	música	instrumental.	Segundo	Bahiana	(1979)	o	termo	“música	instrumental”	foi	

adotado como denominação de uma categoria estética do gênero urbano praticado por instrumentistas sobretudo na década de 
70.	Tal	denominação	esteve	associada	aos	trabalhos	de	instrumentistas	influenciados	pelo	jazz	e	que	tiveram	formação	musical	
através da bossa nova. A autora ainda cita os músicos Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti como criadores de uma outra lingua-
gem expressiva na Música Instrumental Brasileira da década de 70, mais articulada aos referenciais do choro.
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também, no Brasil, como música instrumental e, internacionalmente, jazz brasileiro, vem traba-
lhando com uma ferramenta conceitual denominada fricção de musicalidades. Esta ferramenta, 
articulada	à	teoria	das	tópicas,	tem	sido	usada	para	estabelecer	uma	leitura	cultural	extra	musical	
que amplia o entendimento de relações culturais importantes na música brasileira, como a proble-
mática da identidade nacional e as relações entre cultura erudita e cultura popular herdadas do 
movimento	modernista	no	Brasil;	ou	problemas	relacionados	à	crítica	sobre	o	fenômeno	da	globa-
lização e o imperialismo norte americano.

Para Piedade (2003) a música instrumental nasce do encontro da musicalidade brasileira com 
a musicalidade norte americana, sobretudo no universo da improvisação relacionada ao ambiente 
instrumental da bossa nova. É através da improvisação, característica marcante do gênero música 
instrumental, que acontece uma tensão representada por uma fricção entre musicalidades (tópicas) 
distintas, ou seja, uma relação em que traços musicais de outros gêneros se tocam, dialogam e 
passam	a	fazer	parte	do	conteúdo	formal.	As	musicalidades,	também	chamadas	de	figuras	de	retó-
rica,	estão	relacionadas	à	improvisação	no	jazz	brasileiro	e	definem	nitidamente	seus	significados	
simbólicos e origens culturais, o que, segundo Piedade (2003, p.11), “as musicalidades dialogam 
mas não se misturam, suas fronteiras musical-simbólicas não são atravessadas mas são objetos de 
uma	manipulação	que	acaba	por	reafirmar	as	diferenças”.	É,	portanto,	pelo	fato	dessas	musicali-
dades	não	se	misturarem	que	é	possível	detectar	suas	presenças.	A	presença	dessas	figuras	de	retó-
rica musical, ou tópicas expressivas dos gêneros em fricção, é percebida, sobretudo, porque existe 
uma memória cultural compartilhada pelos nativos4 ou comunidade de apreciadores e artistas 
atuantes no gênero. Esta memória cultural é constituída por um conjunto interligado de elementos 
musicais simbólicos e nexos sócio-culturais que orientam a recepção e balizam a percepção esté-
tica da audiência. 

A	musicalidade	significa	a	competência	do	ouvido	musical	em	um	sistema	musical-simbólico,	e	o	pro-
cesso de aprendizado enraíza profundamente esta forma de ordenar o mundo audível no sujeito É algo 
diretamente ligado ao aprendizado de uma “audição de mundo” resultante de uma pedagogia estética 
sonora particular que é desenvolvida e transmitida culturalmente em comunidades estáveis, mas não 
eternas e imutáveis. (PIEDADE, 2003, p. 9)

O conceito de fricção de musicalidades elaborado por Piedade (2011) estabelece que na 
música instrumental popular brasileira há um relação de confronto e ao mesmo tempo de síntese, 
cujo é encontrada no interior dos discursos tanto de improvisações quanto de composições. Tal 
ideia de tensão é evidenciada porque nos discursos musicais estão presentes referenciais de musi-
calidade e vocabulários sonoros pertencentes tanto aos universos jazzísticos quanto aos universos 
da música popular brasileira, como choro, baião ou música folclórica. A ideia de tensão pode 
ser entendida e representada por um conjunto de nexos e resíduos sócio-culturais associados a 
discursos sobre imperialismo cultural, identidade nacional, globalização e regionalismo, temá-
ticas	bastante	presentes	em	diversos	momentos	de	criação	e	afirmação	estética	na	cultura	brasi-
leira.	Tais	nexos	podem	ser	encontrados	em	diversos	momentos	de	definição	conceitual	estético	na	
música brasileira, entre os quais destacam-se: os pressupostos modernistas de Mário de Andrade 
durante a Semana de Arte Moderna de 1922, a partir da valorização e uso de elementos da cultura 
popular na música erudita; nas temáticas composicionais e valorização da cultura popular quanto 
ao conteúdo da letra, bem como em novos procedimentos melódicos/harmônicos em compositores 

4 Piedade (2003) chama de nativos a cadeia que se estabelece entre a comunidade musical formada por músicos, apreciadores, 
ouvintes e críticos do jazz brasileiro.



Comunicações Orais 149

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

pós bossa nova; nos conceitos estéticos do movimento tropicalista; e no próprio conceito ideoló-
gico quando do surgimento da sigla MPB. Piedade (2003, p.11-12) enfatiza que a ideia de fricção 
ou tensão também se estabelece a partir da “imagem do senso comum que se constitui da hege-
monia cultural norte-americana no Brasil e com a associação do jazz a algo invasivo e indesejado 
na cultura brasileira”. 

Este sintomático repúdio ao jazz está ligado ao sentimento anti-americano que se desenvolveu parcial-
mente no Brasil, principalmente a partir do nacionalismo dos anos 30 e nos discursos de esquerda dos 
anos	60.	Liga-se	à	associação	da	audiência	de	jazz	às	elites	brasileiras,	onde	jazz	tem	sido	algo	culto	ou	
chic. Ouvir e conhecer jazz aparecem como signos de status, de cultura, de cosmopolitismo e de partici-
pação na cultura norte-americana, um passaporte cultural para participar das elites globais. (PIEDADE, 
2003, p. 12)

Neste sentido, o conceito de fricção de musicalidades dá a entender que as informações 
jazzísticas pertencentes ao vocabulário musical dos músicos da música instrumental, convivem, 
em	vários	momentos,	com	uma	tendência	à	negação,	sobretudo	pela	preocupação	dos	músicos	em	
afirmar	uma	identidade	criativa	que	articule	matrizes	musicais	mais	próximas	das	raízes	e	temá-
ticas brasileiras. 

…quando	o	solista	nativo	 tem	à	frente	um	espaço	 livre	para	expressar-se,	há	momentos	onde	ele	se	
entrega francamente ao bebop, buscando o peso da tradição jazzística que lhe dá legitimação e lhe con-
fere um status simbólico de improvisador global, mas ao mesmo tempo busca articular algo mais bra-
sileiro, remetendo-se a traços de outros gêneros da música brasileira, como o chorinho. (PIEDADE, 
2015, p. 10)

Além disso, os músicos da música instrumental convivem com o que o Piedade (2005) 
chama de paradigma bebop, ou seja, uma espécie de código ou língua comum que dá crédito ao 
músico se comunicar com a comunidade global de músicos de jazz. 

O depoimento de Heraldo do Monte reforça o conceito de fricção de musicalidades que 
estamos	estudando.	A	informação	é	referente	à	uma	nova	expressividade	praticada	por	músicos	
instrumentistas após a bossa nova, na década de 60:

...a década de 60 foi a década das primeiras vezes né... e a gente começou a fugir das tendências bebopia-
nas, Charlie Parkianas que a gente tinha, para formar um tipo de improvisação bem brasileira mesmo... 
com sotaque, com acentuações, com notas, com escalas nordestinas quando possível, quando o tema 
pedia... e tudo isso era tudo a primeira vez porque os trios de bossa nova que nós tínhamos tocavam 
samba, estilo bossa nova; e na hora de improvisar, eles improvisavam jazzisticamente. (informação 
verbal)5

METODOLOGIA DE ANÁLISE A PARTIR DAS TÓPICAS

Piedade	(2011)	classifica	algumas	tópicas	que	funcionam	como	musicalidades	ou	figuras	de	
linguagem musical que nos possibilita entender diferentes níveis de articulação acontecida na música 
instrumental. Dentre elas estão as tópicas: brejeiro (marcada por contratempos relacionada com a 
ginga no samba ou a um deslocamento rítmico típico do choro), época de ouro (musicalidade de 
gêneros antigos tais como a modinha, valsas e serenatas), bebop (musicalidade com procedimentos 

5	 Depoimento	fornecido	por	Heraldo	do	Monte.	Disponível	em	<https://www.youtube.com/watch?v=8p8C0AfFSQ0>.	Acesso	
em 12 de fevereiro de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=8p8C0AfFSQ0
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e conteúdos do jazz norte americano como notas cromáticas, fraseados do tipo Charlie Parker, uso 
de frases e escalas fora do acorde ou tonalidade de referência), nordestino (destaca-se pelo uso do 
modo mixolídio ou modo dórico ou por cadências melódicas típicas da música nordestina). Existem 
ainda outras tópicas bastante características do universo musical brasileiro e que também aparecem 
rearticuladas a partir de uma relação de aproximação e síntese com a musicalidade norte americana 
no	cenário	do	 jazz	brasileiro.	O	autor	exemplifica	 tópicas	caracterizadas	com	o	nome	de	sulinas	
(expressividades estilísticas da música tradicional gaúcha e de gêneros como milonga, chamamé, 
chacareira, entre outros); caipiras (que remetem ao mundo rural Brasil e uso de expressividades esti-
lísticas como terças e sextas paralelas); oriental (caracterizada pelo uso de pentatonismo).

Figura 1: Donna Lee de Charlie Parker-presença de tópica bebop.

Figura 2: Naquele Tempo de Pixinguinha e Benedito Lacerda-presença de tópica brejeiro.

Para	Piedade	(2015),	as	tópicas	são	figuras	de	linguagem	relacionadas	a	lugares	comuns	do	
discursos	musical,	“que	estão	fundadas	em	uma	musicalidade	específica	e	ali	mantêm	certa	estabi-
lidade	histórica,	de	forma	que	possam	ser	reconhecidas	por	uma	audiência	e	produzir	significados	
e	novos	significados”.	(PIEDADE,	2015,	p.	3).	A	concepção	teórica	das	tópicas	vai	ao	encontro	do	
que é proposto por Tagg (2003) em sua teoria sobre musemas. Segundo este autor, os musemas são 
motivos de sonoridade extremamente curtos relacionas a unidades de expressão mínima de qual-
quer estilo musical dado. Assim, na análise separada de musemas é possível determinar o que o 
ouvinte experimenta enquanto sonoridade integral de uma obra.

Portanto, é a partir destes referenciais críticos que estamos buscando entender como os 
procedimentos de improvisação explorados por músicos atuantes no cenário da música instru-
mental brasileira tangenciam a assimilação de informações de diferentes universos sócio culturais, 
combinando linguagens associadas a códigos comuns de distintas comunidades. 

Nesta pesquisa, a transcrição do solo avaliado é amparada pela descrição da experiência da 
performance. Neste sentido, estamos considerando as nuances e pulsos elementares percebidos, 
pois, somente a transcrição a partir da notação tradicional em partitura nos traria dados incompletos 
para a realização da performance e para a avaliação das sonoridades pertencentes ao plano formal 
e estrutural que caracterizam o fenômeno avaliado. O pensamento de Dobbins (1980) reforça o 
procedimento metodológico para avaliação do objeto desta pesquisa:
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O segundo importante conceito que tem sido indispensável para a evolução do jazz é sua dependência 
com	relação	à	transmissão	oral	da	informação	musical.	Imagine	o	absurdo	ao	tentar	aprender	o	estilo	
de Louis Armstrong através de uma partitura impressa. O músicos de jazz sempre aprenderam os mais 
expressivos elementos da habilidade deles através da imitação meticulosa de mestres estabelecidos na 
tradição. Cada geração simultaneamente estuda a geração anterior e ensina o que aprendeu para geração 
subsequente. (DOBBINS, 1980, p. 41, tradução nossa)

A MÚSICA “TRISTE” DE TOM JOBIM

A	música	Triste	foi	gravada	pela	primeira	vez	no	álbum	Wave,	um	dos	resultados	da	parceria	
entre o compositor Tom Jobim e o arranjador Claus Ogerman6. Foi gravada por inúmeros artistas 
ligados ao cenário do jazz internacional e cantores como Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e Frank 
Sinatra7.	Tom	Jobim	também	regravou	a	canção	nos	álbuns	Tom	&	Elis	e	Terra	Brasilis,	este	último	
com um arranjo camerístico de Claus Ogerman. Duarte (2012, p. 134-135), em estudos recentes 
sobre a parceria musical estabelecida durante 17 anos entre Claus Ogerman e Tom Jobim, caracte-
riza três linhas de trabalho que consolidam a estética musical elaborada pela dupla. 

O	lançamento	do	álbum	Wave,	pertencente	à	segunda	linha	de	trabalho,	é	caracterizada	pela	
predominância de composições inéditas ou que não haviam obtido grande circulação, seja porque 
não	obtiveram	sucesso	ou	porque	foram	compostas	como	trilha	sonora	de	filmes	artísticos	e	de	
pequena circulação. Nessas composições, Jobim transcende as barreiras estilísticas impostas pelos 
interesses mercadológicos e passa a incorporar de maneira mais evidente elementos estilísticos do 
jazz, da música tradicional europeia e da música de Villa- Lobos, numa linguagem musical que já 
não	poderia	ser	classificada	puramente	como	Bossa	Nova.	O	autor	comenta	que	algumas	composi-
ções	do	álbum	Wave	foram	escritas	no	período	em	que	Jobim	aguardava,	hospedado	em	um	hotel	
em	Nova	York,	pela	gravação	do	álbum	com	Sinatra,	 entre	as	quais	“Wave”,	“Triste”	e	“Bati-
dinha”. O álbum é formado predominantemente de composições inéditas, instrumentais, e a inter-
face com o jazz aparece com mais evidência.

ANÁLISE DO SOLO DE CONTRABAIXO EM TRISTE

Para esta pesquisa estamos trabalhando com uma perspectiva analítica que tende a se afastar 
dos parâmetros de análise associados a um formalismo tradicional, bastante vinculado ao universo 
da música erudita. Neste sentido, estamos acompanhando a perspectiva musicológica proposta 
por Tagg (2003). Este autor esclarece que a análise de música popular precisa estar associada 
a outros parâmetros de avaliação e importantes no gênero, como a expressão do timbre, orna-
mentações e recursos eletrônicos que são impossíveis de serem estruturados através da notação 
tradicional. Considerando o paradigma metodológico para análise da música popular, a teoria da 
tópicas proposta por Piedade (2011) tem possibilitado desenvolver um tipo de análise que avalia 
traços	musicais	interpretativos	relacionados	aos	aspectos	de	sonoridade,	idiomatismo	e	significado	
musical	das	estruturas	temáticas	relacionadas	à	música	popular.	

Na	análise	de	contrabaixo	da	música	Triste,	verificamos	que	Ney	Conceição	estabelece	uma	
articulação bastante próxima da sonoridade jazzística, visto que, seu raciocínio de improvisação 

6 Segundo Duarte (2012, p.133), a parceria de Claus Ogerman com Tom Jobim consta de 7 álbuns, a saber: The Composer of 
Desafinado	Plays	(1963),	A	Certain	Mr.	Jobim	(1967),	Francis	Albert	Sinatra	&	Antonio	Carlos	Jobim	(1967)	(gravado	ao	lado	
de	Frank	Sinatra),	Wave	(1967),	Matita	Perê	(1973),	Urubu	(1976)	e	Terra	Brasilis	(1980).

7	 Disponível	 em:	 <http://www.jobim.org/jobim/search?order=DESC&rpp=10&sort_by=0&page=4&query=triste+&etal=0>.	
Acesso em: 23 jul. 2016.

http://www.jobim.org/jobim/search?order=DESC&rpp=10&sort_by=0&page=4&query=triste+&etal=0
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também	segue	uma	lógica	de	improvisação	que	orienta	o	uso	de	uma	escala	vinculada	à	sonori-
dade e função do acorde. No solo analisado também está evidente o uso da técnica de sobreposição 
de arpejos de acorde. Entretanto, o uso de notas de aproximação cromática é mais recorrente. No 
segundo chorus dois pontos chamam a atenção sobre o uso da escala utilizada em alguns acordes. 
No compasso 48 é aplicado um intervalo de sexta maior no acorde de F7(b13) e no compasso 55 
existe o uso do intervalo de terça maior sobre o acorde Fm7(9). Estas aplicações nos remetem a 
uma linha de raciocínio de improvisação mais próxima da estética bebopiana, referente ao uso de 
frases e escalas fora do acorde. 

Figura 3: Análise do primeiro chorus do solo.
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Figura 4: Análise do segundo chorus do solo.
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Tabela 1: Aspectos descritivos da improvisação.

Aspectos melódicos  ● Variações	do	tema	com	tópicas	bebop	e	brejeiro	(inicio	e	final	do	solo).
 ● Uso constante de notas do acorde (notas alvo).

Aspectos Timbrísticos  ● Utilização da técnica de pizzicato durante todo solo.
 ● Timbre com frequências sonoras médio/agudas devido ao uso do captador da ponte do 

contrabaixo elétrico.
 ● Notas percussivas (notas mortas).

Aspectos da condução  ● Solo desenvolvido inicialmente na região intermediária do contrabaixo nas proximi-
dades de registro entre o Si bemol 1 e Si bemol 2 chegando gradativamente nas regiões 
agudas do instrumento entre os registros do Dó 3 ao Fá 4.

Vocabulários 
de improvisação

 ● Vocabulário sonoro do universo jazzístico e da música popular brasileira.
 ● Uso constante das tópicas bebop e brejeiro, além de cromatismos e sobreposições de 

acorde.

CONCLUSÃO

A metodologia proposta para investigação das características estilísticas da improvisação em 
músicos atuantes no cenário da música instrumental tem possibilitado avaliar tanto as caracterís-
ticas de sonoridade quanto idiomatismos explorados por músicos improvisadores. Neste trabalho 
foi	 possível	 verificar	 que	 o	músico	Ney	 conceição	 estabeleceu	 um	 raciocínio	 vertical,	 acorde/
escala, para a elaboração do solo em Triste. A presença de tópicas relacionadas aos deslocamentos 
rítmicos não é determinante no vocabulário do músico, entretanto, a análise indica uma perfor-
mance com fraseado e articulação mais próxima da sonoridade jazzística. A condução de samba 
apresentada na exposição do tema e para o acompanhamento do solo de guitarra é bastante expres-
siva pelo uso de notas abafadas, aproximação cromática e toques percussivos mais próximos 
da	musicalidade	brasileira.	Neste	sentido,	os	vocabulários	de	 improvisação	abordados	por	Ney	
Conceição apontam para uma fricção entre a musicalidade jazzística e a musicalidade brasileira.
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O VIOLãO E A MúSICA DE CÂMARA:  
OS RECuRSOS IDIOMáTICOS NAS TRANSCRIçõES DO 
REPERTóRIO DA CAMERATA MADEIRAS DEDILHADAS
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Evandro Dotto (Conservatório Brasileiro de Música, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
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     Resumo: Autores como Scarduelli, Abdalla, Pereira e Kreutz tem contribuído para o estudo idiomático do violão possibilitando 
assim um novo olhar para o performer, compositor ou regente. O presente trabalho tem como objetivo mostrar como os recursos 
idiomáticos do violão utilizados nas transcrições do repertório da Camerata Madeiras Dedilhadas auxiliaram ou não estes processos, 
para	 isto	fizemos	as	análises	das	 transcrições	que	utilizaram	os	 recursos	 idiomáticos	em	convergência	à	 linguagem	estética	do	
repertório.	Como	 resultados	 percebemos	que	 alguns	 recursos	 idiomáticos	 do	violão	 favoreceram	às	 transcrições,	 bem	como	o	
contrário. Acreditamos que este conhecimento do idiomatismo violonístico contribui para o êxito de transcrições para grupos de 
câmara que contenham violão.

Palavras-chave: Idiomatismo; Violão; Transcrição; Camerata madeiras dedilhadas; Música de câmara. 

INTRODUÇÃO

A explanação e análise do idiomatismo violonístico já vem sendo investigada por alguns 
autores,	porém	com	olhar	voltado	à	obra	para	violão	solo.	Aqui	trataremos	do	uso	destes	recursos	
idiomáticos nas transcrições para grupos de câmara que incluem o violão, tomando como objeto 
de estudo o conjunto Camerata Madeiras Dedilhadas da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul.

O	termo	idiomatismo	tem	no	seu	significado	etimológico	a	peculiaridade	de	um	idioma,	já	
em música o verbete idiomático tem o seguinte conceito: 

De uma obra musical, explorando as capacidades particulares do instrumento ou voz para o qual foi 
escrita. Estas capacidades podem incluir timbres, registros e meios de articulação, como também com-
binação de alturas que são mais facilmente produzidas em um instrumento do que em outro. (RANDEL, 
1986, IN VASCONCELOS, p. 80)

É	importante	que	o	compositor	conheça	as	especificidades	dos	instrumentos	para	garantir	
melhor manejo de recursos para expressão e sonoridade. No caso do violão a compreensão de 
seu	idiomatismo	parece	ser	quase	 imprescindível	para	a	eficácia	da	composição.	Autores	como	
Abdalla	confirmam	a	ideia	de	que	é	normal	violonistas	se	depararem	com	composições	que	tenham	
acordes de impossível execução, comprometendo assim a exequibilidade (2011, p. 1). Seguindo 
essa concepção Morais faz suas considerações sobre as transcrições para este instrumento:
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Ora, para o processo que estamos analisando, não basta o trabalho de transferir algumas das notas de 
uma obra do instrumento original para o violão. Há problemas na adaptação de textura, de disposição 
de acordes e de tessitura (geralmente a transposição de linhas melódicas), implicando em escolhas que 
precisam ser assumidas pelo transcritor. Essas soluções precisam ser engenhosas e criativas, levam mui-
tas	vezes	à	mudança	da	tonalidade	original	e	pressupõe	um	conhecimento	profundo	da	estrutura	da	obra	
[...]. (MORAIS, 2007, p. 23-24)

Scarduelli divide os recursos idiomáticos do violão em dois segmentos: os implícitos que 
compreendem a escolha de centros, modos e tonalidades que favoreçam as cordas soltas do violão 
e consequentemente sua exequibilidade (2007, p.142) e os explícitos que incluem notas pedais 
em movimento de acordes paralelos, rasgueados e arpejos. Já Vasconcelos comenta que no idio-
matismo “a inventividade tem lugar na exploração de recursos próprios do instrumento, como 
ligados, arpejos, glissandos, mudanças de timbre, tremolos, saltos, etc.” (VASCONCELOS, 2002, 
p.80). Para Kreutz os recursos idiomáticos do violão podem ser analisados sob ponto de vista da 
mão direita, mão esquerda e ambas as mãos, sendo que o primeiro engloba padrões de arpejo, 
tremolo, toque misto, rasgueado, mudanças de timbre e pizzicato (KREUTZ, 2014, p. 122-123), 
o segundo compreende paralelismo vertical, paralelismo horizontal e ligados (KREUTZ, 2014, 
p.124) e o último: harmônicos, campanella e percussões. (KREUTZ, 2014, p125). Há ainda mais 
autores que falam sobre os recursos idiomáticos do violão e que serão explanados no tópico de 
análise, que é o cerne deste trabalho.

A CAMERATA MADEIRAS DEDILHADAS

Criada em 2013 como parte do projeto de extensão do curso de música da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, a camerata Madeiras Dedilhadas é uma formação inusitada no 
âmbito	erudito,	pois	é	composta	por:	violões,	flautas,	clarinete,	clarone	e	contrabaixo	acústico.	Os	
integrantes da Camerata são acadêmicos e egressos do curso de Música da UFMS (Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul). O regente Marcelo Fernandes é violonista de formação e atuação. 

Desde	o	 início	o	 regente	Marcelo	Fernandes	se	viu	diante	do	desafio	de	 transcrever	 todo	
o repertório, já que não há nada escrito originalmente para esse tipo de conjunto musical. Como 
violonista	Marcelo	já	é	acostumado	ao	processo	de	transcrição,	afinal	“não	se	pode	falar	de	trans-
crição sem mencionar o violão, pois é um dos instrumentos que mais se utilizou de inúmeras trans-
crições para compor seu repertório” (PEREIRA, F., 2011, p.53), unindo este conhecimento prévio 
do repertório para violão com o repertório que se utiliza madeiras Marcelo escolheu as seguintes 
peças: Bachianas Brasileiras nº 5 de Heitor Villa-Lobos, Danças de Michael Praetórius, o Concerto 
Grosso Op. 3 nº 2 de Handel e Concerto para quatro violinos nº 3 de Telleman. 

Uma	preocupação	pessoal	do	regente/violonista	nas	transcrições	foi	a	adequação	à	linguagem	
estética das peças, como por exemplo, utilizar a articulação acéfala nas frases de uma peça barroca, 
se	valer	da	dinâmica	de	crescendo	e	diminuindo	em	uma	peça	clássica,	ou	ainda	a	fidelidade	aos	
andamentos	nas	danças	renascentistas.	O	tratamento	que	Marcelo	deu	às	transcrições	da	Camerata	
se aproxima da proposta de Flávia Vieira Pereira em que ela “propõe pensar a transcrição como 
uma das práticas de reelaboração na qual se busca um equilíbrio entre a ideia do compositor e as 
ilimitadas possibilidades de readaptação instrumental” (PEREIRA, F., 2011, p.52).

Foi	neste	contexto	de	apego	à	estética	musical	que	os	recursos	do	idiomatismo	do	violão	
atuaram nas transcrições da camerata. O próprio Marcelo Fernandes, em artigo sobre o idioma-
tismo do violão, adverte:
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[..]	o	mais	relevante	dado	que	a	análise	idiomática	justaposta	à	análise	musical	das	obras	pode	nos	for-
necer	é	se	os	elementos	mecânicos	empregados	são	compatíveis	à	ideia	musical	a	ser	expressa	-	se	a	
favorece	em	termos	de	sonoridade	o	resultado	desejado	–	ou	se	dificultam	a	realização	prática	da	ideia	
musical indicada pelo compositor na partitura. (PEREIRA, M., 2012, p. 532)

ANÁLISE DOS RECURSOS IDIOMÁTICOS VIOLONÍSTICOS NAS TRANSCRIÇÕES 

Bachianas Brasileiras nº 5 Ária Cantilena – Villa-Lobos 
A peça originalmente escrita para oito violoncelos e soprano contém elementos que remetem 

ao choro, segundo PRADO “Na primeira parte da Ária, em um Adagio, os violoncelos, em pizzi-
catti, simulam os sons dos violões lembrando os choros.” (p.2), ainda sobre a estética da peça 
Nóbrega corrobora “por isso mesmo é que, a despeito da irregularidade métrica aparente, a Ària 
das	Bachianas	Brasileiras	nº	5	nos	soa	tão	fluente”	(NÓBREGA,	1969,	p.18	apud	DUDEQUE,	
2009, p.68 e 69). Neste sentido a transcrição dessa peça manteve dois aspectos estéticos do choro: 
a utilização do baixo melódico, que segundo Almeida, tem como característica mais movimento 
que	o	baixo	condutor,	atuando	como	contraponto	à	melodia	(ALMEIDA,	1999,	p.116)	e	o	acompa-
nhamento	rítmico	sincopado.	A	tonalidade	de	lá	menor	e	a	tessitura	do	violoncelo	confluíram	para	
a transcrição idêntica ao original neste trecho da peça.

Figura	1:	O	violão	1	manteve	a	mesma	ideia	de	figuras	rítmicas	acéfalas	feita	pelo	violoncelo	2,	e	o	papel	de	baixo	
continuo do violoncelo 4 passa para o quarto violão.

Nos compassos seguintes a transcrição seguiu basicamente a versão original, entretanto 
algumas	mudanças	foram	necessárias:	devido	à	pouca	sustentabilidade	de	notas	longas	no	violão	
(como ocorre na parte B da música), o papel do quarto violoncelo antes exercido pelo quarto 
violão se deslocou para o fagote e contrabaixo – que sustentam melhor as semibreves – assim o 
quarto violão passou a reforçar o primeiro e o terceiro. Já no compasso vinte nota-se a presença 
do	trêmulo	(figura	2)	para	os	violões	no	final	da	sessão	A,	neste	caso	tal	recurso	é	utilizado	como	
preenchimento e, de acordo com Kreutz “o trêmulo pode ser considerado um dos efeitos idiomá-
ticos mais característicos do violão” (2012, p.5). Convergindo para esta mesma ideia, Escudeiro 
afirma	que	“quando	se	deseja	manter	o	som	por	tempo	indeterminado,	como	faz	o	violino,	tanto	o	
piano como o violão se valem da mesma técnica, o tremulo” (2012, p.55).
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Figura 2: A substituição da melodia pela presença do tremulo.

Danças de Michael Praetorius – Ballet Des Coqs
A transcrição da camerata desta peça baseia-se no arranjo para dois oboés e cravo feito por 

Michael Rondeau. Os violões fazem o acompanhamento antes dedicado ao cravo, a peça de caráter 
enérgico exige um acompanhamento vigoroso, alcançado através do uso de rasgueios, que de 
acordo com Kreutz além de ser um recurso que potencializa a sonoridade do violão, também dá 
ênfase ao seu aspecto rítmico (KRETUZ, 2014, p.134). 

Figura 3: Técnica de Rasgueio usado como acompanhamento do violão. 

Concerto Grosso Op.3 Nº2 – George Friedrich Handel
Esta peça contém cinco movimentos, dos quais analisamos apenas três: o primeiro, o quarto 

e o segundo. Sua formação original é constituída por dois oboés, quatro violinos, uma viola e um 
baixo contínuo. Há de se destacar nesta obra a tonalidade central de Si bemol maior que favorece 
muito	a	sonoridade	e	leitura	para	os	clarinetes,	porém	é	de	grande	dificuldade	para	os	violões	tanto	
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mecanicamente como sonoramente, devido pouco uso de corda solta. A questão da tonalidade é 
um elemento idiomático implícito do violão, pois o uso de cordas soltas ou de notas que reforcem 
os harmônicos naturais do instrumento traz vantagens acústicas (SCARDUELLI, 2007. p. 141).

Na primeira transcrição do primeiro movimento o acompanhamento executado pelos violões 
era de textura simples (uma nota), entretanto nas partes em Tutti	 ficou	 evidente	 a	 disparidade	
sonora entre os violões e as madeiras. A solução encontrada foi preencher as texturas com acordes, 
tal	processo	é	considerado	uma	técnica	de	idiomatismo,	como	afirma	Cardoso	“Em	vias	de	deixar	
a música idiomática no novo instrumento, inúmeras técnicas são empregadas, como adição e 
supressão de textura, preenchimento de acordes e alteração da condução melódica” (2014, p.23)

Figura 4: Violões fazendo os acordes com textura monofônica.

Figura 5: Parte dos violões fazendo preenchimento das texturas com acordes.

Este mesmo recurso de preenchimento harmônico na textura foi utilizado também no quarto 
movimento,	porém	o	resultado	foi	menos	eficiente	levando-se	em	conta	a	dificuldade	mecânica	na	
articulação dos acordes no andamento rápido. 

Figura 6: Preenchimento das texturas com acordes no terceiro e quarto violão.
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A transcrição do segundo movimento (em sol menor) apresenta dois recursos idiomáticos 
do violão O primeiro é o padrão de arpejo, que utiliza diversas cordas do instrumento obtendo-se 
um resultado de ressonância e legato para a execução de acordes, texturas, etc. (KREUTZ, 2014, 
p.122). O segundo é a scordatura	 (mudança	de	afinação)	presente	no	naipe	quatro,	permitindo	
assim	a	obtenção	de	notas	e	harmônicos	naturais	diferentes	da	afinação	 tradicional	 (VASCON-
CELOS, 2002, p.116). A transcrição deste movimento conseguiu adequar o discurso aos novos 
meios,	garantindo	fidelidade	à	estética	da	obra.

Figura 7: Padrões de arpejos intercalados entre os violões 3 e 4.

Figura 8: Scordatura da 6ª corda em RÉ no quarto violão.

De modo geral a opção de manter a tonalidade original de si bemol maior desta peça foi um 
fator	decisivo	para	a	ineficácia	desta	transcrição,	pois	comprometeu	tanto	a	exequibilidade	(maior	
uso	de	pestanas),	quanto	à	sonoridade	natural	do	instrumento	que	não	tem	harmônicos	naturais	que	
ressoam nesta tonalidade.

Concerto para 4 violinos No.3 TWV 40:203 – Telleman
Esta obra possui quatro movimentos, analisamos aqui o segundo e o quarto movimento que 

tiveram exemplos de recursos idiomáticos do violão em suas transcrições.
O segundo movimento (Allegro) foi transcrito apenas para os violões, ele está na tonali-

dade de Dó maior e sua estrutura consiste em um cânone. Diante dessas características foi possível 
explorar o recurso idiomático de efeitos de timbres. Kreutz explica que procedimentos como pizzi-
catos, sul tasto e sul ponticello são alguns dos recursos para a variação de timbres no violão 
(2012, p.6). Nesta transcrição o regente optou por usar a variação de sul tasto (doce) e sul ponti-
cello (metálico) nas repetições de frases da parte A. Além disso, o pizzicatto foi adicionado nos 
compassos	31	e	32,	marcando	o	fim	de	uma	ideia	inicial	da	parte	B	e	prenunciando	a	reexposição	
do tema. 
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Figura 9: Pizzicato	realizado	pelos	violões	2,	3	e	4,	usado	para	realçar	o	final	da	sessão	musical.

Esse tipo de escolha de recurso idiomático que objetiva a coerência de ideias da estrutura 
musical	vai	ao	encontro	desta	afirmação	de	PEREIRA:

Logo, uma escrita idiomática funcional, mais do que uma escrita repleta de recursos idiomáticos, é 
aquela que aproveita as características intrínsecas do instrumento, potencializando suas possibilidades 
e fazendo uso dos mais diversos recursos do instrumento em prol do discurso musical. (2012, p.531)

No quarto movimento apresentam-se dois temas, um destacado pelos violões e o outro inter-
calado entre os violões e as madeiras. O primeiro tema é dividido em duas vozes entre os 1ºs e 2ºs 
naipes de violão e 3ºs e 4ºs, estes últimos respondendo aos anteriores. Aqui, novamente foi utili-
zada a variação de timbres sul ponticello (metálico) na repetição do primeiro tema.

Figura 10: Tema 1 exposto pelos 1ºs e 2ºs violões com a resposta do 3ºs e 4ºs violões, seguido da reexposição do te-
ma no compasso 6 com variação de timbre.

O	segundo	tema	é	apresentado	em	figuras	de	semicolcheias.	Preferiu-se	evitar	uma	desigual-
dade na precisão da articulação sonora entre sopros e violões, intercalando as células entre eles com 
divisi de tutti. Neste trecho temos o exemplo do uso de ligados da mão esquerda (descendentes) 
que são ferramentas para a articulação, principalmente se utilizados em sequências (KREUTZ, 
2014, p. 125).

Figura 11: Articulação representada pelas ligaduras de expressão.
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Por último ressalta-se a parte harmônica que na tonalidade de Dó maior favoreceu a projeção 
dos	violões	diante	das	madeiras.	 Isso	fica	evidente	nos	 tuttis de	final	de	 frase,	onde	os	violões	
fazem os acordes de Dó maior e Fá maior utilizando novamente o rasgueio como procedimento 
idiomático.

Figura 12: Tutti com cadência plagal acentuada pelos rasgueios nas partes dos violões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossas análises constatamos que o uso de recursos idiomáticos do violão – oriundos do 
universo solo do instrumento – pode auxiliar a transcrição para um grupo de câmara composto por 
violões, ressaltamos aqui que o parâmetro da estética da peça foi fundamental para a aplicação 
de tais recursos. Procedimentos como rasgueios e trêmulos, além de cumprirem funções técnicas 
como sustentação e potência sonora, trazem ao ouvinte uma escuta diferente com a idiossincrasia 
do violão, segundo Escudeiro essas peculiaridades que resultam numa maneira particular de apre-
sentar uma linguagem fazem parte do idiomatismo (2012, p.201).

Acreditamos	que	as	análises	que	trouxemos	aqui	podem	colaborar	para	a	reflexão	do	papel	do	
violão em grupos camerísticos, principalmente na música erudita. No caso da Camerata Madeiras 
Dedilhadas	as	primeiras	experiências	de	ensaio,	no	qual	o	regente	constatou	as	dificuldades	que	
teria com o grupo, tornaram a questão idiomática do violão uma necessidade. Esta auxiliou (na 
maior	parte	das	vezes)	na	fluência	do	discurso	musical,	na	execução	equilibrada	entre	os	naipes	de	
violões e madeiras e consequentemente no êxito das transcrições de maneira geral. 
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PREPARAçãO E PERFORMANCE DA OBRA VIBraPHONE aNd 
ElECtrONICS dO COmPOSITOr BaljINdEr SEkHON II

Breno Gervásio Bragança (UFG) 
brenobraganca88@gmail.com

Resumo:	O	 artigo	 aborda	 questões	 referentes	 à	 preparação	 e	 performance	da	 obra	Vibraphone	 and	 electronics	 do	 compositor	
Baljinder Sekhon. Questões de caráter prático tanto da relação do percussionista com a eletrônica quanto com a parte instrumental 
são abordadas. Discutiremos também algumas questões conceituais que a performance, não só da peça em si, mas do repertório 
para	percussão	e	live	electronics	levanta.	Concluímos	que	a	preparação	e	performance	dessa	obra	oferece	desafios	referentes	tanto	
à	performance	instrumental	quanto	à	mediação	eletrônica,	porém	proporciona	experiências	estéticas	interessantes	e	válidas	e	se	
mostra	como	uma	resposta	à	tecnologia	e	à	sociedade	de	nosso	tempo.

Palavras-chave: Percussão; Live electronics; Música mista.

INTRODUÇÃO

Os	termos	“percussão”	e	“música	eletroacústica”	podem	apresentar	significados	diferentes,	
dependendo do contexto em que são usados. Por isso, acreditamos ser necessário uma delimitação 
(mesmo que simples) dos mesmos.

Instrumentos de percussão podem ser encontrados em praticamente todos os povos e possuem 
uma enorme tradição em suas respectivas culturas, porém são relativamente jovens dentro do 
contexto da música erudita ocidental. O percussionista Steve Schick aborda sobre essa contradição

Como percussionista, eu me encontrei novamente no centro de uma contradição única: a percussão é 
uma arte antiga, mas música com notação musical para percussão solo é muito recente. Tão cedo existiu 
um piano, ou um violoncelo ou um violino, existia música para piano, violoncelo e violino, logo a histó-
ria desses instrumentos e a história da música para esses instrumentos é praticamente indissociável. Com 
a percussão, a discrepância entre a história do instrumento e o seu primeiro uso na prática da musica 
clássica de notação é extrema.1 (SCHICK, 2006, p.231 tradução nossa)

Carlos Stasi nos mostra o quão antiga é a percussão ao falar sobre um instrumento especí-
fico:	o	reco-reco:	“Os	reco-recos	estão	entre	os	mais	antigos	instrumentos	fabricados	pelo	homem	
(Idade da Pedra/Paleolítico: cerca de 15 mil anos atrás), tendo sido usado em todos os conti-
nentes em diferentes épocas e culturas.” (STASI, 2011, p.19). A primeira vez que um instrumento 
raspador, como o reco-reco, foi usado em música com notação para percussão solo foi na peça 

1	 As	a	percussionist,	I	again	found	myself	in	the	midst	of	a	unique	contradiction:	percussion	playing	is	an	anciente	art	form,	but	
notated	music	for	solo	percussion	is	very	recent.	Almost	as	soon	as	there	was	a	piano	or	a	cello	or	a	violin,	there	was	music	for	
piano	and	cello	and	violin	so	the	the	history	of	those	instruments	and	the	history	of	music	for	those	instrument	is	nearly	indis-
tinguishable.	With	percussion	playing,	the	discrepancy	between	the	history	of	the	instrument	and	its	fist	use	in	the	practice	of	
notated classical music is extreme.
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Zyklus do compositor alemão Kalheins Stockhausen em 1959 (a partitura pede um guiro, que é um 
raspador presente nas tradições de música Cubana e Porto-Riquenha). Nesse caso, a distância entre 
a primeira aparição do instrumento e seu uso na música de concerto ocidental solo para percussão 
é cerca de 15 mil anos.

A partir das décadas de 30, em peças para música de câmera, e 50, para peças solo, composi-
tores incorporaram diversos instrumentos e objetos de diferentes locais e culturas em obras escritas 
para percussão. Os músicos e os próprios compositores que participaram desse momento, não só 
misturaram suas formas de acionamento tradicionais com técnicas usadas nos instrumentos de 
percussão da música ocidental como também criaram novas maneiras de tocar esses instrumentos. 
Logo vemos que a realidade do percussionista em lidar com diferentes objetos e instrumentos musi-
cais (o que cria a necessidade de desenvolver diferentes gestos musicais e formas de acionamento) 
esteve presente em seu repertório desde o seu início.

Sobre	 o	 conceito	 de	Música	 Eletroacústica,	 o	 compositor	 Fernando	 Iazzetta	 afirma	 que:	
“Note-se que o termo música eletroacústica tem sido utilizado para descrever uma série de práticas 
musicais,	embora	muitas	vezes	uma	definição	estrita	do	 termo	possa	mostrar-se	problemática.”	
(IAZZETTA, 2009, p.32). A Música eletroacústica englobaria tanto o compositor francês Pierre 
Schaeffer quanto o DJ David Guetta? Estaria DJ Marlboro ao lado de Flô Menezes como um 
dos grandes compositores de música eletroacústica brasileira? Felizmente, o próprio compositor nos 
apresenta uma resposta:

Portanto, termos como música acusmática ou eletroacústica referem-se a gêneros musicais com histórias 
e	repertórios	específicos	e	que	se	distinguem	de	outras	práticas	eventualmente	apoiadas	no	mesmo	tipo	de	
tecnologia:	isso	significa	que	o	que	define	as	músicas	eletroacústicas	e	as	diferencia	de	outras	músicas	que	
também se utilizam de sons gerados eletronicamente (como as música eletrônicas da cultura techno, por 
exemplo) não é a tecnologia que ele emprega mas sua raízes históricas e a sua estética. (IAZZETTA, 
2009, p.32-33)

Nesse trabalho, os conceitos de percussão (mais exatamente a percussão solista), percus-
sionista e música eletroacústica serão usados dentro do contexto histórico e estético da música de 
concerto contemporânea ocidental. É interessante notar que ambos os termos apresentam ques-
tões tão similares a respeito de sua conceituação. De fato, esses dois fazeres musicais tem muito em 
comum. Os dois tiveram seu “nascimento” no Século XX, liderados por compositores que buscavam 
novos sons e novas formas de se fazer música. Não é por acaso que as duas primeiras peças para 
percussão solo: 27’10.544 de 1956 e Zyklus de 1959 foram compostas por compositores que também 
lideravam a composição eletroacústica, John Cage e Kalheins Stockhausen, respectivamente.

Nesse	sentido	John	Cage	afirma	que:

[a]	Música	para	percussão	é	a	 transição	contemporânea	da	música	 influenciada	por	alturas	definidas	
para a música de todos os sons do futuro.
Qualquer som é aceitável para o compositor de música para percussão; ele explora o campo academica-
mente proibido do “não-musical” enquanto é manualmente possível.2 (CAGE, 2011, p.5 tradução nossa)

De fato, a percussão e a música eletrônica, além de dividirem compositores importantes (prin-
cipalmente em suas primeiras experimentações), e provavelmente também por isso, encontram-se 
próximas	também	esteticamente.	Sobre	isso,	Rocha	e	Stewart	(2007)	afirmam:

2	 Percussion	music	is	a	contemporary	transition	from	keyboard-influenced	music	to	the	all-sound	music	of	the	future.	Any	sound	
is	acceptable	to	the	composer	of	percussion	music;	he	explores	the	academically	forbidden	“non-musical”	field	of	sound	insofar	
as	is	manually	possible.
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Percussão e eletrônica tiveram um papel importante no desenvolvimento da música contemporânea nos 
últimos setenta e cinco anos. Enquanto esses dois campos possuem características distintas, eles tam-
bém dividem interesses estéticos comuns relacionados com a exploração de timbres e o desenvolvi-
mento	de	uma	nova	linguagem	musical,	não	centrada	em	alturas	definidas.3 (ROCHA;	STEWART,	2007,	
p. tradução nossa)

Na prática, para um percussionista a introdução de um gongo4, uma chapa de metal feita de 
zinco ou laptop que dispara um determinado som via o acionamento de um pedal midi em uma deter-
minada	performance	não	é	tão	diferente	quanto	pode	parecer.	Os	autores	ainda	afirmam	que:

[...] percussionistas são intimamente envolvidos no mundo da música nova e estão esteticamente próxi-
mos	da	música	eletroacústica	(ou	da	música	de	todos	os	sons)	é	natural	que	eles	iriam	aceitar	o	desafio	
de trabalhar com eletrônica mais frequentemente que outros instrumentistas, que possuem um repertório 
muito maior, de diversos períodos e estilos. Trabalhar com eletrônica pode representar uma boa oportu-
nidade para percussionistas, já que música eletroacústica tem se tornado mais e mais presente na cena 
da música nova. Além disso, dada a experiência na procura de sons, exploração de novas técnicas, apren-
dizado de novos instrumentos e no desenvolvimento de uma grande variedade de gestos, o conhecimento 
e o interesse de percussionistas pode ser útil em obras colaborativas com música eletrônica.5 (ROCHA; 
STEWART,	2007,	p.2	tradução	nossa)

Portanto notamos, que a utilização de equipamentos eletrônicos se encontra próximo, tanto 
conceitualmente quanto no dia a dia do percussionista. Diante disso, o presente artigo investiga 
a relação entre o percussionista e a mediação tecnológica através da preparação e performance 
da obra Vibraphone and Electronics do compositor Baljinder Sekhon. Daremos ênfase na relação 
entre o percussionista e os processamentos sonoros que ocorrem durante a performance, ou como 
é conhecido, live electronics

COMPOSITOR E OBRA

Baljinder Sekhon II

O compositor estadunidense Baljinder Singh Sekhon II vive atualmente em Tampa, na Flórida 
e é professor de composição e música eletrônica na Escola de Música da Universidade da Flórida do 
Sul (University of South Florida School of Music). Suas composições já foram tocadas na Tailândia, 
México, Brasil, França, Suíça, Canadá, Nova Zelândia, Taiwan, China, Coreia do Sul, Japão, África 
do Sul e diversos lugares dos Estados Unidos. Recentemente teve duas obras tocadas no Carnegie 
Hall Stern Auditorium Perelman Stage: seu concerto uplo para percussão e sua obra para coral 
There Are No Words. Atualmente trabalha em dois projetos de comissão, um para uma nova peça 
para saxofone e uma para steel pan e grupo de percussão.

3	 Percussion	and	electronics	have	each	had	an	important	role	in	the	development	of	contemporary	music	in	the	last	seventy-five	
years.	While	these	two	fields	have	distinct	characteristics,	they	also	share	common	aesthetic	interests	related	to	the	exploration	
of musical timbre and to the development of a new musical language not centered in pitch.

4 “Termo derivado do malaio ‘gong’. Disco de metal feito com cerca de 80% de bronze e 20% de estanho. A borda é dobrado até 
praticamente 90, ao contrário do tam-tam, cuja borda tem uma dobra menos acentuada. Geralmente possui uma cúpula no cen-
tro, mas sem furo. Os furos para suspendê-los são feitos na borda dobrada. Sua origem é estimada entre o oeste da China e a 
Índia, por volta do século VI”. (FRUNGILLO, 2003, p.140-141)

5	 [...]	percussionists	are	intimately	involved	in	into	the	world	of	new	music	and	are	aesthetically	close	to	electronic	music	(or	to	
the	‘all-sound	music’),	it	is	natural	that	they	would	accept	the	challenge	of	working	with	electronics	more	often	than	other	ins-
trumentalists,	who	have	a	much	larger	repertoire,	from	diverse	periods	and	styles.	Working	with	electronics	can	represent	a	good	
opportunity	for	percussionists,	since	electronic	music	has	become	increasingly	present	in	the	new	music	scene.	Moreover,	given	
their	experience	in	searching	for	sounds,	exploring	new	techniques,	learning	new	instruments,	and	developing	a	great	variety	of	
performance gestures, the knowledge and interests of the percussionist can be useful in collaborative work with electronic music.
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Vibraphone and Electronics

Vibraphone and electronics é uma peça para vibrafone solo e eletrônica em tempo real 
composta em 2012, com duração de aproximadamente 15 minutos. O compositor dá uma pequena 
explicação da obra em sua nota de programa:

Vibraphone and Electronics foi comissionada por Melaine Sehman com o suporte de SUNY Professio-
nal Development Fund. A eletrônica é controlada em tempo real e procura estender e realçar o vibrafone 
acústico. Durante a peça, o performer usa uma variedade de implementos nas teclas dos instrumentos, 
como arcos, baquetas, moedas e madeira, na busca de levar o vibrafone acústico próximo ao mundo “ele-
trônico”. A eletrônica é executada in Pure Data e inclui o disparo de sons pré-gravados, síntese em tempo 
real, processamento e eventos gerados aleatoriamente.6 7

PREPARAÇÃO E PERFORMANCE DA OBRA

A preparação de Vibraphone and Electronics apresentou	desafios,	alguns	relacionados	direta-
mente com a utilização da eletrônica e outros relacionados com o que o autor preferiu chamar de 
“implements”. 

Utilização de implements

O autor destaca na nota de programa da obra, 4 implementos usados nas teclas do instrumento
• Arco
• Mallets8

• Wood 9

• Moedas sobre algumas teclas do instrumento

Chaib, ao falar sobre o vibrafone, desenvolve o conceito de som original que seria “... o som 
extraído do ataque das baquetas (com cabeça de borracha revestida) sobre as lâminas, visto que 
originalmente o vibrafone foi concebido para ser executado desta maneira.” (CHAIB, 2007, p.45).  
É importante lembrar que o autor cunha esse conceito a partir do desenvolvimento histórico do 
instrumento dentro do contexto musical do Jazz dos Estados Unidos. Na percussão erudita ocidental, 
porém, o uso desse instrumento se deu também com técnicas e sonoridades que se distanciavam 
das usadas no Jazz. Não só o vibrafone, mas a percussão erudita ocidental como um todo se prova 
inovadora e tem por tradição o costume de englobar diferentes técnicas, instrumentos e sonoridades.  
A relevância e quantidade do repertório que utiliza arcos no vibrafone se mostra tanta que o arco 
já faz parte da grande quantidade de baquetas e acessórios que um percussionista possui. Uma das 
provas disso é o fato da fabrica Sabian, especializada na produção de pratos, vender um modelo 
próprio de arco e resina (Figura 1).

6	 Vibraphone	and	Electronics	was	commissioned	by	Melanie	Sehman	with	support	from	the	SUNY	Professional	Development	
Fund. The electronics are controlled in real time and seek to extend and highlight the acoustic vibraphone. Throughout the piece, 
the	performer	uses	a	variety	of	implements	on	the	instrument’s	keys,	such	as	bows,	mallets,	coins,	and	wood,	in	order	to	bring	
the acoustic vibraphone close to the “electronic” world. The electronics are executed in Pure Data and include triggering prere-
corded	sounds,	real-time	synthesis,	processing,	and	random	generative	events.

7	 Nota	de	programa	retirada	do	site	https://www.youtube.com/watch?v=1Vfcfdlhrr8.
8 “Baquetas cujas pontas são geralmente esféricas, cobertas por material que suaviza o contato com o instrumento (feltro, lã, pele 

etc” (FRUNGILLO, 2003, p. 200).
9 “Madeira. Refere-se geralmente ao tipo de baqueta”(FRUNGILLO, 2003, p.387) 10Musical Instrument Digital Interface.

http://www.youtube.com/watch?v=1Vfcfdlhrr8
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Figura	1:	Arco	Sabian	à	venda	em	um	site	de	instrumentos	de	percussão.

Além disso o próprio compositor opta por colocar o arco junto com as baquetas (mallets) no 
mesmo	grupo	de	implementos,	corroborando	a	visão	de	Labrada	que	afirma:

Para que se possa executar uma peça com timbres variados, o intérprete precisa se apropriar comple-
tamente das técnicas exigidas pelo texto musical, de forma que, seguindo a lógica desse pensamento 
bipolar, necessita trazer para o Centro as técnicas antes pertencentes ao domínio periférico. A discussão 
parece mostrar, portanto, que a utilização do termo técnica estendida faz sentido apenas para os intérpre-
tes	ligados	às	práticas	desse	centro	estabelecido,	enquanto	que	para	quem	transita	entre	esses	dois	polos,	
o	termo	pouco	corresponde	à	realidade.	(LABRADA,	2014,	p.12)

Como já foi falado na introdução desse artigo, durante a construção de seu repertório inicial, 
de seu “nascimento” por assim dizer, a percussão erudita ocidental englobou elementos de diferentes 
culturas,	modificando	seu	uso	e	sonoridade.	Dentro	desse	contexto	poderia	existir	algo	realmente	
“estendido” ou “expandido”? Não negamos o fato de existir formas de acionamento dos instrumentos 
de percussão que são encontradas com mais frequência ou que se relacionem mais diretamente ao 
conceito de som original de Chaib e que por isso recebem o status de técnica tradicional, porém o uso 
de instrumentos de percussão pertencentes a culturas distintas e fora de seus usos tradicionais já não se 
encaixaria no conceito de técnica “estendida”? A percussão erudita ocidental não seria inerentemente 
“expandida”?	Não	buscamos	negar	o	uso	desses	termos	à	percussão	e	nem	estabelecer	uma	resposta	
categórica	as	perguntas	acima,	mas	apenas	fazer	uma	pequena	contribuição	à	discussão.

Na	prática	a	utilização	do	arco	pode	apresentar	dificuldades.	No	caso	em	questão,	o	percus-
sionista usa o arco nas teclas do instrumento em duas situações diferentes: (1) na tecla em repouso 
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e (2) após a tecla ser percutida. No primeiro caso, como a tecla ainda está em repouso o percus-
sionista	deve	friccionar	o	arco	na	tecla	do	instrumento	o	suficiente	para	faze-la	vibrar.	No	segundo	
caso, como a tecla já está vibrando o arco deve ser friccionado de forma que o próprio arco não 
abafe a tecla. A Figura 2 mostra, marcado com um retângulo o arco na tecla em repouso, e circu-
lado o arco na tecla após ser percutida pela baqueta.

Figura 2: Arco nas teclas em repouso e após ser percutida.

O segundo implemento, mallets, seria o mais próximo do conceito de som original de 
Chaib. Existem diversos métodos e trabalhos que explicam suas diferentes formas de utilização e 
técnicas. Acreditamos que esse material, já consagrado no ensino de percussão, aborda as habili-
dades técnicas necessárias para a performance dos trechos que utilizam esse implemento, por esse 
motivo optamos por não abordá-la.

O terceiro implemento é o uso de baquetas de madeira no vibrafone. O uso desse tipo de 
baqueta resulta em uma sonoridade bastante distinta, gerando um som com bastante ataque, mas com 
pouco corpo. Após vários testes, que foram de cabos de baquetas de vibrafone até alguns modelos 
de baqueta de caixa, decidimos usar um par de cabos baquetas de marimba, por serem confor-
táveis, leves, resistentes, por produzirem um som que mais se diferenciava das demais baquetas 
utilizadas na peça e por facilitar a realização da raspagem da baqueta nas teclas. Na Fig. 3 podemos 
ver marcado com um circulo as notas que dever ser percutidas e com um retângulo as raspagens, 
ambas realizadas com a baqueta de madeira.

Figura	3:	Compassos	103	à	144	de	Vibraphone and Electronics.
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O quarto e último implemento é o uso de moedas sobre as teclas do instrumento. A vibração 
natural	da	tecla	faz	com	que	a	moeda	vibre	e	modifique	o	som	do	instrumento,	gerando	um	som	
granulado,	semelhante	à	estética	da	parte	eletrônica	da	peça.	Notamos	que	as	moedas	de	centavos	
não produziram um som satisfatório no instrumento disponível. O resultado sonoro não se prolon-
gava	o	suficiente	e	possuía	um	timbre	bastante	distinto	da	eletrônica.	Por	esses	motivos,	optamos	
por usar platinelas de pandeirola, que produziram um resultado sonoro mais parecido com os sons 
disparados pelo computador e que se prolongaram por mais tempo.

Adequações na parte Eletrônica

Para a performance de Vibraphone and Electronics são necessários os seguintes equipa-
mentos eletrônicos:

• Computador como o softwere Pure Data instalado
• Dois microfones
• Interface de som com duas entradas e quatro saídas
• Quatro caixas de som
• Pedal midi10

Segundo Rocha (2010)

Obras com eletrônica em tempo real, por sua vez, requerem o uso de equipa- mentos os quais muitas vezes 
o performer não possui ou se sente inseguro de operar. Muitas vezes o único ensaio existente é o ensaio 
geral,	 insuficiente	para	 resolver	 todas	as	questões	 técnicas	e	musicais	e	para	dar	ao	 intérprete	 segu-
rança. O resultado é semelhante ao de tocar uma obra complexa de música de câmara com apenas um 
ensaio.	Para	que	o	performer	seja	capaz	de	ensaio	em	condições	próximas	às	de	concerto,	ele	precisa	
ter acesso ao equipamento e saber operá-lo. Estes ensaios certamente trazem benefícios para a perfor-
mance. (ROCHA, 2010, p. 1236)

Embora seja um equipamento relativamente simples (para um estúdio eletroacústico) o 
ensaio com todo o equipamento se mostrou difícil de acontecer. A montagem de todo o equipamento 
demanda tempo e uma certa habilidade de manuseio dos mesmos. O processamento do som do 
instrumento exige um ambiente silencioso, onde apenas o som do instrumentista é captado pelos 
microfones.	O	ideal	seria	ter	à	disposição	um	técnico	para	a	montagem	e	ajuste	da	eletrônica	e	um	
estúdio, mas como esse não foi o nosso caso, o conhecimento de princípios básicos permitiu os 
ensaios com o equipamento reduzido, possibilitando a performance da obra.

Uma adequação necessária para a preparação e performance da obra foi a mudança do patch 
(programa no qual a eletrônica da peça funciona). Originalmente, o patch direciona os sons, tanto 
da eletrônica quanto do vibrafone, para quatro canais (e conseguintemente quatro caixas de som) 
diferentes. Nos ensaios foi utilizada apenas uma caixa logo foi necessário direcionar o som de 
todos os canais para apenas um. Dessa forma todos os efeitos e processamentos do som foram 
ouvidos, evitando surpresas indesejáveis durante a performance. Para a estreia brasileira da obra 
(ocorrida no dia 05/04/2016) foram usados apenas dois canais. É importante lembrar que esse tipo 
de mudança é relativamente comum em peças eletroacústicas mistas em que a espacialização não é 
um elemento estrutural, como é o caso em questão. Até a presente data a obra foi tocada três vezes, 
sendo apenas uma com a utilização da quadrifonia.

10 Musical Instrument Digital Interface.
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O conhecimento de alguns termos técnicos referentes ao equipamento necessário para a 
performance foi um elemento facilitador na comunicação entre o performer e as equipe de som 
dos teatros onde a peça foi executada. A criação de um mapa de palco com a descrição dos equi-
pamentos	necessários	para	a	performance	(caixas	de	som,	modelos	específicos	de	cabos	e	micro-
fones) e enviado com antecedência aos teatros permitiu que tanto o performer quanto a equipe de 
som estivessem cientes quanto ao equipamento necessário e disponível, permitindo assim a perfor-
mance da obra.

Figura 4: Patch inicial de Vibraphone and Electronics

Como podemos ver na Fig.4 o patch inicial da obra possibilita ao performer controlar o 
volume do som de cada efeito separado. Esses valores devem ser equilibrados durante o estudo 
e passagem do som. Essa atividade não exige nenhum conhecimento prévio de programação do 
software PD, pois o performer deve apenas clicar e posicionar a barra de volume no local desejado.

Adequações na parte Instrumental

Além de adequações na eletrônica, o músico deve fazer adaptações na forma de tocar, de 
forma a garantir o correto funcionamento dos equipamentos eletrônicos e conseguir um resul-
tado musical satisfatório. Para essa avaliação, seguimos uma metodologia semelhante ao trabalho 
de música de câmera, que foi o aprendizado da peça primeiramente sem a parte da eletrônica. 
Após	isso,	foram	realizados	diversos	ensaios	com	a	eletrônica	a	fim	de	descobrir	se	as	decisões	
interpretativas funcionariam com a eletrônica. Um exemplo onde tivermos que repensar decisões 
interpretativas foi o trecho referente a letra de ensaio “J” (Fig. 5), onde o computador executa 
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um efeito de delay11. Notamos que os crescendos e decrescendos deveriam ser realizados com uma 
menor duração de seu ápice do que imaginado antes dos ensaios com a eletrônica, pois do contrário 
a	resultante	sonora	ficava	embolada	e	sem	clareza.

Outra pequena mudança no mesmo trecho foi acerca da dinâmica. A ocorrência de micro-
fonias12 durante os ensaios era alta, e após gastarmos algum tempo na tentativa de equilibrar os 
volumes e testar novos posicionamentos da caixa e microfone chegamos a conclusão que era mais 
simples e seguro tocar o trecho uma dinâmica ligeiramente menor. Durante a passagem de som 
realizados antes dos concertos, com o equipamento que seria usado, testamos a real necessidade de 
se tomar essa decisão e em uma das três vezes que a peça foi tocada tivemos que tomá-la.

Figura 5: Letra de ensaio “J”.

No	trecho	compreendido	entra	as	letras	de	ensaio	“L”	à	“P”,	(Figura	3)	a	eletrônica	realiza	
efeitos	que	vão	influenciar	na	escolha	das	dinâmicas	e	andamento.	O	primeiro	efeito	é	um	delay 
do próprio som do vibrafone. Nesse momento o músico deve sincronizar a velocidade do trecho 
tocado com a velocidade do delay de	forma	que	a	velocidade	das	colcheias	seja	igual	à	velocidade	
do efeito delay.	Além	disso,	as	notas	com	a	baqueta	de	madeira	(escritas	com	um	X)	devem	ser	sufi-
cientemente sonoras para que o microfone capte o som com clareza e realize o efeito de forma que o 
público ouça. Diante disso, optamos por controlar as dinâmicas desse trecho que forma que as notas 
em piano não sejam captadas pelo efeito e as notas em forte sim. Dessa forma criamos a impressão 
de que o efeito só funciona com as notas tocadas com a baqueta de madeira.

Mais	à	frente,	na	letra	“M”	a	dinâmica	das	notas	com	a	baqueta	de	lã	cresce	para	mezzopiano 
e um outro efeito que realiza transformações timbrísticas passa a atuar. Dessa forma, as dinâmicas 
novo trecho foram escolhidas de forma a garantir que esse novo efeito seja audível.

Pedal MIDI

Durante a performance da obra o músico deve lidar com o acionamento do pedal midi em lugares 
determinados na partitura. O acionamento do pedal é usado para sincronizar as ações do computador 
e do performer, ligando e desligando efeitos, disparando sons eletrônicos e é notado com um pequeno 
triângulo com um número dentro. Essa numeração funciona de forma cronológica ao acionamento, 
logo temos o primeiro acionamento do pedal notado com um triangulo e o algarismo um, o segundo 
com o algarismo dois, e assim em diante (vide Figura 6). O número referente ao acionamento do 
pedal aparece no canto superior direito do patch, no quadro denominado current-scene (vide Figura 
4),	dessa	forma	o	músico	pode	se	certificar	que	está	sincronizado	com	as	ações	da	eletrônica.

11	No	contexto	musical	delay	é	o	atraso	da	reprodução	do	som	em	relação	à	sua	produção	original,	similar	ao	efeito	de	eco.
12 Microfonia é o efeito que ocorre quando um microfone capta o som do dispositivo que reproduz seu próprio som. O resultado 

desse retroalimentação é, geralmente, uma frequência aguda.
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Figura 6: Notação do pedal midi.

Na opinião de Kimura (2003), o acionamento de um pedal midi	 é	 não	 natural	 à	 perfor-
mance de alguns instrumentos que tradicionalmente são executados com o músico em pé e é uma 
distração visual. O público, ao notar a utilização do pedal, passa a esperar mudanças e reações, 
o	que	na	opinião	da	autora	pode	estragar	alguma	suposta	surpresa	quanto	à	mudanças	na	música.	
McNutt (2003) defende que o uso de tecnologias desconhecidas podem afetar a performance: 
“Quanto mais desconhecido a tecnologia é para o músico, mais disruptivo – mesmo para performers 
brilhantes	e	habilidosos.	Essas	dificuldades	podem	afetar	drasticamente	o	sucesso	da	performance.”	
(MCNUTT, 2003, p.299 tradução nossa)

No	nosso	caso	em	questão,	o	acionamento	do	pedal	ofereceu	dificuldades,	visto	que	muitas	
vezes	ele	ocorre	juntamente	com	a	manipulação	do	pedal	do	vibrafone,	gerando	desafios	relacio-
nados ao equilíbrio e conforto do performer em relação ao vibrafone. Por outro lado garante mais 
controle ao intérprete sob a eletrônica, o que gera uma maior segurança na performance. Essa 
questão é particularmente presente na passagem da letra “K” para a “L” e da letra “R” para “T”. 
Nesses momentos há uma grande mudança de seção na obra, que envolve mudança de baquetas 
e viradas de página. Ao ter esse controle, o performer pode realizar as mudanças necessárias com 
calma e segurança. O próprio corpo do vibrafone funciona como um barreira visual aos aciona-
mentos, diminuindo a visão que a plateia tem do pedal. Além disso, como a própria Kimura (2003) 
afirma,	pressionar	um	pedal	é	parte	da	gama	de	gestos	e	ações	presentes	no	repertório	de	percussão.	
Baseados nisso acreditamos que o percussionista pode trabalhar seus gestos de forma a mini-
mizar o efeito disruptivo que o acionamento de um pedal pode causar, e até usá-lo como elemento 
performático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos portanto que a preparação e performance da obra Vibraphone and Electronics 
do compositor Baljinder Sekhon II apresenta	questões	e	desafios	que	se	relacionam	de	diferentes	
formas com o metiê do	percussionista	erudito.	Especificamente	no	nosso	caso,	a	habilidade	com	
o manuseio das ferramentas necessárias para a preparação e performance da obra (softwere Pure 
Data, microfones, interface de som, caixas de som etc.) foi fundamental não só para o sucesso mas 
para a própria existência das performances. Acreditamos porém que todo o trabalho realizado com 
a eletrônica e aparelhos eletrônicos poderiam ser realizados por um técnico de som ou qualquer um 
com habilidades básicas em programação em Pure Data e sonorização.

Acreditamos	também	que	o	aprendizado	referente	à	experimentação	das	soluções	tanto	da	
parte	 instrumental	quanto	da	parte	eletrônica	foram	bastante	gratificantes.	Lidamos	diariamente	
com aparelhos eletrônicos como computadores, celulares, GPS, caixas eletrônicos, etc em quase 
todas as esferas da vida moderna. Nessa relação, nos encontramos em constante aprendizado com 
as novas tecnologias criadas. Habilidades como digitação ao computador, antes só aprendidas em 
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cursos, são hoje tão comuns que nos parecem quase intuitivas. Sobre isso o percussionista Rob Esler 
afirmou:	“Percussionistas	são	programadores	e	engenheiros	de	áudio	que	participam	do	batalhão	
da	vanguarda,	que	irá	levar	a	música	para	o	limite	da	imaginação...”	(LEWIS;	AGUILAR,	2014,	
p.113 tradução nossa)13.	A	música,	sendo	também	um	reflexo	do	nosso	tempo,	vem	sendo	mediada	
cada vez mais por equipamentos eletrônicos e tecnologias digitais. Acreditamos que reconhecer e 
dialogar com essa realidade não só irá nos deixar mais preparados para o mercado de trabalho, mas 
também	mais	significantes	em	nosso	fazer	musical.	Garnett	afirma	que:

Alguém	não	pode	virar	as	costas	para	o	avanço	tecnológico	mais	significativo	na	história	sem	arriscar	
irrelevância nessa história. Ninguém pode evitar de aproveitar da onipresença dessa maravilha tecnoló-
gica	porque	essa	mesma	onipresença	leva	para	todas	as	tecnologias	de	algum	modo	menos	significan-
tes.	Precisamos	levar	os	computadores	em	conta,	e	critica-los,	porque	isso	é	uma	resposta	à	tecnologia	do	
nosso	tempo,	à	situação	do	nosso	tempo.14 (GARNETT, 2001, p.32 tradução nossa)
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PROCESSOS CRIATIVOS DISTRIBuíDOS: DOIS EXEMPLOS A 
PARTIR DO TRABALHO DO gRuPO INFINITO MENOS

Mário Del Nunzio (USP)
maodn1@gmail.com

Resumo:	Neste	trabalho	tratamos	de	duas	peças	estreadas	pelo	trio	Infinito	Menos,	compostas	especialmente	para	a	formação,	do	
qual o autor faz parte. São elas: “Diacríticos”, de André Damião, e “i--”, de Paulo Dantas. O foco principal do artigo diz respeito ao 
processo	de	trabalho	do	trio	ao	preparar	versões	de	tais	peças.	Com	isso,	são	descritas	etapas	preparatórias	dos	ensaios,	definições	
elaboradas, e estratégias utilizadas. Por serem trabalhos que demandam uma elaboração de aspectos diversos por parte do trio, na 
parte	final	do	artigo	são	tratadas	questões	relacionadas	a	especificidade,	criatividade	distribuída	e	autoria,	pondo	em	xeque	noções	
habituais	relativas	à	separação	de	funções	e	à	hierarquia	entre	aqueles	que	fazem	uma	proposição	inicial	(“compositores”)	e	aqueles	
responsáveis por sua realização sonora (“intérpretes”).

Palavras-chave:	Colaboração;	Música	experimental;	Especificidade;	Criatividade	distribuída.	

INTRODUÇÃO

No presente trabalho serão abordadas duas peças compostas especialmente para o trio  
Infinito	Menos,	do	qual	o	autor	faz	parte,	junto	a	Henrique	Iwao	e	Matthias	Koole.	As	atividades	
do trio dividem-se entre improvisação livre, criações coletivas e trabalhos junto a compositores, 
que	propõem	peças	especificamente	para	o	grupo;	este	é	o	caso	dos	dois	exemplos	abordados	neste	
artigo.

Outras peças do repertório do grupo, tais como “Apanhador de Sonhos”, de Valério Fiel 
da Costa, e “Onomatopeias”, de Luiz Eduardo Castelões, já foram abordadas, em maior e menor 
grau, respectivamente, em outros artigos (DEL NUNZIO, 2015), (DEL NUNZIO, 2014); diversos 
aspectos levantados nesses artigos, especialmente relacionados a um modo de proceder que precede 
das	distinções	habituais	entre	compositor	e	intérprete,	à	valorização	da	colaboração	e	da	oralidade,	
à	especificidade	dos	participantes	envolvidos	no	fazer	musical,	são	relevantes	dentro	da	atuação	do	
trio,	como	um	todo,	e,	deste	modo,	voltarão	a	ser	mencionados	em	relação	às	duas	peças	enfocadas	
neste artigo. De todo modo, por acreditar que cada situação criativa, especialmente num contexto 
pautado pela multiplicidade de indivíduos envolvidos, com suas respectivas cargas de intenções 
artísticas,	vontades,	conhecimentos	e	vivências,	seja	repleta	de	especificidades,	consideramos	rele-
vante apresentar o processo criativo envolvido nos dois exemplos que escolhemos para este artigo. 
Após a apresentação descritiva deles, será desenvolvida uma breve discussão, sobre as caracterís-
ticas e possibilidades de criações musicais desenvolvidas deste modo.

Comunicações Orais

Música, Criação, Expressão e Pesquisa Artística



Comunicações Orais 177

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

“DIACRÍTICOS”

“Diacríticos”, de André Damião, teve duas versões, uma primeira composta em 2013 e 
estreada em maio de 2014 em Belo Horizonte, na UFMG; e uma segunda versão estreada em São 
Paulo, em setembro de 2015, na Biblioteca Mário de Andrade.

Nas palavras de Damião:

“Diacríticos” é um trabalho de arte algorítmica. A partitura de eventos sonoros é escrita em linguagem 
computacional,	similar	à	linguagem	JAVA,	e	é	estruturada	em	uma	lógica	de	Programação	Orientada	
do Objeto. (...) No caso dessa peça os objetos que os músicos seguem reagem de acordo com a classe 
“player”.	Essa	classe	presume	que	os	músicos	podem	ouvir,	e	classificar	os	sons	que	estão	escutando,	
enquanto	tocam	e	tomar	decisões.	A	decisão	dos	músicos,	de	acordo	com	as	condições	da	classe	player,	
determinam a forma da peça. (Damião, 2014)

Figura 1: Trecho da partitura de “Diacríticos”.

A partitura estabelece que cada músico recebe três dados: o primeiro da esquerda para a 
direita relacionado a alturas (grave: menos que 200Hz; médio: entre 200Hz e 700Hz; agudo: entre 
700Hz	e	2000Hz;	extremo	agudo:	acima	de	2000Hz;	e	sem	altura	definida),	o	segundo	relacio-
nado a durações (muito curto: menos que 200ms; curto: entre 200ms e 2000ms; médio: entre 
2000ms e 10000ms; longo: entre 10000ms e 30000ms; e muito longo: acima de 30000ms), e o 
terceiro relacionado a intensidades (Muito baixo: menos que 60dB; baixo: entre 60dB e 80dB; 
médio: entre 80dB e 90dB; alto: entre 90dB e 105dB; e muito alto: acima de 105dB). Além das 
indicações	textuais	especificadas,	os	parâmetros	alturas	e	intensidades	diversas	vezes	são	repre-
sentados por meio de aglomerações de caracteres (a que faz referência o nome da peça), que, do 
modo como convencionamos, são interpretadas e realizadas numa ação instrumental por parte de 
cada intérprete.

Uma	primeira	decisão	com	relação	à	interpretação	dessa	peça	foi	a	de	adotar	uma	sonori-
dade	tipicamente	digital,	associável	à	estrutura	computacional	proposta	pela	partitura.	Foi,	então,	
estabelecido que o grupo todo também passaria por um computador, que aplicaria uma distorção 
digital, que, basicamente, transformaria todo sinal que entrasse em algo com amplitude máxima, 
formando ondas quadradas, e obtendo-se, com isso, uma sonoridade de som “clipado” digital-
mente. Os músicos também controlariam um noise gate, a ser acionado ou desacionado por meio 
de dispositivos midi independentes; deste modo, havia a opção por barrar ou acionar os ruídos de 
fundo do sistema quando desejável.
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Com	relação	à	interpretação	da	partitura,	uma	primeira	decisão	foi	a	de	que	as	indicações	de	
caráter	verbal	teriam	um	caráter	estático	e	fixo,	enquanto	as	indicações	gráficas	seriam	associadas	
a ações ou gestos instrumentais mais complexos e detalhados. A interpretação de cada uma das 
indicações	gráficas	levou	em	consideração	fatores	como:	densidade	de	caracteres	(normalmente	
associada a grau de atividade em relação a tempo); disposição de caracteres no eixo vertical (alter-
nadamente	associada	a	alturas	no	instrumento	e	a	modos	de	execução	–	por	exemplo,	um	gráfico	
com aglomerado vertical denso poderia ser interpretado como um som ruidoso ou como uma ação 
sobre todas as cordas de uma guitarra); além de fatores subjetivos relacionados a tipos de carac-
teres (por exemplo, círculos poderiam por vezes ser associados a gestos circulares sobre um instru-
mento	ou	à	utilização	de	objetos	com	tal	formato;	a	aparição	isolada	de	certos	números	poderia	ser	
lida como uma espécie de tablatura para guitarra, com a indicação de quais casas serem acionadas; 
etc).	A	interpretação	destas	indicações	gráficas	foi	progressivamente	sendo	estabilizada,	tendo	sido	
elaborado,	por	fim,	um	registro	em	vídeo	com	o	modo	como	cada	gráfico	seria	interpretado	por	
cada	músico;	ou	seja,	o	grupo	optou	por	compor	e	fixar	as	ações	relacionadas	à	execução	de	todos	
os	gráficos	presentes	na	partitura.	Isso	mostrou-se	necessário	especialmente	com	a	ampliação	da	
peça	em	sua	segunda	versão,	que	previa	 indicações	gráficas	a	serem	percebidas	pelos	músicos,	
como	exemplificado	na	Figura	2:



Comunicações Orais 179

A
na

is
 d

o 
X

V
I S

EM
PE

M
Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Goiânia - 26 a 28 de setembro 2016

Figura 2: Excerto da partitura de “Diacríticos”. Notar que a condição de atuação para os músicos envolve a execução 
de	um	gráfico	pelo	“player2”.
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Ou seja, o acionamento de tal situação só é possível, a princípio, como consequência de 
outro conjunto de indicações, mostrado abaixo:

Figura 3: Excerto da partitura de “Diacríticos”.

A sequência de eventos da peça (sua organização formal, portanto) depende da percepção, 
interpretação e reação dos músicos a cada situação musical que esteja ocorrendo. A princípio, 
optou-se por uma interpretação individual por parte de cada músico; deste modo, cada músico 
reagiria individualmente, de modo que as instruções não representariam um determinado bloco 
de condições - cada músico poderia estar num bloco distinto da partitura. Erros de percepção ou 
interpretação deveriam ser, obviamente, evitados mas, ainda assim, seriam tolerados, analoga-
mente a erros computacionais. Outra questão abordada nos ensaios da peça dizia respeito ao lapso 
temporal entre percepção, interpretação e reação; ocasionalmente, uma situação percebida e inter-
pretada podia se alterar antes que um dos músicos realizasse uma ação por ele pensada; neste caso, 
estabeleceu-se que seria aceitável que uma ação já planejada fosse conduzida, ainda que o contexto 
tivesse sido alterado; neste caso, se estabelecia uma condição subjetiva: o momento da interpre-
tação de uma situação seria considerado seu ponto de início.

Com a adição de instruções que levam em consideração um contexto no qual há participação 
dos três músicos e preveem reação dos três músicos (ver Fig. 4, abaixo), o trio passou a considerar 
mais apropriada uma interpretação mista: haveria tanto possibilidade de reações individuais por 
parte de cada músico quanto possibilidades de articulações conjuntas.
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Figura	4:	Excerto	de	“Diacríticos”.	Notar	que,	no	início	da	instrução,	onde	se	lê	“player3”	deve-se	ler	“player1”.

Para tanto, foi elaborada uma lista de sinais manuais que poderiam ser realizados por qual-
quer um dos músicos e que indicariam a possibilidade de se tocar, conjuntamente, um determinado 
bloco de instruções.

Ainda que exista uma partitura que proponha certas situações e sirva de estímulos a poten-
ciais	diferentes	abordagens,	a	peça	foi,	de	fato,	no	que	concerne	a	interpretação	do	trio	Infinito	
Menos,	composta	em	várias	etapas:	primeiro,	com	a	definição	de	uma	certa	sonoridade	que	seria	
dominante e a caracterizaria; segundo, com as escolhas interpretativas relacionadas a informações 
textuais	e	gráficas;	terceiro,	com	a	definição	das	ações	instrumentais	relacionadas	a	cada	um	dos	
gráficos;	quarto,	com	opções	de	indicações	formais	definidas	em	ensaios.	O	que	fica	em	aberto,	a	
cada	interpretação,	diz	respeito	a	encadeamentos	específicos	de	eventos.

3. “I--“ 

Peça de Paulo Dantas, composta entre 2013 e 2015, e estreada em concerto na Biblioteca 
Mário de Andrade, em São Paulo, em setembro de 2015.

O início do trabalho se deu com um encontro entre os membros do trio e o compositor, 
em abril de 2013, durante o qual foram desenvolvidas e testadas algumas propostas; o encontro 
também	foi	gravado,	servindo,	posteriormente,	como	material	para	uma	parte	eletroacústica	fixa	
em suporte. Neste encontro, o compositor levou um material pré-gravado, que consistia majorita-
riamente de amostras (samples) de gravações de grupos de rock, editados e sequenciados de modo 
a conter algumas pausas; foi pedido que os músicos do trio, então, interagissem com a gravação 
de	alguns	modos	específicos	(por	exemplo,	tocando	acordes	nas	pausas	ou	tocando	em	momentos	
indicados por uma regência do compositor); além disso, foram testadas possibilidades de gerar 
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retroalimentação (feedback), bem como ruídos com o cabo dos instrumentos e processamentos 
eletrônicos; o compositor também propôs que um dos membros do trio, Henrique Iwao, gritasse 
em determinados momentos, sendo uma parte dos testes dedicada a como fazer isso (ajustes de 
timbre, utilização ou não de processamento eletrônico).

Ao longo do mês de agosto de 2015 o compositor enviou ao trio, em algumas etapas, a parti-
tura	da	peça,	a	parte	eletroacústica	fixa	e	um	metrônomo,	que	deveria	 ser	utilizado	para	que	a	
execução	fosse	sincronizada	com	a	parte	fixa.	

Cabe destacar, de início, que a partitura traz as seguintes indicações de instrumentos:

Figura 5: Início da partitura de “i--“: indicação de instrumentos.

Ou seja, há uma indicação nominal de um dos integrantes do trio, o que parece indicar tanto 
uma	alta	especificidade	dessa	parte.

A partitura da peça, majoritariamente, fornece uma estrutura rítmica bastante detalhada, que 
deve	ser	associada	a	ações	instrumentais	escolhidas	e	definidas	pelo	trio:

Figura 6: Trecho da partitura de “i--“.

A peça é dividida em algumas partes, indicadas por letras (de “A” a “I”); cada parte tem até 
5	ações	instrumentais	específicas	a	serem	realizadas	por	cada	um	dos	integrantes,	com	as	seguintes	
recorrências: as ações da parte A são as mesmas das partes F e H; as da parte B são as mesmas das 
partes E e I; e as da parte D são as mesmas da parte G. Deste modo, cada músico teve que escolher 
3 conjuntos de 5 ações instrumentais – que foi o trabalho inicial do trio. Foram feitas duas opções 
inicias:	cada	conjunto	de	ações	teria	um	mote	ou	característica	específica;	e,	dadas	as	caracterís-
ticas do grupo e da partitura (com a já citada separação entre “Henrique Iwao” e “guitarras”, e que 
envolve também a realização sincrônica de diversas passagens nas guitarras), os dois guitarristas 
definiriam	seus	materiais	guardando	similaridades.	
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Para as guitarras, foram escolhidos conjuntos que poderiam ser denominados generica-
mente	do	seguinte	modo:	1)	ações	relacionadas	às	amostras	sonoras	da	parte	eletroacústica,	em	
geral associáveis a gestos de rock (tais como: acordes de quinta abafados; harmônicos; bends); 
2) acordes (com valorização de intervalos de 2ªs, 7ªs, trítonos); 3) ações ruidosas ou percussivas 
realizadas com objetos e técnicas instrumentais expandidas (tais como: percussão sobre captador; 
raspar cordas com um objeto metálico; notas no extremo agudo). Para a parte de Henrique Iwao, 
foram escolhidos gestos relacionados a: 1) sons rugosos, obtidos pela fricção de objetos plásticos; 
2) sons percussivos com variação de altura e timbre obtidos com pentes; 3) sons percussivos, de 
caráter mais suave, obtidos com uma escova e um pincel.

A partitura traz também quatro trechos com indicação de improvisação para os três músicos. 
Os três primeiros não contêm nenhuma indicação adicional; o primeiro ocorre logo no início da 
peça e dura cerca de 30s; os outros dois são bastante circunscritos temporalmente, com durações 
próximas de 6s, ambos. Há também um momento mais prolongado de improvisação solo por parte 
de Iwao (compassos 78 a 94, aproximadamente 30s). Nesses casos todos, o trio optou por inte-
grar	ações	instrumentais	presentes	em	outros	momentos	da	peça	e	gestos	a	ela	relacionáveis	às	
improvisações, de modo a estabelecer conexões e, de algum modo, limitar o material. No caso do 
último momento com indicação de improvisação, este vem acompanhada por uma descrição de 
que nela os músicos devem “trocar de efeitos freneticamente”, sendo que todos estão com seus 
cabos desplugados e produzindo “hum”; ou seja, há uma descrição do que deve ser feito com vistas 
a	um	resultado	específico	que	havia	sido	anteriormente	testado.	Por	fim,	uma	última	requisição	
indicada na partitura é a de que houvesse mudanças de timbre a cada barra dupla. 

Se,	no	caso	desta	peça,	os	aspectos	formais	foram	definidos	pelo	compositor	(duração,	sequ-
ência de eventos, estrutura rítmica), diversos aspectos relacionados a materiais a serem utilizados 
e,	deste	modo,	sonoridade	geral	da	peça,	foram	deixados	à	escolha	do	trio.	Ou	seja,	antes	que	se	
pudesse	lidar	com	as	dificuldades	rítmicas	e	de	sincronização	propostas	pela	peça,	foi	necessário	
um	momento	de	escolha,	definição	e	preparação,	levado	a	cabo	coletivamente	pelo	grupo.	Além	
disso,	trata-se	de	uma	composição	com	alto	grau	de	especificidade	para	o	grupo,	inclusive	no	que	
pode	significar	um	desafio	aos	músicos	–	a	realização	de	algo	que	não	faz	parte	das	atividades	
habituais desenvolvidas pelo grupo, mas que, pela relação pessoal estabelecida intui-se que possa 
ser de interesse aos envolvidos.

CONCLUSÕES

Nos dois casos aqui citados, o trabalho conjunto entre compositores e intérpretes foi redu-
zido; entretanto, as duas peças têm um grau considerável de elaboração por parte dos músicos que 
as tocam. Especialmente “Diacríticos” pode ser encarada como uma proposição, que leva a uma 
composição	específica,	de	considerável	fixidez,	desenvolvida	pelo	trio;	neste	caso,	há	uma	etapa	
inicial, que envolve a elaboração do que poderia ser visto como uma proposição de composição 
– um conjunto de instruções, estímulos e regras, dotado de considerável abertura; e, sequencial-
mente, uma outra etapa, realizada pelo trio, que envolve escolhas diversas (relacionadas a forma, 
material, sonoridade, intenção, etc.), sendo que estas escolhas foram em alta medida estabelecidas 
e	fixadas.	Deste	modo,	poderia	ser	plausível	falar	de	uma	“composição	do	trio	Infinito	Menos”	de	
uma peça de André Damião. Ainda que em menor grau, o trio também fez escolhas composicionais 
decisivas no que concerne a peça de Paulo Dantas, ainda que restritas, majoritariamente, a questões 
de materiais a serem utilizados. Entretanto, no caso desta segunda peça, há uma acentuada espe-
cificidade	na	escrita,	que	depende	de	práticas	peculiares	aos	músicos	para	os	quais	ela	foi	escrita.
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Como aponta Valério Fiel da Costa, em casos desse tipo, a ideia do projeto artístico mantém-se  
presente, mas passa a ser tarefa dividida, pois

na ausência do autor, são escalados imediatamente, como para preencher um espaço vazio, outros ope-
radores	(intérpretes,	co-autores)	cujas	escolhas	fazem	convergir	a	obra	para	um	formato	específico	que	
pode ou não manter-se como proposta mais ou menos estável a cada execução, podem ou não requerer 
partituras	próprias,	dependendo	das	intenções	de	quem	se	lança	à	tarefa.	(COSTA,	2009,	p.	7)

Nos casos aqui apresentados, houve uma considerável estabilidade nas escolhas feitas (por 
meios diversos: escritos, físicos, orais) por parte dos intérpretes. Também é possível dizer que, 
em casos como esses, uma mesma peça pode ser composta diversas vezes: compõem-se versões, 
com características potencialmente bastante distintas em diversos âmbitos, a partir de um mesmo 
estímulo (partitura). Nesse sentido, especialmente no primeiro caso aqui apresentado, o papel do 
que habitualmente chamamos de compositor seria, então, na prática, o papel de um propositor de 
uma música a ser composta (entendendo, neste caso, o termo composição como a tarefa de fazer 
escolhas diversas relacionadas a forma e material de uma peça musical) pelos intérpretes. Como 
já apontamos em outro texto (DEL NUNZIO, 2015), “propostas de tal tipo colocam em questão 
a separação hierárquica habitual entre aquele responsável pela criação e aquele responsável pela 
reprodução”,	o	que	leva	a	uma	diluição	da	ideia	de	autoria.	Como	coloca	Deliège,

(...) desde a segunda metade do século XIX, existe um intérprete prisioneiro do papel de agente de exe-
cução (...) numa hierarquia bem constituída. Vítima (...) de uma relativa alienação que o designa como 
decodificador	 e	 recodificador	de	mensagens	 sem	dar	via	 à	 criação	 em	 si,	 sua	maior	 ambição	 torna-
-se	garantir	 sua	promoção	por	uma	constante	 superação	 relacionada	à	qualidade	da	 ferramenta.	 (...)	
Esta distribuição dos poderes e dos meios ao interior da prática musical na segunda metade do século 
XIX, esta atomização das atividades aparece, neste domínio, como uma expressão paralela ao modo 
de divisão de trabalho no setor manufatureiro durante a mesma época. (...) essencialmente com o aper-
feiçoamento das técnicas em todos os âmbitos – escritura, virtuosismo, fabricação dos instrumentos – 
causando uma relativa mecanização na execução, um grau de mecanização fortemente aumentado em 
relação a épocas anteriores que não tinha, ou o tinham em menor escala, alcançado uma unidade da prá-
tica musical. (DELIÈGE, 1971, p. 158-159)

Uma opção por tal tipo de trabalho, como já mencionado, também se relaciona a uma especi-
ficidade	de	intérpretes	–	sabem-se	quais	as	características,	interesses	e	posturas	artísticas	de	quem	
vai	se	dedicar	à	 interpretação	da	peça.	Estabelecem-se	relações	diretas,	não	mediadas,	entre	os	
participantes.	Lida-se,	com	isso,	com	a	ideia	de	especificidade:	um	determinado	trabalho	é	viabili-
zado pela relação que se estabelece entre determinados indivíduos, que trazem consigo experiên-
cias, hábitos, vivências, vontades e disposições concretas e determinadas, que são compartilhadas. 
Os músicos não são, no contexto que aqui abordamos, um meio transparente ou neutro – não se 
tratam de propostas que se alinhem com o que poderíamos chamar de “ideal de interpretação do 
modernismo tardio” (Cox, 2002, p. 74-78), de acordo com o qual uma partitura notada de modo 
preciso é um meio transparente para o intérprete, um ser abstrato, braçal e consideravelmente 
mecanizado, realizar a peça de modo adequado e preciso; são, ao contrário, fundamentais na deter-
minação da prática, com sua subjetividade sendo material, de fato, do fazer artístico. Deste modo, 
eles frequentemente não são substituíveis: um determinado trabalho é fruto da interação entre 
determinados indivíduos, em um determinado contexto. Tais peças, ao serem trabalhadas por outro 
conjunto de músicos, inevitavelmente tornam-se outras.
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Tais	questões	também	refletem-se	na	ideia	de	autoria:	nesses	trabalhos	ela	é	dividida	–	seja	
de modo sucessivo, seja de modo sincrônico. Como colocamos anteriormente, ao trabalhar cole-
tivamente, dilui-se o espaço necessário para que um único indivíduo possa, ao se diferenciar dos 
demais, demonstrar sua originalidade. Nesse sentido, pode-se, em determinados casos, proble-
matizar-se a ideia de “obra” – notadamente no caso de atividades improvisatórias (por excelência 
transitórias e irrepetíveis), mas também no caso de peças que permitem abordagens radicalmente 
díspares. O modo de desenvolvimento destes trabalhos é predominantemente baseado numa situ-
ação de oralidade – conversas, discussões e críticas sendo centrais a esta prática. Pressupõe-se, 
portanto, contato não-mediado entre os participantes.
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Resumo:	O	feedback,	termo	com	o	significado	de	retroalimentação,	é	compreendido	como	um	processo	amplo	e	necessário,	seja	
em terapia ou em outros contextos, sendo multiconceituado. A ação de dar ou receber feedback refere-se também ao processo 
musicoterapêutico. O presente estudo, resultado de um projeto vinculado ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação 
Cientifica	(PIVIC),	trata-se	de	uma	pesquisa	qualitativa,	com	abordagem	fenomenológica,	observando	o	feedback	e	sua	utilização	
no	 setting	musicoterápico.	 Foram	 realizadas	 observações	 de	 filmagens	 de	 sessões	 grupais,	 com	 o	 objetivo	 de	 compreender	 e	
observar como se dá o feedback no decorrer das sessões de Musicoterapia no contexto grupal. Considera-se que ter consciência dos 
feedbacks que emergem no processo musicoterapêutico é um aspecto fundamental para seu desenvolvimento e, a partir de tal ação, 
torna-se	possível	realizar	adaptações	e	reflexões	sobre	a	condução	do	grupo,	viabilizando	melhores	relações	intra	e	interpessoais.	

Palavras-chave: Feedback, Contexto Grupal; Musicoterapia. 

INTRODUÇÃO

Dar ciência, estimular, ajudar, avaliar e descrever determinada situação, seja ela positiva 
ou negativa, é um dos conceitos de feedback, termo da eletrônica que perpassa diversas áreas, 
tais como Cibernética, Medicina, Psicologia, Ciências Climáticas, Biologia, Ciências Sociais e 
Musicoterapia. 

Cada área e cada disciplina pode contribuir para o entendimento teórico de um novo termo, ao 
contextualizá-lo	em	um	campo	específico	do	conhecimento	científico,	enriquecendo-o,	ampliando-
-o e o tornando, assim, um campo de possibilidades. 

Partindo dessa premissa, a Musicoterapia, foco deste artigo também conceitua a ação feed-
back, o qual se manifesta de forma verbal, musical e corporal, na maioria das vezes de maneira 
inconsciente ou espontânea, passando despercebida pelo terapeuta. Apesar da abrangência, os 
estudos acerca desse tema, voltados tanto para os processos individuais quanto grupais em Musi-
coterapia,	devem	ser	estimulados	no	campo	acadêmico	e	profissional,	pois	auxiliam	o	profissional	

1 Musicoterapeuta graduado pela Universidade Federal de Goiás (2013). Especialista em Direitos Humanos da Criança e do Ado-
lescente pela mesma IES. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da 
UFG. Aperfeiçoando do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Tradutor/Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais desde 2007. Integrante do Grupo de Estudos e pesquisa em Musicoterapia NEPAM (CNPq).

2 Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás-UFG. Mestre em Música, Espe-
cialista em Musicoterapia em Saúde Mental e em Musicoterapia em Educação Especial e Bacharel em Piano pela Escola de 
Música e Artes Cênicas da UFG). Professora pesquisadora do Curso de Musicoterapia e do PPG-Música da EMAC/UFG, do 
qual foi coordenadora de setembro 2010 a julho de 2013. Ex-Coordenadora do Curso, dos Estágios e do Laboratório de Musi-
coterapia	da	UFG.	Líder	do	Grupo	de	Pesquisa	NEPAM	-	Núcleo	de	Musicoterapia	(CNPq).	Membro	do	Conselho	Científico	da	
Associação	Goiana	de	Musicoterapia.	Presidente	da	Comissão	de	Pesquisa	da	Federação	Mundial	de	Musicoterapia	(WFMT).
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musicoterapeuta a compreender suas ações terapêuticas e, em especial, a utilizar melhor o feed-
back como estratégia. 

A presente pesquisa teve como principal objetivo compreender e observar como se dá o feed-
back em sessões de Musicoterapia em um contexto grupal. 

FEEDBACK: UM BREVE LEVANTAMENTO

O feedback é	 um	 termo	da	Eletrônica,	 significando	 retroalimentação.	A	 etimologia	 desta	
palavra é inglesa. Ao desmembrá-la temos: “feed”, fornecer; e “to go back”, voltar. A junção destas 
duas palavras formam “feedback” que, segundo o dicionário Oxford (2005, p.242), é “uma infor-
mação ou um comentário sobre algo que você tenha feito ou questionado, traduzida para o portu-
guês como ‘realimentação’ e ‘retroação’ ”. 

De acordo com Andrade (2010), o feedback na área da comunicação é um dos elementos 
presentes no processo de comunicação, no qual um emissor envia uma mensagem para um receptor, 
através de um determinado canal. A mensagem poderá ser alterada por algum tipo de barreira 
(ruído), condicionando então a sua interpretação por parte do receptor. Depois de interpretada, o 
receptor termina o processo de comunicação com o feedback – a	resposta	ou	reação	do	receptor	à	
mensagem enviada. 

Em outras áreas, como a Engenharia Elétrica e a Eletrônica, o termo é utilizado para se 
referir	à	 realimentação	de	um	sistema,	ou	seja,	à	 transferência	do	sinal	de	saída	para	a	entrada	
do mesmo sistema ou circuito, resultando num aumento do nível de saída (feedback positivo) ou 
diminuição do nível de saída (feedback negativo). Em um sistema de som, refere-se ao retorno de 
uma	fração	do	sinal	de	saída	de	um	amplificador	ou	microfone	para	a	entrada	do	mesmo,	provo-
cando uma distorção do som produzido (VASCONCELOS, 2002, p.219). 

No corpo humano, Thibodeau e Patton (2002, p.12) discorrem que para conservar constantes 
as condições da vida, o organismo mobiliza o feedback nos mais diversos sistemas, como o nervoso 
central, o endócrino, o excretor, o circulatório, o respiratório. Assim, mantém a Homeostase, que 
é a capacidade do organismo de apresentar uma situação físico-química característica e constante, 
dentro de determinados limites, mesmo diante de alterações impostas pelo meio ambiente. Quando 
sentimos frio, temos um exemplo de feedback negativo, pois terminações nervosas funcionam 
como sensores de temperatura que alimentam um centro de controle existente no encéfalo. Em 
resposta, o encéfalo envia sinais nervosos aos músculos que promovem o tremor; este gera o calor, 
o que aumenta nossa temperatura corporal. Paramos de tremer quando a informação (pelo meca-
nismo de retroalimentação) chega ao encéfalo, dando ciência de que a temperatura aumentou até 
o nível normal. Embora seja menos comum, existem alças de retroalimentação positiva (feedback 
positivo); essas alças estão envolvidas nas funções normais, pois tem ação estimulante, provo-
cando um aumento sempre crescente na velocidade dos eventos. 

Veiga (2008) nomeia feedback como um dos diversos componentes do sistema terra-oceano-
-atmosfera,	com	a	finalidade	de	simular	ou	avaliar	a	resposta	do	sistema	climático	sob	um	força-
mento	radioativo	(aumento	e	diminuição	do	fluxo	de	energia).	Ele	aponta	que	na	Geografia,	mais	
especificamente	nas	ciências	climáticas,	a	partir	dos	Modelos	de	Clima	Global	(MCG),	há	o	uso	de	
programas de computador que utilizam equações ou expressões matemáticas para representar os 
processos físicos diretos e os de realimentação e/ou interação. O autor discorre que “os processos 
de feedback são	definidos	como	mecanismos	físicos	que	ampliam	(feedback positivo) ou reduzem 
(feedback negativo) a magnitude da resposta do sistema climático para um dado forçamento radio-
ativo” (p.68). 
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No contexto empresarial, o feedback é uma ferramenta muito útil nos processos formais 
e informais sobre uma determinada situação (avaliação). A avaliação faz parte dos quesitos, 
ou melhor, do respeito e da credibilidade que uma empresa precisa para proporcionar aos seus 
funcionários um ambiente agradável de trabalho e também ao consumidor. Ainda no contexto 
empresarial, mais exclusivamente no Departamento de Gestão de Pessoas (antigo RH - Recursos 
Humanos), Paula (2005) conceitua o feedback como uma metodologia, que possibilita ações tais 
como:	diagnósticos	precisos,	atenção	às	necessidades,	correção	de	desvios	e	checagem	da	eficácia	
das	mudanças.	O	autor	ressalta	que,	para	uma	utilização	eficaz	do	feedback, é necessário uma apli-
cação sem que o ambiente seja preparado, pois assim reduzirão as respostas defensivas. Desse 
modo, “um feedback bem	aplicado	é	contemplado	com	um	agradecimento	ao	final,	mesmo	quando	
aplicado com forte conteúdo de pontos de baixa performance” (p.112). 

Moscovici (2012) trata da importância do feedback nas relações interpessoais, seja na 
empresa ou em qualquer ambiente, visto que as relações constituem um processo de percepção do 
individuo em relação a si mesmo e aos outros, o qual contribui para o desenvolvimento/mudanças 
de comportamento e para a comunicação, seja individual ou grupal, no sentido de fornecer infor-
mação de como a sua atuação está afetando as outras pessoas. De acordo com a mesma autora, para 
que o feedback seja um processo útil, é necessário um direcionamento. Ele poderá ser descritivo ou 
avaliativo,	específico	ou	geral,	compatível	com	as	necessidades	ou	dirigido,	solicitado	ou	imposto,	
para assegurar a comunicação precisa. Assim, como em todas as áreas citadas anteriormente, nas 
relações interpessoais também há a presença do polo positivo e negativo.

NA TERAPIA E NA MUSICOTERAPIA 

No	contexto	terapêutico,	segundo	Yalow	(2006),	o	feedback se dá a partir da observação 
do ouvinte do “aqui-e-agora” no evento em curso, ou seja, a partir de sentimentos gerados nele, 
provenientes da fala do paciente, e não em suposições ou interpretações. Portanto compete ao 
receptor (paciente) conferir e validar o feedback junto com outros membros, em se tratando de 
um grupo. 

No âmbito da Psicologia, Moscovici (2012) descreve o feedback como retroação ou devo-
lutiva,	uma	vertente	da	comunicação	interpessoal	que	pode	servir	para	minimizar	conflitos	entre	
indivíduos. 

De	acordo	com	Wright,	Basco	e	Thase	(2006),	em	algumas	formas	de	psicoterapia	é	dada	
pouca ênfase ao feedback. No entanto, os terapeutas cognitivo-comportamentais esforçam-se para 
dar e solicitar o feedback e, com esta ferramenta, é possível ajudar a manter a sessão estruturada, 
construir a relação terapêutica, dar incentivo adequado e corrigir distorções no processamento de 
informações. 

O feedback em Musicoterapia ou em qualquer outro tipo de terapia faz parte do processo 
teryapêutico.	“Feedback	é	uma	maneira	de	ajudar	uma	pessoa	considerando	mudanças	no	compor-
tamento dela. É a comunicação com uma pessoa, dando a ela informações de como ela afeta as 
outras”	(SARETSKY	apud	BORCZON,	1996,	p.5).

A Musicoterapia grupal, segundo Plach (1980), citada por Bruscia (2000, p.283), é a “utili-
zação da música ou de atividades musicais para promover novos comportamentos e explorar os 
objetivos individuais ou grupais predeterminados em um setting grupal”. 

Bruscia (2000, p. 72) discorre que o feedback é essencial em terapia por dois motivos:
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Primeiro ele dá insight ao cliente. Ouvir-se a si próprio por seus próprios ouvidos e através dos ouvidos 
do	terapeuta	ajuda	o	cliente	reconhecer	a	necessidade	de	mudança	e	a	identificar	os	tipos	específicos	de	
mudanças que devem ser feitas. Segundo, o feedback é um meio de experimentar e de lidar com a rea-
lidade. Uma vez exteriorizado, o self do cliente tem que negociar com as demandas do mundo externo. 

O mesmo autor relata que a autoexpressão musical nos permite exteriorizar o que é interno. 
Esta	estilização	é	significativa	porque	nos	ajuda	a	tornar	manifesto	o	que	está	latente,	nos	permite	
trazer	à	consciência	o	que	está	 inconsciente	e,	finalmente,	 transformar	nossas	 imagens	 internas	
em realidade externa. Assim, fazer música sempre envolve feedback: colocamos o som para fora 
e em seguida o ouvimos; nós nos fazemos soar e, em seguida, nos ouvimos soando, num processo 
cíclico. Esse tipo de feedback é essencial para a terapia, por ser a base na qual o cliente reconhece 
a	necessidade	de	mudar	e	depois	identifica	os	tipos	necessários	de	mudanças.	

Na presente pesquisa foram encontradas poucas publicações que abordam o feedback em 
Musicoterapia. Alguns autores utilizam o termo partindo do conceito citado anteriormente, ou 
seja, como um fenômeno cíclico que se observa no processo musicoterapêutico. 

Benenzon (1988, p.15), ao explicar o complexo SOM-SER HUMANO-SOM, aponta que o 
mesmo é um impressionante feedback,	ou	seja,	“uma	espécie	de	círculo	infinito	que	começa	por	
um estímulo que, desde um longo processo, termina por produzir um outro que, por sua vez, enri-
quecerá sucessivamente outro estímulo.” 

Em um contexto mais amplo, considerando a Musicoterapia como área de conhecimento, 
Costa (1989, p.51), utiliza o termo feedback,	referenciando-se	à	observação	da	prática	clínica	e	
aos princípios teóricos. Segundo a autora: “o amálgama das observações e dos princípios teóricos 
vai	redundar	não	numa	soma,	mas	na	criação	de	algo	novo,	que	irá	orientar	e	modificar	a	prática	
clínica, a qual, por seu turno, realimentará os estudos teóricos”. 

Bang (1991), ao descrever a Musicoterapia e a Fonoaudiologia com crianças portadoras de 
deficiência	auditiva	e/ou	múltiplas,	discorre	sobre	música	e	movimento,	afirmando	que	um	dos	
mais importantes princípios terapêuticos é construir o que já existe na criança e fazer com que 
ela	se	conscientize	sobre	o	fato.	Através	da	Musicoterapia,	a	pessoa	deficiente	descobre	e	percebe	
suas potencialidades, ao invés das suas limitações. A estimulação, por meio de atuação física e trei-
namentos motores, contribuem para o desenvolvimento linguístico, pois a conscientização que o 
aluno desenvolve de seu corpo e de suas funções motoras, a percepção sinestésica e o feedback são 
extremamente importantes para a percepção auditiva e as habilidades linguísticas. 

Brandalise (1998) ao descrever suas concepções sobre a função do terapeuta no “Método 
Approach ‘Brandalise’ de Musicoterapia – Carta de Canções”, solicita que o trabalho seja reali-
zado	por	 um	par	 terapêutico,	 tendo	 como	 justificativa	 a	 ampliação	 da	 capacidade	 de	 escuta	 e,	
consequentemente, de um feedback assertivo. 

Silva e Karst (2011) trabalham a Musicoterapia no contexto hospitalar, através do cantar, do 
(re)criar canções pré-existentes. Faz-se da canção, sempre, uma nova canção devido ao contexto 
vivenciado,	pela	possibilidade	de	elaboração	e	ressignificação	e	pela	escuta	do	musicoterapeuta	
que	leva	à	condição	do	feedback. 

Barcellos (2012), em publicação do XII Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, 
cita pesquisas de musicoterapeutas que vêm se desenvolvendo no mundo. Entre elas encontramos 
alguns estudos, como:

1. Diretrizes para o Desenvolvimento e Avaliação de Testes em Musicoterapia - Anne Lipe. EUA. 
2. Explorando os benefícios terapêuticos da Música e da Musicoterapia em uma Comunidade através 
de	um	continuum	de	saúde	para	as	pessoas	com	deficiência	intelectual	-	McFerran	&	Davies-Kildea.	
(p. 56; 111) 
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Saul	(2007)	discorre	que	no	tratamento	de	adultos	com	deficiência	intelectual,	os	musi-
coterapeutas têm recebido um feedback positivo por	 parte	 dos	 profissionais	 e	 cuidadores	
envolvidos com um Serviço de Musicoterapia no sudeste de Londres. Eles “deram uma clara 
indicação de que a Musicoterapia pode apoiar os seus clientes na obtenção de um acesso mais 
amplos	às	suas	comunidades	e	de	experimentar	mais	oportunidade	e	controle	no	planejamento	
de suas vidas” (p.120). 

Dias (2012) apresenta um estudo, GOAL ATTAINMENT SCALLING (GAS): Uma Forma de 
Avaliação do Trabalho Musicoterapêutico, no qual discorre sobre um protocolo de avaliação dos 
atendimentos que gera dados quantitativos. A autora comenta que esse tipo de protocolo poderá 
ajudar a obter uma metodologia para avaliação dos atendimentos, uma padronização de dados 
e um feedback mensurado	a	ser	oferecido	ao	paciente,	seus	familiares	e	outros	profissionais	da	
equipe envolvida no processo de tratamento do mesmo. 

A partir dos autores citados, percebemos a inclusão do feedback como importante elemento 
no contexto musicoterapêutico (individual ou grupal), o que nos motivou a desenvolver o presente 
estudo, objetivando ampliar olhares e escutas para o setting. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com Abordagem Fenomenológica (AF). De acordo 
com Ribeiro (2006), nesta há a descrição da realidade por meio de conceitos orientados pelo pensar 
e	agir	humano.	Zanini	(2015,	p.33)	corrobora	com	o	autor	afirmando	que	na	“AF	permite	inúmeros	
percursos como, por exemplo: percepções da música, do som e do silêncio para o musicoterapeuta 
em sua pratica clínica, e, percepções da música, dos sons e do silêncio em seu processo criativo”. 

Para a coleta de dados, realizada após a revisão de literatura sobre Musicoterapia, processo 
grupal e feedback, foram observados vídeos de um processo musicoterapêutico. Os referidos 
vídeos foram o registro de três sessões conduzidas por uma musicoterapeuta durante pesquisa 
realizada no Mestrado em Música da Universidade Federal de Goiás, na qual se teve o objetivo de 
investigar o efeito da Musicoterapia no controle do estresse e na qualidade de vida de um grupo de 
graduandos e pós-graduandos de uma universidade pública, baseada na Abordagem Fenomenoló-
gico-Existencial	e	na	Psicologia	Positiva	(PANACIONI	&	ZANINI,	2012).	

Foram	observadas	a	terceira,	a	sétima	e	a	décima	sessões,	que	refletiam	o	início,	o	período	
intermediário	e	o	final	do	processo,	todas	com	duração	de	sessenta	a	noventa	minutos.	Ainda	como	
critério de inclusão para a escolha dos vídeos, foram escolhidas os que apresentavam diferentes 
movimentações e técnicas musicoterapêuticas. O grupo era constituído de nove participantes de 
ambos os sexos, todos com idade acima de dezoito anos. 

Foram utilizadas pela musicoterapeuta do grupo duas das quatro experiências musicais 
definidas	por	Bruscia	(2000),	sendo	elas	a	experiência	musical	receptiva	(audição)	e	a	recriação	
musical. 

No que se refere aos aspectos éticos, ambas as pesquisas foram submetidas e aprovadas pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da UFG. Para preservar a identidade dos participantes optou-se por 
identificá-los	com	uma	letra	em	negrito	e	maiúscula,	visando	facilitar	o	entendimento	dos	resul-
tados e da discussão apresentados na presente pesquisa. 

Os vídeos foram observados, tendo como instrumento de coleta o Protocolo de Observação 
de	Grupos	em	Musicoterapia	(ZANINI,	MUNARI	&	COSTA,	2009)	e,	posteriormente,	analisados	
tendo como base a fundamentação teórica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados evidenciaram formas de feedbacks, que apresentamos, a seguir, como catego-
rias (tipos) apreendidas a partir das observações dos vídeos, tendo como base a revisão de litera-
tura realizada inicialmente.

Quadro1: Representações dos tipos de feedback apreendidos a partir dos vídeos.

Tipos de Feedback Ações que conceituam e caracterizam o Feedback

1 - Feedback musical Caracterizado pela ação tanto de um participante para outro, quanto da terapeuta 
para o grupo/participante, caracterizado pelo cantar a música escolhida por outro 
participante, pegar um instrumento percussivo e acompanhar o colega ou até 
mesmo procurar acordes em um violão da mesma. 

2 - Feedback musicogrupal Caracterizado a partir do estabelecimento da ISO (Identidade Sonora) Grupal, pois 
a partir dele, a ISO torna-se uma ação, uma resposta do grupo para a terapeuta, pois 
os mesmos foram afetado pelas músicas cantadas na sessão

3 - Feedback positivo Participantes	aderem	à	atividade	proposta.

4 - Feedback verbal Falar e escutar são sempre uma experiência pessoal e singular e evidenciada a par-
tir da ação ou da receptividade. 
F	afirma:	“a	sensação	que	tive	durante	a	audição	foi	de	superação	(desencadeada	a	
partir da música o dia que sai de casa) (...) deixei muitas coisas para trás para fazer 
faculdade... Me sinto capaz de reconstruir tudo novamente”.
	J:	“lembrei	da	minha	infância,	quando	tocava	piano	e	o	meu	pai	ficava	ao	lado”.	O	
sentimento que vem é a saudade”.
 D: “foi legal ouvir minhas músicas e eu lembrei da cara de cada participante do 
grupo. O sentimento que emergiu foi vontade de desistir e voltar para casa”. 

No desenvolvimento do primeiro vídeo/sessão musicoterapêutica observa-se ações que são 
classificadas	a	partir	dos	tipos	1	e	3	do	quadro	acima,	quando	se	apresenta	a	seguinte	consigna:	
Pensem/escrevam um trecho de uma música que remeta a “momentos felizes”. Remetendo-nos 
ao presente estudo, ao participarem da atividade proposta, os participantes escolhem a música e a 
identificação	do	feedback positivo é feita a partir de tal escolha. No que diz a respeito ao feedback 
musical, Bruscia (2000, p.71) discorre que “fazer música sempre envolve feedback...”. 

Como ressonância de tal ação e por estarem em grupo observa-se o estabelecimento do ISO 
(Identidade Sonora) Grupal, este construído a partir do desenvolvimento de uma coesão entre 
o grupo na sua produção sonora. De acordo com Benenzon (1988, p.36), o ISO Grupal “é um 
produto	das	afinidades	musicais	latentes,	desenvolvidas	em	cada	um	dos	membros	(...)	é	a	soma	
e adequação temporal dos ISOs Gestálticos que compõem um número determinado de indivíduos 
reunidos por circunstâncias diversas”. 

Em uma proposta receptiva, caracterizada pela experiência de escuta, Bruscia (2000) 
ressalta que o “fazer e o escutar são sempre uma experiência pessoal e singular”. Esta ideia vem 
ao	encontro	de	Yalow	(2006,	p.	64),	que	discorre:	“Se	os	indivíduos	forem	expostos	a	um	estímulo	
complexo comum, é provável que apresentem respostas bem diferentes. Esse fenômeno é particu-
larmente evidente na terapia de grupo, na qual membros do grupo vivenciam simultaneamente o 
mesmo estímulo”. 

Comentar, dar feedback aos participantes após a exposição de sua opinião é importante ação 
do terapeuta e deve ser utilizada em terapia. Falar, muitas das vezes, gera o stress, que pode ser 
expresso de diferentes formas. Nesse caso pode ser representado pela emoção, uma reação carac-
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terizada e conceituada como feedback não	verbal,	que	neste	caso	não	é	negativo.	Quanto	à	reação	
emocional do integrante, a musicoterapeuta retorna o seguinte feedback: chorar é bom, permita-
-se.	Para	Yalow	(2006):	

o	choro	frequentemente	significa	a	entrada	nos	compartimentos	mais	profundos	da	emoção,	a	tarefa	do	
terapeuta não é a de ser educado e ajudar o paciente a parar de chorar. Muito pelo contrário – é possível 
que você queira encorajar seus pacientes a mergulhar ainda mais fundo (...). Em outras palavras, você 
incentiva	atos	de	expressão	emocional,	mas	sempre	os	complementa	com	uma	reflexão	sobre	as	emo-
ções expressas. (p. 162) 

Nos casos descritos acima são trazidas representações de feedbacks da musicoterapeuta, 
tanto	 individual	 quanto	 para	 o	 para	 o	 grupo.	Nas	 representações	 gráficas	 o	 feedback é esque-
matizado por um ciclo, que é possível ser percebido através das díades participante-terapeuta, 
terapeuta-grupo, participante-participante e participante-grupo. Este ciclo pode ser expresso tanto 
verbalmente quanto musicalmente, tanto consciente quanto inconscientemente.

O terceiro e último vídeo/sessão, que representa a décima e última sessão, começa com um aque-
cimento e logo é cantada a música de acolhimento, seguida pela revelação do amigo secreto musical. As 
canções	são	apresentadas	na	figura	abaixo.Figura1: esquematização cíclica das canções - feedback 
musical	(GALVÃO	&	ZANINI,	2013).

Observa-se que, ao longo da sessão, transparecem feedbacks musicais, verbais e até corpo-
rais,	que	se	dão	por	meio	de	falas	anteriores	e	posteriores	à	música	escolhida	como	presente	para	
o companheiro de grupo, ou mesmo por meio de comentários dos demais participantes ou da 
musicoterapeuta. 

A partir desta atividade e culminando nela, pois fecha o processo musicoterápico, foi possível 
perceber uma reciprocidade, uma escuta do outro para si e para o outro. Tal escuta advém do 
processo musicoterapêutico vivenciado. 

Caracteriza-se assim o feedback, ou seja, a partir do momento que o vinculo é estabelecido 
e o grupo está junto, em uma unidade, torna-se possível dar e receber feedback. De acordo com 
Castilho (1998, p.54): “Quando o grupo atinge um certo grau de homeostase, surge um forte senti-
mento de ‘pertencer a’, criando-se, então, um forte grau de coesão. O fenômeno da coesão pode 
contribuir	para	um	alto	nível	de	produção	em	direção	à	mudança”.

Partindo-se para a análise musical percebe-se que, desde a música de acolhimento até as 
“músicas presentes”, trazidas no “amigo secreto musical”, todas tinham tonalidades maiores, 
sendo três músicas em Sol maior e duas em Dó maior. Ao falar das emoções geradas pela tonali-
dade maior, Arnold et al (1994, p.448) destaca que “dependendo do tipo de música ocorrem modi-
ficações	de	respiração,	pressão	do	sangue	e	frequência	cardíaca.	Músicas	cheias	de	vigor	e	ritmo	
tem	a	tendência	para	aumentar	esses	processos	fisiológicos”.	

Pensando no objetivo central das sessões para o grupo observado, que é a utilização da 
Musicoterapia	como	contribuição	para	o	controle	do	estresse	(PANACIONI	&	ZANIN,	2012),	as	
músicas escolhidas e trazidas para o setting caracterizaram	uma	revisitação	à	infância.	De	acordo	
com Macedo et al. (2010, p.68), o “novo mundo exige que o sujeito se adapte, pois a criança 
cresceu, o mundo interno foi intensamente alterado e não é mais possível ver, sentir ou estar no 
mundo	da	mesma	maneira	que	antes”.	Ressignificar	e	vivenciar	a	infância	são	ações	que	fazem	
bem, pois se tornam um recurso para enfrentar e assumir o novo status, o da “adultez”. Acredi-
tamos que ter contato com sentimentos bons, que fazem parte desse período, pode proporcionar a 
oportunidade de ressoar ao outro o que pensamos e desejamos para ele, tratando-se de uma forma 
de feedback. 
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A infância, a amizade e a paciência são palavras que vão ao encontro de outras ditas pelos 
participantes	à	musicoterapeuta	na	sessão	de	número	dez,	representando	assim	um	feedback para 
si, para a musicoterapeuta e para o grupo. Esse feedback é um importante objetivo de uma terapia, 
ou seja, levar o participante/grupo a tomar consciência de sua(s) própria(s) música(s) e da(s) 
música(s) do(s) outro(s), por meio da interação musical, advinda das intra e inter-relações que 
se estabelecem ao longo do processo musicoterapêutico. Todos estes aspectos foram percebidos 
nas palavras trazidas pelos participantes do grupo observado, quando do fechamento do processo: 
alegria, saudade, leveza, satisfação e descoberta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da revisão de literatura e da observação dos registros audiovisuais do processo 
grupal	em	musicoterapia,	foi	possível	compreender	e	identificar	as	diferentes	formas	de	feedback e 
como este se manifesta tanto pela musicoterapeuta quanto pelos participantes durante as interven-
ções musicoterapêuticas. Vale ressaltar que os feedbacks perpassam as expressões verbais, musi-
cais e corporais, sendo que as últimas não foram comentadas ou explicitadas neste artigo, mas se 
tem a consciência de sua importância no processo terapêutico. 

Os aspectos observados foram apreendidos a partir das descrições detalhadas dos vídeos e 
com a utilização do Protocolo de Observação de Grupos em Musicoterapia (ZANINI, MUNARI 
e COSTA, 2009), o qual possibilitou recortes de determinados momentos das sessões, nos quais 
aconteciam os feedbacks. 

Finalmente,	ressaltamos	a	importância	do	profissional	musicoterapeuta	ter	consciência	das	
ações de feedback que emergem nas sessões, como um dos aspectos fundamentais para o desen-
volvimento de um bom processo terapêutico, pois tal consciência possibilita ouvir-se e perceber-se 
ao olhar/ouvido do outro. Consideramos que, a partir de tal ação, podemos rever a práxis e realizar 
adaptações	e	reflexões	sobre	a	condução	do	grupo	em	Musicoterapia,	viabilizando	melhores	rela-
ções intra e interpessoais.
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Resumo:	A	compreensão	do	processo	grupal	é	um	desafio	para	o	musicoterapeuta.	A	presente	pesquisa,	de	iniciação	científica,	
trata-se de uma pesquisa qualitativa com o objetivo de investigar o uso da voz cantada no processo grupal em Musicoterapia. 
Realizou-se inicialmente uma revisão de literatura sobre Musicoterapia, processo grupal e a voz cantada; seguiu-se a observação 
de atendimentos musicoterapêuticos grupais. Para análise dos dados utilizou-se o protocolo de observação de grupos (ZANINI, 
MUNARI e COSTA, 2009). Concluiu-se que o cantar foi um agente facilitador do processo e que o musicoterapeuta necessita ter 
domínio de aspectos musicais/ vocais para utilizar o canto no processo terapêutico. 

Palavras-chave: Musicoterapia; Voz cantada; Processo grupal.

INTRODUÇÃO

O ser humano é um ser extremamente social, vive em grupos sociais desde o seu nascimento 
e no decorrer do seu desenvolvimento como pessoa. É no decorrer desse desenvolvimento sociocul-
tural que ele será inserido em um determinado grupo. O contexto onde o indivíduo vive irá contribuir 
para formação de seus dogmas religiosos, suas crenças e seus valores. Ao fazer parte de um grupo, 
o indivíduo pode se sentir acolhido ou não. Quando a pessoa não se sente aceita e acolhida em um 
determinado grupo, ela tende a procurar outro grupo no qual ela se sinta aceita por seus membros e 
que	atenda	à	necessidade	que	a	leva	a	estabelecer	uma	relação	grupal	com	outras	pessoas.	

As representações sociais se apresentam como uma maneira de interpretar e pensar a realidade coti-
diana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos 
para	fixar	suas	posições	em	relação	a	situações,	eventos,	objetos	e	comunicações	que	lhes	concernem.	
(SÊGA, 2000, p. 128-129)

Assim podemos concordar que o indivíduo internaliza as representações que foram lançadas 
a ele no cunho sócio/grupal, que dá sentido aos seus meios socioculturais fazendo com que este 
esteja pronto para discernir o que é “certo” para si mesmo. O meio grupal como já falado antes, é 
de extrema importância para o ser humano. Através deste, ele vai construindo o seu caráter e seu 
meio	de	convivência	social,	estabelecendo	relações	profissionais	e	afetivas	de	amizade	ou	inimi-
zade. Para Martins (2003), o grupo torna-se uma referência para identidade ou vida de um indi-
viduo. “Este sentimento é que contribui para que um grupo de pessoas se sintam e atuem como 
grupo,	possibilitando	a	sua	identificação.”	(p.20).
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A aceitação do grupo para com indivíduo é de extrema importância em um processo tera-
pêutico	grupal,	pois	assim	o	processo	fluirá	com	mais	facilidade	e	o	terapeuta	poderá	atingir	seus	
objetivos terapêuticos com os membros do grupo em questão. É importante que, além da aceitação 
do grupo, também haja o desejo de pertencer a esse grupo pelo mesmo.

A música está presente nos meios de socialização do indivíduo, tornando-se um meio de esta-
belecimento	de	vínculos	socioafetivos.	Como	afirma	Costa	(1989,	p.	80),	“a	mediação	da	música	
é facilitadora do estabelecimento de relações interpessoais por propiciar um contato indireto com 
o grupo social...”. 

Em Musicoterapia, é importante que sejam observadas todas as relações interpessoais que 
acontecem no processo terapêutico. “O processo de interação humana é complexo e ocorre perma-
nentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e não-manifestos, verbais e 
não-verbais, pensamentos, sentimentos. Reações mentais e/ou físico-corporais.” (MOSCOVICI, 
2002, p. 24).

Conforme Cardoso e Cunha (2011, p. 78), “A musicoterapia é um processo sistemático de 
intervenção,	 em	 que	 o	 profissional	musicoterapeuta	 utiliza	 técnicas	 específicas	 para	 promover	
mudanças nos estados físico, afetivo, cognitivo, sociocultural ou espiritual, seja de um único indi-
víduo ou grupo”. Para a condução de um trabalho em grupo, o musicoterapeuta deve respeitar cada 
membro como um ser único, e ainda assim ter a escuta ampliada para perceber o grupo.

Para Leinig (2009, p. 467) “Um grupo musical, terapeuticamente orientado, pode ajudar 
seus membros a se comunicarem com as pessoas e a se integrarem entre si mesmos”. O musico-
terapeuta, portanto, conduz o grupo de acordo com suas demandas e com os conteúdos a serem 
expostos e trabalhados, considerando as formas de comunicação verbal e não-verbal no setting 
musicoterapêutico.

A voz é o meio pelo qual o ser humano consegue se expressar e se comunicar com o mundo 
exterior. Desde a pré-história o homem desenvolveu técnicas de se comunicar com os demais 
indivíduos de sua espécie, sendo a voz o primeiro instrumento capaz de emitir sons (MILLECO 
FILHO, BRANDÃO e MILLECCO, 2001). A voz é o instrumento singular de cada indivíduo. 
Através dela podemos observar aspectos íntimos e singulares de cada paciente.

O uso do canto é altamente importante em um contexto musicoterapêutico, pois este 
elemento faz com que o paciente se sinta livre no ato de se expressar. Expressar-se através do 
canto acontece quando o paciente canta músicas que ele mesmo escolhe ou quando improvisa 
melodias. Essa interação sonoro-vocal promove o fortalecimento do vínculo terapêutico e conso-
lida aspectos musicoterapêuticos. A técnica vocal deve ser desenvolvida em um ambiente moti-
vador e descontraído, livre de qualquer tensão que possa prejudicá-la (BRITO, 2003). Cabe ao 
musicoterapeuta ser um facilitador dos aspectos técnicos do canto, entretanto livre de qualquer 
julgamento e pré-conceito, pois deve acolher aquilo que seu paciente irá trazer durante o processo 
terapêutico. 

Em um grupo musicoterapêutico, o uso da voz cantada poderá ser explorada através das 
experiências	musicais	definidas	por	Bruscia	(2000),	ou	seja:	experiências	de	re-criação,	experiên-
cias de improvisação e experiência receptivas. Assim o grupo poderá cantar músicas já conhecidas 
(re-criação) - improvisar com sons pré vocais e/ou melodias através da voz cantada (improvi-
sação) - um membro canta uma determinada música enquanto o grupo escuta e/ou o grupo canta 
uma música para apenas um membro do processo musicoterapêutico grupal (audição). A presente 
pesquisa tem como objetivo compreender o uso da voz cantada em um processo musicoterapêu-
tico grupal.
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METODOLOGIA

A presente pesquisa teve abordagem qualitativa, na qual foram observadas sessões de um 
grupo que participou de atendimentos musicoterapêuticos. Foi realizada em duas etapas. Na 
primeira,	 realizou-se	 uma	 pesquisa	 bibliográfica	 sobre	 Musicoterapia,	 Processo	 grupal	 e	 voz	
cantada. Na segunda etapa, uma pesquisa de campo, foram observadas sessões de Musicoterapia 
em grupo, conduzidas por uma pesquisadora de um Programa de Pós-Graduação em Música. As 
sessões foram gravadas e depois observadas pelo pesquisador do Programa Institucional de Bolsas 
de	Iniciação	Científica	(PIBIC).	

Os dez indivíduos participantes do grupo observado tinham idade entre dezoito e quarenta 
anos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram observados três 
atendimentos musicoterapêuticos grupais, que foram realizados semanalmente, com duração entre 
sessenta e noventa minutos, nas dependências da universidade.

Utilizou-se, para a coleta de dados, as observações realizadas por meio do Protocolo de 
Observação de Grupos em Musicoterapia (Zanini, Munari e Costa, 2009). Durante a pesquisa 
foram utilizados outros instrumentos de coleta de dados: relatórios e anotações de forma analítica-
-descritiva.	As	sessões	foram	filmadas	com	a	devida	autorização	de	todos	os	participantes	do	grupo	
musicoterapêutico. 

No período da realização da presente pesquisa (PIBIC) ocorreram encontros semanais 
com a professora orientadora responsável pelo projeto, com análises e discussões sobre os dados 
coletados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer das observações realizadas, pode-se perceber a presença do canto nas sessões 
musicoterapêuticas, sendo por parte dos participantes e/ou musicoterapeuta ou canções que eram 
ouvidas por meio de um aparelho de som. O canto, como recurso em Musicoterapia, manifestou-
-se	através	das	quatro	experiências	musicais	definidas	por	Bruscia	(2000),	ou	seja,	improvisação	
musical, audição musical, recriação musical e composição musical. 

Pode-se observar também que as canções cantadas e ouvidas pelos membros do grupo faziam 
parte do ISO (Identidade Sonora) de cada participante do grupo musicoterapêutico. Benenzon 
(1988) contextualiza ISO como: “Um conceito totalmente dinâmico que resume a noção de exis-
tência de um som, ou um conjunto de sons, ou de fenômenos acústicos e de movimentos internos, 
que caracterizam ou individualizam cada ser humano”. (p. 34). 

Na primeira sessão observou-se que foi utilizada a audição musical, onde os participantes do 
grupo ouviram músicas que foram reproduzidas no aparelho de som. A escolha do repertório para 
a audição foi realizada a partir das músicas escolhidas individualmente por cada participante do 
grupo, no momento da entrevista inicial feita pela pesquisadora. Os participantes do grupo durante 
a audição musical se expressaram através da linguagem corporal, através de movimentos como: 
bater os pés no chão, respiração profunda, entre outros.

No segundo momento dessa intervenção, a musicoterapeuta propôs aos participantes que 
eles compartilhassem suas impressões sobre a experiência de ouvir as músicas que foram sele-
cionadas	por	eles.	Ambos	os	participantes	ficaram	surpresos	e	disseram	que	as	canções	evocaram	
imagens e lembranças de situações vividas no passado. Algumas canções foram vocalizadas em 
meio	aos	comentários,	 trazendo	recordações	e	 ressignificando	momentos	de	vida.	Albuquerque	
et	al	(2012)	afirmam	que:	Através	da	música	o	indivíduo	pode	entrar	em	contato	com	suas	recor-
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dações/lembranças e emoções internas, percebendo-as e manifestando-as. As canções ouvidas 
agiram no self de cada um, evocando lembranças positivas (de um passado vivido) aos membros 
do grupo musicoterapêutico.

Na segunda sessão, a musicoterapeuta trouxe a consigna de que todos os participantes 
cantassem uma canção, cada participante escolheu uma canção e cantou. As canções foram trazidas 
por cada participante, que pôde ser auxiliado/acompanhado pelos demais componentes do grupo e 
pela	musicoterapeuta.	Para	Bruscia	(Op.	Cit),	a	música	é	um	meio	de	empatia.	O	autor	afirma	que:

Quando cantamos uma música juntos, vivemos a mesma melodia, compartilhamos o mesmo centro 
tonal, articulamos a mesma letra, nos movemos de acordo com o mesmo ritmo a cada momento, a cada 
som, através de uma atenção mantida no outro e através de esforços contínuos para permanecemos jun-
tos, tornando-nos um na experiência. (p. 66)

Observou-se, nas sessões de Musicoterapia que, por meio do canto, cada indivíduo pode 
se expressar para a musicoterapeuta e para os demais integrantes do grupo musicoterapêutico. 
O cantar permaneceu muito evidente durante essa segunda sessão observada, pois os indivíduos 
estavam em uma situação de estresse, que era derivado da vida acadêmica. Isso era um fato que 
acarretava outros problemas como: ansiedade, medo, cansaço, autocobrança, falta de tempo, entre 
outros sentimentos desencadeados pelo estresse da vida acadêmica. 

O canto foi de extrema importância durante o desenvolvimento da sessão. O ato de cantar 
possibilitou a cada participante a oportunidade de trazer para a sessão aspectos íntimos que, em 
outro momento, não seriam revelados. Pode-se observar que o canto foi um agente facilitador na 
sessão	musicoterapêutica,	visto	que	o	estresse	e	suas	“sequelas”	eram	trazidas	à	tona	pelos	partici-
pantes que constituíam o grupo terapêutico. 

A voz é o meio pelo qual o ser humano consegue se expressar e se comunicar com o mundo 
exterior. Desde a pré-história o homem desenvolveu técnicas de se comunicar com os demais indi-
víduos de sua espécie, sendo a voz o primeiro instrumento capaz de emitir sons (MILLECCO 
FILHO, BRANDÃO e MILLECCO, 2001). A voz é o instrumento singular de cada indivíduo. 
Através	dela	podemos	observar	aspectos	íntimos	e	singulares	de	cada	participante.	Como	afirmam	
Pinho e Trech (2012): “A utilização da voz e do canto, num processo musicoterapêutico, facilita 
a imersão do paciente no próprio som, ou seja, o som ou o canto nasce diretamente do indivíduo. 
(p. 35)

No contexto musicoterapêutico pode-se usar unicamente a voz falada ou cantada, utilizando 
músicas conhecidas ou improvisadas (BARCELLOS, 1992). Para Coelho (1994), o ato de cantar 
está ligado ao reconhecimento de si diante de variadas situações. “Esse autoconhecimento possibi-
lita que o cantor espere e exija de sua voz exatamente aquilo que ela pode lhe dar. Inclui também a 
auto aceitação posta em xeque pela aceitação de suas próprias condições vocais.” (p.12) 

O musicoterapeuta deve proporcionar ao paciente um ambiente sem julgo de valores, isto 
é, sem o julgamento do certo e do errado no ato de cantar do paciente/cliente. Em Musicoterapia, 
o canto pode trazer aos pacientes, melhoras nos aspectos físicos e psicológicos. Cantar traz ao 
paciente	autoconhecimento,	 aumento	da	autoestima,	mudanças	 significativas	na	voz	cantada	e/
ou falada, melhora da expressão corporal e vocal, entre outros. O ato de cantar no setting musico-
terapêutico ajudará na construção de vínculo paciente terapeuta e/ paciente e grupo terapêutico. 
Através	do	cantar	os	participantes	do	grupo	se	conheciam,	trazendo	à	tona	os	conteúdos	internos	
de cada um.

A musicoterapeuta, nas sessões observadas, deu suporte vocal aos participantes do grupo, 
ou seja, quando eles não estavam inseguros para cantar ou até mesmo paravam de cantar, ela ia 
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cantava com eles. Assim, o canto foi como uma “ponte” que facilitou, a construção do vínculo 
terapêutico, vínculo sonoro-musical e vínculo entre os participantes do grupo, pois quando um 
esquecia a letra o outro ajudava a cantar. A voz cantada pode dar suporte para o musicoterapeuta 
intervir no grupo. Visa-se, através do canto, a melhora física e emocional do indivíduo participante 
do grupo em questão. Para Pellitteri (2009), o musicoterapeuta deve compreender a relação entre 
música e emoção (tradução nossa), cuidando assim não apenas de aspectos físicos, mas interli-
gando esses aspectos aos sentimentos do paciente. 

Todos os elementos observados demonstraram que o musicoterapeuta necessita de uma 
escuta ampliada aos aspectos emocionais dos participantes de um grupo. A última sessão obser-
vada	foi	a	finalização	do	processo	musicoterapêutico	com	o	grupo.	Os	participantes	fizeram	um	
jogo musical, considerado por Bruscia (Op. Cit) uma variação da Re-criação Musical. Foi um 
“Amigo Oculto Musical”, ou seja, foi colocado o nome cada participante em um pequeno pedaço 
de papel e depois sorteado entre eles. Segundo Pellizzari e Rodrigues (2005), “A utilização da voz 
e do canto dependerá das necessidades de cada sujeito ou grupo. Consideramos importante distin-
guir a proposta de cantar ou sonorizar com a voz através de uma consigna dada ao grupo” (p. 217, 
tradução nossa). 

Observou-se que durante a performance/execução da canção o indivíduo que cantava e o 
que recebia a canção, mantinham o contato visual, o uso do canto, assim pode proporcionar aos 
integrantes o contato visual. O canto, em Musicoterapia, revela aspectos da subjetividade de cada 
indivíduo, mostrando os aspectos singulares de cada membro do grupo musicoterapêutico. O parti-
cipante do grupo, através do canto, pode mostrar os aspectos de sua identidade, ou seja, aspectos 
que	o	tornam	um	indivíduo	singular.	Como	afirma	Barcellos	(1992):	“O	processo	de	diferenciação	
da Identidade se faz sempre numa relação dialética com o outro e com o mundo, o que nos torna 
Sujeito e Objeto do processo” (p. 11). 

Durante esse processo musicoterapêutico ocorreu a evidência de que as canções que cada 
indivíduo escolheu além de fazer parte da história de vida dele, fazia parte da vida da outra pessoa 
para qual o mesmo estava cantando. Pode-se notar que o canto, além de trazer características posi-
tivas ao processo, como relaxamento, espontaneidade e criatividade, também agiu como um objeto 
de integração humana. Através do canto, os participantes do grupo se mostraram mais integrados 
entre si, se respeitando e cuidando um do outro, bem como nos aspectos de saúde mental, aspectos 
qualitativos da subjetividade de cada um. 

Percebeu-se que o cantar, em Musicoterapia foi um elemento musical que acarretou, durante 
o processo, um amalgamento de ideias e de sentimentos vivenciados pelos membros que consti-
tuíam o grupo musicoterapêutico. Acredita-se que o indivíduo que experimenta o canto se coloca 
perante o grupo e perante a vida, através das canções trazidas no processo musicoterapêutico. 

Considera-se que quanto mais o paciente utiliza o canto em um processo musicoterapêutico 
mais ele se sentirá seguro em cantar para o musicoterapeuta e/ou outros membros participantes do 
grupo em questão. Cantar pressupõe um desvendar da voz, um desvendar do auto identidade, da 
auto capacidade.

O cantar em Musicoterapia acarreta aspectos terapêuticos profundos que irão trabalhar com 
a subjetividade de cada membro participante do grupo, ou seja, respeitando a identidade dos indi-
víduos, visto que cada um possui uma história de vida diferente, preferências (musicais e não 
musicais). Essas diferenças observadas no decorrer do processo musicoterapêutico enriquecem a 
experiência do grupo/musicoterapeuta, pois quando se atua com um grupo os participantes e suas 
expressões conduzem o direcionamento do mesmo, fazendo com que o musicoterapeuta trabalhe 
de acordo com as demandas do grupo visando os aspectos sonoro-musicais, bem com os aspectos 
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do cantar em Musicoterapia, todos relacionados aos objetivos terapêuticos advindos da clientela 
com a qual se trabalha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo fornece uma visão do uso da voz cantada em Musicoterapia e traz observações 
acerca da vasta possibilidade da utilização do canto em um contexto musicoterapêutico grupal. 
Alguns aspectos qualitativos e a subjetividade de cada indivíduo que constituíram um grupo musi-
coterapêutico foram observados. Durante a pesquisa, a utilização do Protocolo de Observação 
de Grupos em Musicoterapia (ZANINI, MUNARI e COSTA, 2009) contribuiu para a leitura e a 
análise do processo musicoterapêutico, pois auxiliou no registro das manifestações sonoro-musi-
cais dos participantes do grupo musicoterapêutico e na construção da análise de aspectos grupais 
importantes.

Pode-se observar que, através do canto, os membros do grupo se expressaram, pois cada um 
trouxe de maneira única a sua individualidade, com aspectos musicais e não-musicais no processo 
musicoterapêutico. O canto, em Musicoterapia, pode acarretar melhoras nos participantes como: 
relaxamento, auto-expressão, espontaneidade e criatividade. Também trouxe aspectos importantes 
para	a	prática	do	profissional	musicoterapeuta,	 como	o	domínio	do	canto	ou	como	auxílio	aos	
aspectos da leitura musicoterapêutica do processo. Essa leitura pode ser feita através da obser-
vação de aspectos melódicos (intervalos musicais), rítmicos, tonalidade, letra das canções e formas 
expressivas do cantar (dinâmica, andamento, entre outros).

A atividade musical que mais predominou durante as sessões observadas foi o cantar, 
mostrando	assim	sua	importância	e	sua	eficácia	em	um	processo	musicoterapêutico	grupal,	pois	
os membros do grupo acolheram um ao outro através do cantar, ou seja, enquanto um cantava, os 
demais acolhiam, escutavam ou também cantavam, acolhendo o outro membro do grupo. Final-
mente, no decorrer da presente pesquisa mostrou-se a importância de se atentar para o uso da voz 
cantada em Musicoterapia, pois o cantar mostrou-se um agente facilitador do processo grupal. Para 
isso, considera-se a importância de o musicoterapeuta ter domínio dos aspectos musicais e vocais 
necessários para a utilização do canto em Musicoterapia.
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Resumo: Este trabalho constitui a primeira etapa de um estudo que será desenvolvido no PPG (programa de pós-graduação) em 
Música	da	EMAC/UFG.	O	objetivo	é	estudar	o	perfil	das	improvisações	dos	estudantes	do	curso	de	musicoterapia	da	Universidade	
Federal de Goiás. A partir desta análise serão propostas orientações para auxiliar o uso da improvisação no contexto clínico 
musicoterapêutico, bem como o registro para leitura e análise musicoterapêutica, imprescindíveis ao acompanhamento, avaliação 
do processo, na prática clínica. Trata-se de um estudo de abordagem quali-quantitativa em que serão convidados a participar, 
todos os estudantes do referido curso que estiverem efetivamente matriculados no momento da coleta de dados que será realizada 
por	meio	de	um	protocolo	criado	especificamente	para	esta	pesquisa	que	conterá	dados	sobre	aspectos	musicais,	com	respostas	
objetivas e uma parte para que o improvisador possa se manifestar sobre sua experiência. A improvisação será realizada em três 
modalidades	e	em	momentos	distintos:	Teclado,	 Instrumento	de	 livre	escolha	e,	vocal.	Ao	final,	para	a	análise	quantitativa,	os	
dados	serão	categorizados	e	tratados	estatisticamente	pelo	programa	SPSS,	versão	a	ser	definida.	Para	a	análise	qualitativa	será	
realizada	a	análise	do	conteúdo	expresso	registrado	nos	dados.	Espera-se	que	através	desta	pesquisa,	possamos	identificar	o	perfil	
de	 improvisação	dos	 estudantes	de	musicoterapia	EMAC/UFG,	 levantar	 e	 compreender	 as	 possíveis	 dificuldades	 e	obstáculos	
que interferem negativamente no resultado das improvisações musicais, conteúdo que integra a formação acadêmica dos futuros 
profissionais	musicoterapeutas.	

Palavras-chave: Improvisação musical; Musicoterapia; Educação.

INTRODUÇÃO 

A improvisação na musicoterapia, segundo Bruscia (2000), estimula a espontaneidade, liber-
dade de expressão, criatividade, senso de identidade, ou habilidades interpessoais, isto é, auxilia 
o musicoterapeuta a estabelecer uma forma de comunicação com o paciente além de facilitar ao 
mesmo a expressão de sentimentos, muitas vezes difíceis de serem expressos verbalmente. O 
conceito	de	improvisação	musical	refere-se	também	à	produção	instantânea	de	feitos	musicais;	em	
que o termo improvisação alude tanto ao produto musical como ao processo que “desemboca” em 
si mesmo (GAINZA, 1983).

Nettl (1998, apud Haro	2006),	define	que	não	há	uma	linha	clara	que	possa	ser	desenhada	
entre o que seja improvisação e composição. O improvisador sempre tem um ponto de partida, algo 
cujo ele usa para improvisar ou desenvolver algo sobre. A noção de liberdade sobre improvisação 
pode ser incluída em uma ideia que concebe a improvisação como um conjunto de possibilidades, 
ou seja, de ter maiores ou menores alternativas a escolher, ou de ter maior ou menor vocabulário. 

Tema da Área
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Neste sentido, o conceito sobre ponto de partida para a aquisição das habilidades de improvisação, 
como proposta por Nettl (1998, apud Haro 2006), estabelece que o entendimento de um processo 
de	improvisação	em	uma	cultura	específica	(música	clássica,	jazz	ou	música	iraniana),	necessita	da	
definição	de	um	modelo	que	servirá	de	base	para	construção	do	vocabulário	e	das	técnicas	neces-
sárias para a improvisação. Portanto, improvisação musical pode ser entendida como um processo 
e não como um produto acabado.

A aplicação da improvisação no contexto clínico musicoterápico é amplamente reconhecida. 
Na	disciplina	musicoterapia	neurológica	ela	é	considerada	como	benéfica	na	avaliação,	tratamento	
e reavaliação ou avaliação de pacientes com uma variedade de doenças neurológicas, psicológicas, 
e	distúrbios	fisiológicos	(ROTH,	2014).

Um dos objetivos do curso de bacharelado em musicoterapia da UFG de acordo com o seu 
PPC	(projeto	pedagógico	de	curso)	vigente	é	capacitar	o	acadêmico	para	o	exercício	profissional	
em Musicoterapia, tendo a Música e/ou seus elementos como sustentação de sua prática, norteada 
por	ações	interdisciplinares,	através	de	conhecimento	musical	específico,	conhecimentos	da	área	
da saúde e das ciências humanas, além de vivências na área de sensibilização, relacionados aos 
efeitos do som e da Música no indivíduo. 

O curso de bacharelado em musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da Universi-
dade Federal de Goiás oferece através do seu PPC, dentre outras disciplinas relacionadas, a prática 
musical de oito semestres de teclado ou violão que é escolhido na matrícula do primeiro período 
devendo o estudante seguir no mesmo instrumento por oito períodos.

De acordo com a proposta do PPC 2009 de Musicoterapia da UFG para instrumento musical 
na modalidade teclado, observam-se em suas ementas as seguintes abordagens: Exploração e reco-
nhecimento do instrumento musical como elemento de expressão e comunicação através da impro-
visação musical livre e orientada na classe de teclado, primeiro ao quinto semestre e, exercícios 
de improvisação musical na classe de teclado, sexto ao oitavo semestre. Portanto, a improvisação 
musical está presente durante toda a formação acadêmica do musicoterapeuta na UFG.

O	interesse	por	este	tema	se	deu	pela	minha	observação,	enquanto	estudante,	sobre	as	dificul-
dades apresentadas por alguns colegas, durante atividades de improvisação. A improvisação é uma 
técnica da prática clínica musicoterapêutica e, portanto, faz parte da formação acadêmica do musi-
coterapeuta. Diante da importância dessa técnica na atuação do musicoterapeuta e da forma como 
ela	é	vista	no	processo	de	formação	profissional	iniciou-se	uma	reflexão	sobre	essas	dificuldades	
apresentadas pelos colegas. Então, surgiu a pergunta: se improvisar acontece no “aqui-e-agora”, é 
possível exercitar esta prática de forma a promover maior espontaneidade e liberdade no momento 
da	improvisação?	Na	perspectiva,	do	“aqui-e-agora”	Bruscia	(1999),	afirma	que	a	improvisação	é	
utilizada para integrar os diversos aspectos do indivíduo. Para Davis e Magee (2001 at al in Roth 
2014), a improvisação é muitas vezes utilizada como um meio de expressão, desenvolvimento ou 
reabilitação de funcionamento sócio- emocional. 

OBJETIVO 

O	objetivo	deste	trabalho,	que	trata	da	primeira	etapa	da	pesquisa,	é	investigar	o	perfil	das	
improvisações realizadas por estudantes do curso de graduação em Musicoterapia da Universi-
dade	Federal	de	Goiás	por	meio	de	um	protocolo	criado	para	este	fim.	Na	etapa	seguinte,	serão	
propostas algumas orientações para auxiliar a uso da improvisação no contexto clínico musicote-
rapêutico, bem como o seu registro para leitura e análise musicoterapêutica, imprescindíveis ao 
acompanhamento, avaliação do processo, na prática clínica.
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METODOLOGIA

Trata-se	de	uma	pesquisa	de	abordagem	quali-quantitativa	em	que	se	avaliará	o	perfil	das	
improvisações realizadas durante a formação acadêmica dos estudantes do curso de graduação 
em Musicoterapia EMAC/UFG. Para participar da pesquisa é necessário que estejam efetiva-
mente matriculados no período da coleta de dados. A participação é voluntária e serão inseridos 
no estudo, após o aceite expresso via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tão logo apro-
vado pelo Comitê de Ética da UFG. Posteriormente serão contatados pelo pesquisador para agen-
damento prévio (dia e hora) para a realização da improvisação que ocorrerá em três momentos 
distintos e obedecerão a seguinte ordem: 1) improvisação ao teclado: que será realizada no Labo-
ratório de Teclado da EMAC; 2) improvisação com instrumento de livre escolha que serão dispo-
nibilizados no Laboratório Pedagógico de Musicoterapia; 3) Improvisação vocal a ser realizada no 
Laboratório Pedagógico de Musicoterapia.

A coleta de dados da improvisação na primeira modalidade será feita pelo professor da disci-
plina Instrumento Musical – Teclado, que ministra aulas para as turmas de musicoterapia e a coleta 
de dados das improvisações nas modalidades restantes será realizada pelo pesquisador principal 
juntamente com um colaborador que não seja do curso de musicoterapia. Todos terão treinamento 
prévio	para	 aplicação	do	protocolo	 criado	para	fins	desta	pesquisa,	 que	poderá	 sofrer	 algumas	
adequações se necessário for.

Para o levantamento de dados da improvisação, será utilizado um protocolo, construído 
especificamente	para	este	estudo,	constituído	por	itens	que	abordarão:	iniciais	do	nome	do	partici-
pante, idade, sexo, tempo de estudo no instrumento, tempo de contato anterior com música, ano de 
ingresso no curso de musicoterapia, semestre de curso atual; outras informações técnicas: Tempo 
(em	segundos)	de	início	entre	a	consigna	e	o	início	da	improvisação;	tonalidade	inicial	e	final	ou	
modo; transposições; fórmula de compasso; principais características das células melódicas (graus 
conjuntos, saltos etc.); sequência harmônica; andamento; compasso; intensidade; forma; desenho 
rítmico; utilização intencional do silêncio. Acrescentará para a segunda modalidade o instrumento 
ou instrumentos eleitos.
Compõe,	 ainda,	o	protocolo,	 algumas	questões	 relacionadas	à	 auto	percepção	do	 improvisador	
como:	 sentimento/	 sensação	anterior	 e	posterior	 à	 improvisação	 (receio,	 insegurança,	 angústia,	
timidez,	 taquicardia,	sudorese,	 tremor),	dificuldade	em	algum	aspecto	e,	finalmente,	um	campo	
para que ele possa relatar sua experiência.

Em um segundo momento, todos os participantes realizarão, uma improvisação instrumental 
de livre escolha e em um terceiro momento, uma improvisação vocal.

Todas as improvisações seguirão o mesmo padrão. Serão individuais, não referenciais, com 
duração de aproximadamente 10 minutos. Deverão registradas em áudio e vídeo para que sejam 
avaliadas por dois avaliadores cegos, musicoterapeutas, que preencherão o protocolo, referentes 
aos aspectos formais, após ouvirem os áudios, para que os dados coletados sejam comparados e 
confirmados	posteriormente.

Vale esclarecer que o PPC do curso de Musicoterapia oferece a formação básica, como disci-
plina obrigatória em dois instrumentos, teclado e violão. Poderá participar desta pesquisa o estu-
dante que estiver matriculado em qualquer uma destas modalidades.

Ao	final,	para	a	análise	quantitativa,	os	dados	serão	categorizados	e	tratados	estatisticamente	
pelo	programa	SPSS,	versão	a	ser	definida.	Para	a	análise	qualitativa	será	realizada	a	análise	do	
conteúdo expresso registrado nos dados. 
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RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se	que	através	desta	etapa	da	pesquisa,	possamos	identificar	o	perfil	de	improvisação	
dos	estudantes	de	musicoterapia	EMAC/UFG,	levantar	e	compreender	as	possíveis	dificuldades	e	
obstáculos que interferem negativamente no resultado das improvisações musicais, conteúdo que 
integra	a	formação	acadêmica	dos	futuros	profissionais	musicoterapeutas.
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INTRODUÇÃO

O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais (ECIM) é uma proposta de ensino que surgiu 
no século XIX na Europa (CRUVINEL, 2005; MONTANDON, 1992). No Brasil, os primeiros 
experimentos	que	se	tem	notícia	realizados	por	meio	do	ECIM	surgem	no	final	da	década	de	50,	
com o professor José Coelho de Almeida, quando passa a organizar bandas musicais em fábricas no 
interior de São Paulo. Posteriormente, em Tatuí, houve a implantação de um aprendizado musical 
coletivo, com instrumentos de cordas – violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Na década de 70, 
o	professor,	Alberto	Jaffé	reuniu	um	grupo	de	alunos	com	a	finalidade	de	apenas	tocar	música,	
resultando em uma metodologia de ensino coletivo de instrumentos musicais em que o resultado 
do aprendizado e desenvolvimento técnico musical dos alunos foram satisfatórios. Devido aos 
bons resultados, ele e sua esposa foram convidados a editarem o método de ensino coletivo nos 
EUA. (OLIVEIRA, 1998).

Essa modalidade de ensino atinge seus melhores resultados quando ministrada em turmas 
de alunos iniciantes (CRUVINEL, 2005; GALINDO, 2000; OLIVEIRA, 1998). Os autores acima, 
acreditam que após a iniciação por meio do ECIM, por um período médio de dois anos, os alunos 
devem dar prosseguimento em seus estudos por meio de aulas individuais, aprimorando suas habi-
lidades técnicas. 

Houve	um	avanço	significativo	do	ECIM	no	Brasil,	da	década	de	50	à	atualidade,	resultando	
no surgimento do Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais (ENECIM) e 
no	constante	crescimento	de	publicações	de	trabalhos	científicos	que	tratam	do	assunto	(SILVA	
SÁ; LEÃO 2014).

Silva Sá (2016) relata a existência de projetos de Ensino Coletivo de Violão (ECV), bem-
-sucedidos em escolas públicas de Educação Básica no Brasil: 1) Projetos de ECV realizados, a 
partir de 2005 no contraturno, em escolas na rede estadual do Estado de Goiás; 2) O projeto Violão 
na Escola, iniciando em 2007 na cidade de Teresina – PI; e 3) o Projeto Orquestra de Violões nas 
Escolas, realizado desde 2012 em escolas estaduais do Estado do Espírito Santo. 
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Especificamente	na	cidade	de	Goiânia,	a	primeira	experiência	documentada	de	ECV,	reali-
zado em escolas de educação básica, começou a ser desenvolvido no ano de 2005 pelo professor 
Fábio Amaral da Silva Sá em uma escola estadual de educação básica. A partir dessa primeira 
experiência, o ECV passou a ser implementado em várias escolas da rede estadual no decorrer dos 
anos, tanto por meio de projetos de contraturno escolar, como também por disciplinas ofertadas de 
forma eletiva dentro do currículo (SILVA SÁ, 2016). 

A partir da constatação que a proposta de ECV vem ganhando espaço nas escolas de educação 
básica, este trabalho se propõe compreender como o ECV está sendo desenvolvido nas escolas de 
educação básica da rede pública na cidade de Goiânia. Desse modo, algumas questões surgem 
na tentativa de compreender a realidade dessa modalidade de ensino na rede pública de ensino 
na atualidade: Quais e quantas escolas da rede federal, estadual e municipal de educação básica 
na	cidade	de	Goiânia	oferecem	aulas	coletivas	de	violão?	Qual	o	perfil	dos	professores	que	estão	
ministrando essas aulas? Como essas aulas estão sendo ministradas? Quais os materiais didáticos 
que	os	professores	estão	utilizando?	Quais	as	desafios	e	dificuldades	enfrentados	pelos	professores	
que trabalham com essa modalidade de ensino na rede pública?

A partir desses questionamentos, o presente trabalho, que é parte integrante de uma pesquisa 
de TCC em fase inicial, tem como objetivo analisar como o ensino coletivo de violão está sendo 
realizado nas escolas de educação básica da rede pública da cidade de Goiânia.

JUSTIFICATIVA

No Brasil, alguns autores como: Barbosa (1996), Braga (2009), Cruvinel (2005, 2008, 2011), 
Galindo (2000), Leme (2012), Montandon (1992), Oliveira, E. A. J. de (1998), Oliveira, P. A. D. 
de (2010), Silva Sá (2016) e Tourinho (2002, 2008, 2014) tem se dedicado ao estudo e a pesquisa 
da temática de ECIM. A revisão de literatura revela que essa modalidade de ensino vem ganhando 
espaço em projetos sociais, escolas de educação básica e também no ensino superior, contribuindo 
para a democratização do ensino de música em nosso país.

Hoje percebemos a importância da inserção do ECIM nas escolas públicas na rede de educação 
básica, onde os alunos começam a ter oportunidade estudar de um instrumento musical como parte 
integrante	do	ensino	regular.	Sabemos	que	para	conseguir	uma	vaga	em	uma	escola	especifica	de	
música de forma gratuita, requer participar de um processo seletivo amplamente concorrido, sendo 
que nas escolas particulares os valores cobrados geralmente são altos para alunos de baixa renda. 
Diante dessa realidade, acreditamos na importância do ensino coletivo nas escolas públicas, que 
pode atingir um número maior de alunos e despertar o interesse para o estudo da música de uma 
forma	mais	específica	no	futuro.

Assim, acreditamos que a escola de educação básica é um espaço democrático de ensino 
e	que	o	ECIM,	e	especificamente	o	ECV,	pode	ser	uma	das	formas	viáveis	de	se	contemplar	o	
ensino dos conteúdos musicais nas escolas de educação básica como prevê a Lei n. 11.769/2008 
(BRASIL, 2008).

Desde 2011 tenho trabalhado com ECV ministrando aulas em turmas de cinco alunos na 
paróquia que participo. Em 2014, ingressei no PIBID, onde trabalhei com ensino de música em 
sala de aula e no ano de 2015 passei também a ministrar aulas de ECV no contraturno escolar. 
A partir da experiência desenvolvida durante esse tempo ministrando aulas de ECV, percebi que 
existem	dificuldades	 a	 serem	enfrentadas	pelo	professor	 que	 trabalha	 com	essa	modalidade	de	
ensino em escolas de educação básica, como falta de uma sala adequada e poucos materiais didá-
ticos	apropriados.	No	entanto,	mesmo	com	as	dificuldades	existentes,	percebi	que	as	aulas	de	ECV	
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nas escolas de educação básica, conseguem atingir bons resultados e ainda despertar o interesse de 
vários alunos para o estudo musical.

Deste modo, acreditamos que compreender a realidade atual das experiências de ECV que 
estão sendo realizadas nas escolas públicas de Educação Básica na cidade de Goiânia, conhe-
cendo	as	experiências	bem-sucedidas,	bem	como	as	dificuldades	enfrentadas	pelos	professores	que	
trabalham com essa modalidade de ensino, possam colaborar para pensar estratégias que venham 
a favorecer melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem por meio do ECV. Assim, 
acreditamos também, que os dados possam contribuir para pensar políticas públicas que possam 
favorecer a implantação de novos projetos de ECV nas escolas que ainda não oferecem essa moda-
lidade de ensino.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos de pesquisa propostos, será utiliza a abordagem qualitativa, “[...] 
que busca compreender os seres humanos como indivíduos em sua totalidade e em seu próprio 
contexto.” (QUEIROZ, 2006, p. 92). Essa abordagem de pesquisa preocupa-se “[...] com aspectos 
da	realidade	que	não	podem	ser	quantificados,	centrando-se	na	compreensão	e	explicação	da	dinâ-
mica das relações sociais.” (GERHADT; SILVEIRA, 2009, p. 32).

A pesquisa se enquadra no nível exploratório, buscando proporcionar visão geral da situação 
atual de como estão sendo realizadas as aulas coletivas de violão nas escolas públicas de educação 
básica na cidade de Goiânia. Segundo Gerhadt e Silveira (2009, p. 35), a pesquisa exploratória 
“[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a construir hipóteses.” 

Quanto aos procedimentos de coletas de dados, primeiramente será aplicado um questionário 
para todos os professores que trabalham com ECV nas escolas públicas de educação básica, obje-
tivando	traçar	um	perfil	dos	professores	e	levantar	informações	que	ajudem	a	conceber	um	pano-
rama do ECV na cidade de Goiânia. O nome e o contato de todos professores que trabalham com 
essa modalidade de ensino nas escolas públicas de educação na cidade de Goiânia, foram obtidos 
juntamente	às	secretarias	municipal	e	estadual	de	educação	e	também	junto	à	reitoria	do	IFG.

O questionário

[...] é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 
ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questio-
nário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do 
mesmo modo. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201)

A partir das respostas mais relevantes, obtidas através da aplicação do questionário serão 
selecionados três professores, um de cada esfera pública de educação (Federal, Estadual e Muni-
cipal), para serem observados durante algumas sessões/aula, objetivando compreender melhor a 
forma que as aulas coletivas de violão estão sendo desenvolvidas nas escolas. Para Gerhadt e 
Silveira (2009, p. 74) a observação “[...] é uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão 
de determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenô-
menos que se pretende investigar”.

Com	a	mesma	finalidade	serão	realizadas	entrevistas	semiestruturadas	com	os	três	professores	
selecionados	no	final	das	observações	das	sessões/aula.	Nesse	tipo	de	entrevista	“O	pesquisador	
organiza um conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e 
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às	vezes	até	incentiva,	que	o	entrevistado	fale	livremente	sobre	assuntos	que	vão	surgindo	como	
desdobramentos do tema principal”. (GERHADT; SILVEIRA, 2009, p. 72).

RESULTADOS ESPERADOS

Por	meio	da	aplicação	do	questionário,	acreditamos	ser	possível	conhecer	o	perfil	dos	profes-
sores que trabalham com ECV nas escolas públicas de educação básica em Goiânia, bem como 
quais os materiais didáticos estão sendo utilizados. Esperamos ser possível: analisar como o ECV 
está sendo desenvolvido nas escolas de educação básica da rede pública da cidade de Goiânia; 
identificar	os	maiores	desafios	enfrentados	pelos	professores	em	suas	práticas	de	ensino;	revelar	
práticas	e/ou	ações	exitosas	que	possam	contribuir	com	outros	profissionais	que	trabalham	e/ou	
desejam trabalhar com essa modalidade de ensino em escolas de educação básica.
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