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O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UFG E SUAS METAS

Tal qual nos relatos épicos da antiguidade, nos deparamos nos dias de hoje com 
desafios que demandam coragem, persistência e sabedoria. No âmbito do programa de 
pós-graduação empenhamos verdadeiras odisséias para atingir nossas metas. Por isso, 
atingir uma delas é motivo de grande comemoração.

Neste espírito anunciamos mais uma edição do Seminário Nacional de Pesquisa 
em Música da UFG, a oitava de uma série ininterrupta que tem por objetivo incentivar 
a produção científica e artística do corpo docente e discente promovendo a difusão e 
o intercâmbio entre programas de pós-graduação. As atividades do 8º SEMPEM com-
preendem a apresentação de comunicações, apresentações artísticas, palestras, mesas 
redondas, exposição de painéis, realização de mini-cursos.

A programação do SEMPEM focaliza ações voltadas para a discussão e atuali-
zação bibliográfica de assuntos relativos à três grandes áreas de conhecimento musical 
– Criação e Expressão, Música, Cultura e Sociedade, Música, Educação e Saúde; são 
abordados, por especialistas do Brasil e do exterior, temas ligados às linhas mestras de 
Pesquisa em Música, como Performance musical e suas interfaces, Composição e Novas 
Tecnologias, Músicas e Culturas, Linguagem Sonora, Semiótica e Inter-relação das Artes, 
Música e Educação, Musicoterapia: convergências e aplicabilidades. Todas as discussões 
convergem para a ampliação de possibilidades de ensino e pesquisa em música tanto em 
contexto nacional como internacional, visando interferir positivamente nos cursos de pós 
graduação – e também de graduação – das universidades representadas. A realização do 
SEMPEM e a publicação de seus Anais (impresso e on-line) consolida a sua importante 
inserção social.

Assim, nosso programa de pós-graduação desempenha papel importante no de-
senvolvimento da pesquisa em música no Centro-Oeste e, consequentemente, no Brasil. 
Fazendo um breve retrospecto, o Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Artes foi 
criado em 1994 pelo Instituto de Artes da UFG. Em 1996, por meio de uma reforma 
administrativa o antigo Instituto de Artes desdobra-se em duas unidades distintas, fi-
cando o Mestrado sob responsabilidade da Escola de Música. Em 1999 o Mestrado em 
Artes passa a se chamar Mestrado em Música, sendo no mesmo ano recomendado pela 
CAPES. Desde sua criação, o Programa de Pós-Graduação da EMAC/UFG já capacitou 
cerca de 85 mestres. Dos egressos, muitos já efetivaram a nucleação em outras insti-
tuições, outros retornaram aos nossos núcleos de pesquisa, ou criando novos, como é o 
caso do Grupo de Pesquisa em Musicologia.

ApresentAção

Apresentação
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Nessa travessia, contamos com o apoio de vários portos-seguros. Agradecemos à 
Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFG pelo apoio logístico e financeiro, assim 
como à direção da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Somos enormemente 
gratos pelo apoio da CAPES, que nos financiou através de recursos PAEP, sem o qual a 
realização deste seminário não seria possível.

A realização do 8º SEMPEM é o fruto de um esforço conjunto, onde destacamos 
a Coodenação Científica da Profa. Dra. Fernanca Albernaz Nascimento, a Coordenação 
Artística do Prof. Dr. Carlos Costa, todo o corpo de pareceristas, e os alunos voluntários.

Goiânia, 22 de setembro de 2008

Prof. Dr. Anselmo Guerra
PPG Música UFG

Coordenador
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APRESENTAÇÂO

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UFG E SUAS METAS
Prof. Dr. Anselmo Guerra

PALESTRAS

2A. DIA 22, 10h30 – Mini-auditório
NOVAS FRONTEIRAS NO ENSINO DA COMPOSIÇÃO MUSICAL
João Pedro Oliveira (Prof. Catedrático)
Departamento de Comunicação e Arte
Universidade de Aveiro, Portugal

3A. DIA 23, 10h30 – Mini-auditório
EDUCAÇÃO MUSICAL E DEFICIêNCIA: PROPOSTAS DE ADAPTAÇÕES PEDAGÓGICAS
Viviane Louro (Ms. UNESP); 
Coordenadora e professora da Fundação das Artes de São Caetano do Sul – SP

MESAS REDONDAS

2A. DIA 22, 15h00 – Mini-auditório
MÚSICA EM ESPAÇOS ALTERNATIVOS DE EDUCAÇÃO 
Flávia Cruvinel, Adriana Aguiar, Thaís Lobosque, Denise Alvares

3A. DIA 23, 15h00 – Mini-auditório
MÚSICA E INCLUSÃO
Viviane Louro, Fernanda Albernaz Nascimento, Eliane Leão, Sandra Rocha

4A. DIA 24, 15h00 – Mini-auditório
MUSICOLOGIA E INTERPRETAÇÃO MUSICAL
Diósnio Machado Neto, Werner Aguiar, Carlos Galvão

5A. DIA 25, 15h00 – Mini-auditório
PRÁTICAS MUSICAIS: PERCURSOS HISTÓRICOS E CRUZAMENTOS SÓCIO-CULTURAIS
Herom Vargas, Glacy Antunes, Ana Guiomar, Magda Clímaco

MINI-CURSOS

Dias 22 a 25, 17h-19h
Mini Curso (A): Masterclass – Composição
Prof. Dr. João Pedro Oliveira (U. Aveiro, PORTUGAL)

Dias 22 a 25, 17h-19h
Mini Curso (B): Masterclass – Música Contemporânea para Piano. 
Prof. Dr. Richard Zimdars (U. Geórgia, USA)

Dias 22 a 25, 17h-19h
Mini Curso (C): Harmonia Avançada: 
Prof. Dr. Carlos Alberto Farias Galvão (EMB, DF)

Dia 25, 17h-19h
Mini Curso (D): Masterclass-Música de Camara. 
Profa. Dra. Eliane Tokeshi (USP): violino; Ricardo Kubala (USP): voiola.
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Dias 22 e 24 (2ª. e 4ª.) – 15h às 19h
Mini Curso (E): Masterclass: Violão. 
Prof. Dr. Douglas Esteves (VENEZUELA), Prof. Dr. José Luis Lara (VENEZUELA)
PROGRAMAÇÃO PARALELA: 3ª. Semana de Violão da EMAC/UFG

COMUNICAÇÕES

C1. EDUCAÇÃO MUSICAL / MUSICOTERAPIA - 3a. dia 23/09   

8h00 Denise Álvares Campos <camposilva@cultura.com.br>
 MÚSICA, ARTES VISUAIS E TEATRO: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO A PARTIR DA HISTÓRIA
 DA ARTE
 
8h15 Jordanna Vieira Duarte <jordannaduarte@gmail.com>
 Viviane Cristina Drogomirecki <vivianedrogomirecki@yahoo.com.br>
 A MÚSICA ENCONTROS E DESPEDIDAS, DE MILTON NASCIMENTO E FERNANDO BRANT
 E A MEMÓRIA AFETIVA

8h30 Fernanda Valentin <nandavalentin@hotmail.com>
 O CORPO EM MUSICOTERAPIA: COMPLEXIDADE E SUBJETIVIDADES

8h45 José Davison da Silva Júnior <davisonjr@bol.com.br>
 A MÚSICA EM DIFERENTES CONTEXTOS CLÍNICOS: REFLEXÕES SOBRE MUSICOTERAPIA
 E BIOÉTICA

9h00 Meygla Rezende Bueno <minuett@ibest.com.br>
 COMENTÁRIOS SOBRE A MUSICALIZAÇÃO DE IDOSOS UTILIZANDO A FLAUTA DOCE COMO
 INSTRUMENTO MUSICAL

C2. MUSICOLOGIA/COMPOSIÇÃO E TECNOLOGIA MUSICAL - 4ª, dia 24/09

8h00 Antônio Gilberto Machado de Carvalho <gilberto@musica.ufmg.br>
 UM ALGORITMO DINÂMICO PARA IDENTIFICAÇÃO HARMÔNICA DE UM TRECHO MELÓDICO

8h15 Fátima Carneiro dos Santos <fsantos@uel.br>
 A COMPOSIÇÃO DE PAISAGEM SONORA: UMA ZONA DE INSTABILIDADE 

8h30 Leonardo Salomon Soares Tramontina <diosnio@gmail.com>
 A ABORDAGEM HISTÓRICA DA SINFONIA PÓS-BEETHOVINIANA: 
 UMA ANÁLISE COMPARATIVA

8h45 Rafael Registro Ramos <rafaelramos_music@hotmail.com>
 Mitia Ganade D´Acol <mitiaganade@hotmail.com>
 COMENTÁRIOS SOBRE O DISCURSO APOLOGÉTICO: POLÊMICA MUSICAL DO PADRE CAETANO
 DE MELO DE JESUS

9h00 Eliel Almeida Soares <elielasoares@yahoo.com.br>
 Ronaldo Novaes <ronaldonovaesrp@yahoo.com.br>
 FIGURAS DE RETÓRICA NO OFERTÓRIO DA MISSA DO PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA
 DE ANDRÉ DA SILVA GOMES

C3. PERFORMANCE - 5ª, dia 25/09

8h00 Aline Franco Oliveira Gadelha, e-mail:aline.gadelha@gmail.com
 CONCEPÇÕES DA CANTILENA DA BACHIANAS BRASILEIRAS Nº 05 COMO CHORO

Programação
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8h15 Beatriz Pavan <beatrizpavan@brturbo.com.br>
 CRAVO CONTEMPORÂNEO: ANÁLISE CRÍTICA DOS RECURSOS COMPOSICIONAIS
 E IDIOMÁTICOS NO REPERTÓRIO BRASILEIRO

8h30 Carlos Henrique Costa <costacarlosh@yahoo.com.br>
 LYRICISM AND ITALIAN TRECENTO TRAITS IN LANDINI´S BALATTA “NON AVRÀ MA PIETÀ”

8h45 Cleuton Batista <bcleuton@gmail.com>
 MARCA - ESCRITA: UMA COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ESTEREÓTIPO 
 MUSICAL

9h00 Emanuel de Carvalho Nunes <emanuel-nunes@hotmail.com>
 UM ESTUDO ANALÍTICO E INTERPRETATIVO DAS PEÇAS “PRELÚDIO E FUGA” 
 E “CHORO DE MACHO” PARA VIOLÃO SOLO DE MAURÍCIO OROSCO

C4. PERFORMANCE - 5ª, dia 25/09
 
10h30 Fabiana Moura Coelho <fabianamcoelho@gmail.com>
 FLAUTA E TRATO VOCAL: ASPECTOS EXPERIMENTAIS

10h45 Johnson Machado <johnsonmchado@hotmail.com>
 PEQUENA PEÇA BRASILEIRA NA CONTEXTUALIZAÇÃO MUSICAL CONTEMPORÂNEA
 À ÓTICA DA TEORIA PÓS-TONAL E SUA APLICABILIDADE NA EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
 E INTERPRETATIVIDADE

11h00 Leonardo Loureiro Winter <llwinter@uol.com.br>
 INTERFACES DA ANÁLISE NA INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO MUSICAIS

11h15 Samuel Almeida Silva <samsinger@terra.com.br>
 SOBRE A INTERPRETAÇÃO DE CANÇÕES DE HEKEL TAVARES

11h30 Thiago Cazarim <thiago_cazarim@yahoo.com.br>
 A CONCEPÇÃO DE ENVOLVIMENTO CORPORAL NO FAZER ARTÍSTICO: DO CORPO-OBJETO 
 DA BODY ART AO CORPO EXISTENCIAL DA PERFORMANCE MUSICAL
 
11h45 Raphael Ferreira da Silva <raphaelsom@yahoo.com.br>
 Roberto César Pires <rpires1@sigmanet.com.br>
 VINÍCIUS DORIN E A CONSTRUÇÃO DE SUA LINGUAGEM PARTICULAR DE IMPROVISAÇÃO 
 NO SAXOFONE A PARTIR DA ESTÉTICA DE HERMETO PASCOAL

12h00 Fernando Passos Cupertino de Barros <fernandocupertino@gmail.com>
 REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE A ATUALIDADE DO NACIONALISMO NA MÚSICA BRASILEIRA 
 DE CONCERTO

C5. MÚSICA, CULTURA E SOCIEDADE - 6ª, dia 26/09

8h00 Maurício José Jesus da Silva e-mail: mauricioclarineta@yahoo.com.br
 CLARINETISTAS PROFISSIONAIS DO RIO DE JANEIRO: 1940 A 2000

8h15 José Reis de Geus <josegeus@hotmail.com>
 REFLEXÕES SOBRE O “ABRASILEIRAMENTO” DA POLCA E A FORMAÇÃO DO MAXIXE 
 NOS CONJUNTOS DE PAU E CORDA

8h30 Márcio Pizarro Noronha <marcio.pizarro@hotmail.com>
 “SCINESTESIA”, PERFORMANCE, PARADIGMA AUDIOVISUAL: DESENHANDO CONCEITOS 
 PARA A HISTÓRIA E TEORIA INTERARTES
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8h45 Martha Antonia dos Santos Reis <martha_reis@hotmail.com>
 MÚSICA CAIPIRA, MÚSICA SERTANEJA E MOVIMENTO COUNTRY – RETRATAÇÃO 
 DE UMA IDENTIDADE CULTURAL

9h00 Vanessa Fernanda Rodrigues <rf_vanessa@yahoo.com.br>
 MUSICA RITUAL - PENSAMENTO COMPOSICIONAL E MUSICAL EM ROBERTO VICTORIO

C6. MÚSICA, CULTURA E SOCIEDADE - 6ª, dia 26/09

10h30 Maria Regiane da Silva <regiane_music@yahoo.com.br>
 QUANDO A CRIAÇÃO MUSICAL É UMA REINVENÇÃO FRONTEIRIÇA: O RITMO NEGRO 
 DIASPÓRICO DA MÚSICA POP CONTEMPORÂNEA

10h45 Robson Corrêa de Camargo <robson.correa.camargo@gmail.com>
 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MELODRAMA E SEU ESPETÁCULO, TEATRO E ÓPERA.

11h00 Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas <c2sprf@udesc.br>
 ESPÉCIES DE OITAVAS: USOS E SIGNIFICADOS DO TERMO “MODO” EM DIFERENTES 
 PRÁTICAS TEÓRICO-MUSICAIS

11h15 Sylmara Cintra Pereira <sylcintra@yahoo.com.br>
 WAGNER, UMA BIO-FILMOGRAFIA

11h30 Aline Folly <follyf@yahoo.com.br
 ARTES INTEGRADAS: PEQUENO RELATO DE OBSERVAÇÕES

11h45 Cristiane Oliveira <crisocr@gmail.com>
 MUSICOTERAPIA: UMA NOVA PROPOSTA PARA AS ORGANIZAÇÕES

POSTER – saguão do Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG

Adriana Conrado Jacintho de Faria <adrianajacintho@gmail.com>
Jordanna Vieira Duarte <jordannaduarte@gmail.com>
ESCREVENDO MÚSICA NO CADERNO DE DESENHO: ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO MUSICAL

Adriana Oliveira Aguiar <adrioa@gmail.com>
Flavia Maria Cruvinel <fmcruvinel@gmail.com>
EDUCAÇÃO MUSICAL EM ESPAÇOS ALTERNATIVOS: EXPERIÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DA EMAC-UFG 

Alexandre Ariza G. Castro <alexarizabr@yahoo.com.br>
CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICOTERAPIA NA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA – UMA OBSERVAÇÃO DO PONTO 
DE VISTA DO CLIENTE

Aurélio Nogueira de Sousa <aurelio_trumpete@hotmail.com>
ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIO PARA MAPEAMENTO DO ENSINO DE TROMPETE: A ANÁLISE DO DISCENTE

Everson Ribeiro Bastos <everson.bastos@yahoo.com.br>
“BORANDÁ” DE EDU LOBO: SIGNOS DE ENGAJAMENTO?

Edna Rosane de Souza Sampaio <ednarsampaio@hotmail.com>
Elza Oliveira de Souza Almeida <elzadealmeida@hotmail.com>
Marília Laboissiére <mlaboissiere@hotmail.com>
Martha Antonia dos Santos Reis <martha_reis@hotmail.com>
Fernanda Albernaz do Nascimento <fealbernaz@cultura.com.br>
“CONTAROLANDO”: UM ALERTA PELA VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE GOIÁS

Programação
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Hermes Soares dos Santos <menorhss@hotmail.com>
Claudia Regina de Oliveira Zanini <mtclaudiazanini@gmail.com>
Fernanda Valentin <nandavalentin@hotmail.com>
A MUSICOTERAPIA E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DO SUJEITO-SER HUMANO

José Francisco Lima da Silva <jflimasilva@hotmail.com>
Vladimir A. P. Silva <vladimirsilva@hotmail.com>
A OBRA CORAL DE REGINALDO CARVALHO: CATALOGAÇÃO E EDIÇÃO

Shirley Cristina Gonçalves <profshirleymusica@yahoo.com.br>
O ENSINO DE PIANO EM UM CONSERVATÓRIO PÚBLICO MINEIRO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE D
A ESTRUTURA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Vinicius Linhares da Silva <vinnylinhares@gmail.com>
A ESCRITA VIOLONÍSTICA DE GUARNIERI
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SEMPEM 2008, Recital, segunda feira dia 22 de setembro às 9:20h
Teatro da EMAC/UFG

Douglas Esteves, Violão

Pavana

Tríptico
 Armida
 Madrugada
 La Negra

Dos Valses Venezolanos
 Tatiana
 Yacambú

Suite Venezolana
 Registro
 Danza Negra
 Canción
 Valse

Variaciones sobre un tema infantil venezolano

Pasaje Aragüeño

Todas las obras son composiciones del Maestro Antonio Lauro

SEMPEM 2008, Recital, segunda feira dia 22 de setembro às 14:00h
Mini-auditório da EMAC/UFG

Johnson Machado, clarineta
Carlos Costa, piano

Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folksong 
(1872/1958) I. Adagio 
    II. Andante sostenuto 
    III. Larghetto 
    IV. Lento 
    V. Andante tranquillo 
    VI. Allegro vivace 

Malcolm Arnold  Sonatina 
    I. Allegro con brio 
    II. Andantino 
    III. Furioso 

Eufrasio Prates 

 Mutações Para voz, hexagramas sonoros, incenso e praticante de Tai-chi 2006
 “One uses emptiness to make peace with people” (HSIEN) 

 Eros impromptus: Crotoxina 70
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SEMPEM 2008, Recital, terça feira dia 23 de setembro às 9:20h. 
Teatro da EMAC/UFG

PERCUSSÃO

Som da Gafieira
 Luiz Americano  Sorriso de Cristal
 Luciana Rabello  Velhos Chorões
 João Tomé  P. R.
 Luciana Rabello  De bem com a vida
 Jacob do Bandolim Gostosinho

SEMPEM 2008, Recital, terça feira dia 23 de setembro às 14:00h. 
Mini-auditório da EMAC/UFG

Richard Zimdars, Piano
PERSICHETTI E ALUNOS

Vincent Persichetti   Sonata No. 9, Op. 58 (1952) 
(1915-1987)  Moderato; Allegro agilite; Larghetto;    
     Allegro risoluto; Largando; Animato

Vincent Persichetti   Winter Solstice, Op. 165 
(1987)      

Marga Richter   Remembrances (1977)    
(b. 1926)

Jacob Druckman    The Seven Deadly Sins: 
(1928-1996)  Variations for Piano (1955)
 1. Pride; Envy; Anger         
 2. Sloth
 3. Avarice; Gluttony; Carnality

SEMPEM 2008, Recital, terça-feira dia 23 de setembro às 20:30h. 
Teatro Goiânia

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás
Coro Sinfônico de Goiânia (FOSGO)

Madrigal Altri Canti (Centro Livres de Artes)
Maestro Ângelo Dias

Amadeus Mozart  Abertura da Flauta Mágica 
L. Beethoven   Abertura Egmont
L. Beethoven   Missa em Dó, Opus 86

SEMPEM 2008, Recital, quarta feira dia 24 de setembro às 9:20h. 
Teatro da EMAC/UFG

Albrecht Breuninger, violino
Ana Flávia Frazão, piano

J.Brahms   Sonata op.108 em re menor
(1833-1897)   Allegro
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     Adagio
     Un poco presto e con sentimento
     Presto agitato

G.Gerschwin De “Porgy and Bess”
(1898-1937) “Summertime”
     “It Ain’t Necessarily So”
    “Bess, You is My Woman Now”
    “Tempo di Blues”

SEMPEM 2008, Recital, quarta feira dia 24 de setembro às 14:00h. 
Mini-auditório da EMAC/UFG

Ana Cláudia de Assis, piano
João P. Oliveira, piano

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch (4’10”) 
 
João P. Oliveira: Sem Titulo 
 piano a 4 mãos e sons eletrônicos (2’) 
 
João P. Oliveira: In Tempore 
 piano e sons eletrônicos (11’14”)

Anselmo Guerra

O acorrentamente de Prometeu – para suporte fixo(6´)

SEMPEM 2008, Recital, dia 25 de setembro às 9:20h.
Teatro da EMAC/UFG

DUO KUBALA-TOKESHI
Eliane Tokeshi, violino
Ricardo Kubala, viola

Yuji Takahashi Sieben Rosen Hat Ein Strauch para violino solo (1938-)

Silvio Ferraz Três Peças (1959 - ) Pequena Onça 
    Arcos para Giacometti
    Adagio

Toshi Ichiyanagi  Perspectives para violino solo (1933-)
Bohuslav Martinu  Três Madrigais 
(1890-1959)  Poco allegro
    Poco andante
    Allegro
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SEMPEM 2008, Recital, dia 25 de setembro às 14:00h.
Mini-auditório da EMAC/UFG

Márlou Peruzzolo Vieira, Violão 

Heitor VILLA-LOBOS  Estudo 8 
Leo BROUWER   Tres Apuntes
     I. De ‘El Homenaje a Falla’ 
     II. De un fragmento instrumental 
     III. Sobre un canto de bulgaria 
William WALTON   Bagatelle 1 
Ronaldo MIRANDA   Appassionta 

Franklin Muniz, piano

L. von Beethoven Sonata para piano No. 26, Op. 81a 
    Das Lebewohl (Adagio/Allegro)
    Abwesenheit (Andante espressivo)
    Das Wiedersehen (Vivacissimamente)

SEMPEM 2008, Recital sexta feira, dia 26 de setembro às 9:20h.
Teatro da EMAC/UFG

Orquestra FOSGO 
Maestro Joaquim Jaime
José Luiz Lara, violão

Emmanuel Chabrier  España
Joaquin Rodrigo  Concierto de Aranjuez
Giussepe Verdi  La Forza del Destino
Mikhail Glinka  Russlan and Ludmilla
Jacques Offenbach  Orphée aux Enfers
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Novas froNteiras No eNsiNo 
da composição musical

João Pedro Oliveira - Prof. Catedrático
Departamento de Comunicação e 

Arte Universidade de Aveiro, Portugal

O processo de ensino/aprendizagem da composição e a exploração da criatividade 
individual em música, tem sido uma preocupação constante em toda a documentação 
histórica sobre esta arte. Esta perspectiva reflecte-se na existência de inúmeros docu-
mentos relativos ao ensino da composição, quer sob a forma de tratados específicos, 
quer sob a forma de exercícios escritos por vários compositores ou pedagogos. Tomando, 
como exemplo, o caso da composição nos séculos XVII, XVIII e XIX, mais particularmen-
te, dentro do sistema tonal, verifica-se a existência de bastantes tratados de harmonia e 
de composição, que pretendem dotar o aluno de uma técnica específica de escrita, pro-
porcionando-lhe também as bases para a compreensão do sistema em causa, com todas 
as suas implicações formais, rítmicas e de textura sonora. De uma forma geral, estes 
tratados representam a cristalização da linguagem adquirida durante um período de pes-
quisa, e a sua formulação em modelos de composição mais ou menos académicos, que 
poderão servir como base para futuras pesquisas do compositor. Não é infrequente, em 
muitos destes tratados, o tipo de observações finais, em que o autor aconselha o estu-
dante, após este ter completado com sucesso, o seu estudo académico, a libertar a sua 
imaginação e começar a escolher os seus próprios caminhos de criação. Como tal, estes 
tratados não representam uma verdadeira aprendizagem da composição, mas referem-se 
mais especificamente ao conhecimento de uma técnica de escrita musical, sob um ponto 
de vista mais académico.  

No século XX, a diversidade de linguagens musicais, o aparecimento de novos 
sistemas de composição, ou o retomar de propostas ou linguagens já experimentadas, 
sob novas perspectivas, levantam dois problemas fundamentais. Em primeiro lugar, a 
rapidez da evolução e aparecimento (ou desaparecimento) destes novos sistemas, não 
permitem tempo suficiente para que haja uma verdadeira cristalização, após um período 
experimental lento e progressivo, e sua subsequente aplicação no contexto da aprendi-
zagem. Em segundo lugar, a diversidade de linguagens, especialmente depois dos anos 
cinquenta, apresenta-se segundo uma panorâmica de tal forma alargada, que se torna 
difícil conhecer aprofundadamente cada uma delas. Poderemos mesmo afirmar que, em 
última instância, se caminhará para a eliminação de qualquer linguagem musical, de ca-
rácter “universal”, e consequente afirmação do parâmetro do individual, até ao extremo. 
Esta parece-nos ser uma tendência do final deste século. 
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Estes aspectos, por vezes causam o aparecimento de um problema característi-
co de muitas linguagens dos últimos quarenta anos, e que consiste na substituição da 
“profundidade” pela “originalidade”. Queremos com isto dizer, que a superficialidade te-
órica se instalou em muitas soluções técnicas e musicais, que frequentemente têm sido 
adoptadas. Estas soluções florescem e subsistem durante algum tempo, não graças à 
sua consistência e profundidade teórica, mas devido aos aspectos inovadores, ou pseu-
do-inovadores, que pretendem apresentar. Ou seja, muitas vezes a teoria que permeia a 
criação de uma obra, é imediatamente apresentada, já de uma forma cristalizada, como 
complemento e justificação dessa obra.

Finalmente, enquanto que no século XVIII, por exemplo, se poderia facilmente 
estabelecer certos “paradigmas universais”, da linguagem musical da tonalidade (fun-
cionalidade dos graus tonais, modulação como sendo a charneira formal das obras, a 
cadência como sendo o objectivo teleológico do discurso musical, etc.), a diversidade de 
linguagens musicais no nosso século, não permite facilmente o estabelecimento de tais 
paradigmas. Mesmo certos conceitos, que há cinquenta anos atrás eram importantes no 
panorama europeu (por exemplo, a noção de tabula rasa musical), hoje em dia deixaram 
de fazer sentido, ou caíram em desuso.  

Parece-nos que, dentro da diversidade de linguagens musicais existentes no nosso 
século, se tem tornado habitual a existência de soluções pessoais, para certos proble-
mas globais do discurso musical. Dentro desses problemas, parece-nos ser fundamental 
equacionar certos princípios que têm acompanhado consistentemente a evolução da lin-
guagem musical. Dentro destes, destacaremos como fundamentais, os seguintes:

Frase musical. •
A relação entre polifonia e textura. •
O binómio tensão-relaxamento. •

Propõe-se que estes princípios de construção e (possivelmente) também de co-
erência musical sejam considerados, não somente num contexto microscópico, mas 
igualmente prevendo as suas implicações a nível macroscópico, continuando a ser 
elementos unificadores e potenciais estabelecedores de coerência a nível musical e estru-
tural. Será sobre estes conceitos, que nos parece que o estudo da composição se deverá 
debruçar em primeiro plano. 

Pretende-se igualmente demonstrar que a actividade da composição se encon-
tra num período de grande efervescência em termo de mudanças e procurar-se-á, com a 
abordagem de noções gerais e específicas sobre os fenómenos musicais, focar um con-
junto de conhecimentos sobre modos de actuação, perante problemas relacionados com 
as noções básicas, acima descritas, e que se julgam necessários para uma efectiva ope-
racionalidade da prática de compor. Assim, procurar-se-á explicitar a utilidade de certos 
procedimentos técnicos, simultaneamente enfatizando a necessidade de uma postura 
crítica e criativa, em relação aos materiais musicais produzidos pelo próprio estudante 
de composição, e pelos outros compositores. 

Trata-se naturalmente de privilegiar uma componente de formação, que se con-
sidera essencial no perfil do compositor, e cuja relevância passa para além da simples 
análise dos processos de evolução das linguagens musicais dos nossos dias, para entrar 
no campo da criação de ferramentas individuais, próprias para dar solução aos desafios 
que se lhe apresentem. Pretende-se assim, passar a mensagem fundamental, que a qua-
lidade das soluções apresentadas, não deverá derivar apenas do conhecimento teórico 
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das três noções fundamentais acima expostas, mas tal como acontecia no período da to-
nalidade, da sua aplicação e compreensão das suas consequências a todos os níveis do 
discurso musical.

As capacidades de, por um lado, saber questionar as soluções apresentadas e, 
por outro lado, saber traduzir projectos e preocupações de ordem criativa mais interna 
em soluções práticas, constituem as pedras de base para o suporte de níveis de qualida-
de elevados, durante o exercício da composição. Paralelamente, pretende-se sublinhar 
que esta asserção é fundamental para as actividades que normalmente ocupam o centro 
das preocupações do compositor, ou seja, a preparação de procedimentos específicos de 
composição, ou a análise crítica da evolução do pensamento desta área, e seu reflexo 
em soluções musicais específicas. Só assim, será possível oferecer um enquadramento 
global ao processo de estruturação da actividade de compositor.

O procedimento a seguir consistirá na realização de exercícios concretos, de 
forma ilustrativa dos problemas enunciados, no sentido de uma transformação das 
eventuais preocupações de ordem teórica enunciadas, em orientações para procedi-
mentos práticos. Esta tarefa poderá ser centrada, inicialmente, em certos princípios 
de composição, relativos aos aspectos formais, preparação e uso de planos e siste-
mas prévios, abordando designadamente a questão metodológica de “como compor”. 
Complementarmente, será necessário propor novos caminhos de investigação no mesmo 
domínio, consolidando a ideia que se trata de um trabalho permanentemente inaca-
bado, exigindo um esforço contínuo de teorização analítica da prática, e, no sentido 
inverso, resolução prática de novas propostas e novos conceitos teóricos. Procurar-se-á 
afirmar a ideia, que a composição se trata de um processo global, multifacetado, em 
diferentes níveis, e em contínuo desenvolvimento, para o qual todos os alunos e futuros 
profissionais poderão contribuir.

Não deverá ser esquecida a aplicação de todos os princípios e soluções estudadas, 
a um contexto pedagógico, que deverá ser subordinado às orientações acima referidas. 
Por outras palavras, procurar-se-á estimular o aluno a consciencializar a natureza e o 
âmbito dos seus conhecimentos, para o desempenho da sua função como professor de 
composição. Pretende-se assim promover a atitude auto-crítica que já abordámos, como 
sendo fundamental na construção do saber científico.

Em resumo, encontramos motivos suficientes para fazer repensar o âmbito e o 
objectivo da composição (atitudes críticas e analíticas, equacionamento e resolução de 
problemas teóricos, etc.), a metodologia e atitude perante a concepção e escrita de novas 
obras (elaboração de planos e sistemas, avaliação dos mesmos, etc.), e aplicação práti-
ca das diversas soluções em contextos variados (elaboração de gestos musicais, frases e 
obras completas). Naturalmente que a perspectiva sob a qual se orientem estas noções, 
irá ter repercussões na natureza, conteúdo e processo de preparação das composições.

No entanto, a elaboração de exercícios ou a construção de obras que represen-
tem um esforço de compreensão dos problemas acima expostos, poderá sempre ser feita 
tendo como base algum sistema musical, que permita ao aluno uma certa segurança, em 
termos da coerência no manuseamento dos sons musicais e suas relações. Claro está, 
coerência estrutural não implica forçosamente, coerência musical. Será necessário um 
esforço por parte do docente, na transmissão da ideia que qualquer sistema estrutural de 
composição, por mais completo ou complexo que seja, não poderá substituir uma com-
preensão profunda dos três conceitos fundamentais, acima expostos. Esta perspectiva 
acrescenta mais um nível de dificuldade na transmissão da experiência da composição, 



Ana is  do 8º  Sempem30

uma vez que, qualquer sistema proposto pelo aluno, deverá ter como resultado a criação 
de momentos musicais coerentes e interessantes. 

Subjacente a esta problemática, está a queda do mito que perdurou durante o 
período “consensual” do serialismo integral e seus derivados, que implicava a subordi-
nação restrita de todos os acontecimentos musicais ao sistema gerador da obra (aqui 
visto sob uma perspectiva muito alargada), sendo a coerência do resultado musical, mais 
conseguida, quanto mais pusesse em evidência o sistema que a originou. A constatação 
da existência de outros valores musicais interessantes, induz um novo tipo de relacio-
namento com a planificação e projecção de sistemas de composição. Ressurge assim o 
argumento pela recuperação da “intuição” para criar um sentido da evolução e sequên-
cia dos momentos musicais, sistematicamente legitimados. Pretende-se assim, promover 
a criação de estruturas orientadoras, capazes de fornecer uma certa racionalidade aos 
procedimentos composicionais, sem coarctar a possibilidade da expressão individual in-
tuitiva, antes pelo contrário valorizando a iniciativa pessoal do compositor, de forma a 
que a junção de ambas as perspectivas (sistemática e intuitiva), se possam articular com 
sentido e coerência global.

Ainda neste contexto, importa explorar as consequências que advêm desta postu-
ra, na relação entre a obra musical, e o sistema de composição utilizado. Naturalmente 
que está implícita nesta discussão a perspectivação da evolução desejável dos conceitos 
sistemáticos propostos, em direcção à sua realização prática sob a forma de exercícios 
ou obras musicais. 

Um dos aspectos importantes a serem abordados deverá ser a distinção entre 
a noção de sistema fechado de composição (que implica em si mesmo a construção 
interna de todas as relações musicais já testadas, e que são levadas à prática simultane-
amente à criação do sistema, estando por isso intrinsecamente ligadas a este), e a noção 
de sistema evolutivo de composição, (que se vai projectando a si mesmo, em função da 
experiência da escrita musical, e dos resultados obtidos). A compreensão destas duas 
perspectivas (para além de outras que eventualmente possam ser abordadas) será formal 
e tacitamente abordada no exercício da escrita musical, ficando sempre ao critério do 
compositor, qual delas deverá adoptar, em cada situação. A aceitação destes dois tipos 
de concepção musical, terá inevitavelmente repercussões sobre a forma, o conteúdo e a 
maneira de proceder na composição de obras. Segundo a nossa opinião, os sistemas de 
composição poderão orientar-se de acordo com duas perspectivas:

Constituir um quadro de referência para a tomada de decisões operativas, sem  •
contudo as determinar na íntegra.
Ser o resultado de uma série de procedimentos sequenciais e práticos, servindo  •
igualmente como balizador do âmbito proposto para a criação e caracterização 
de novas acções.

Consequentemente, o sistema não deverá constituir uma antecipação global do 
acontecimento sonoro, mas sim um conjunto de regras e critérios fundamentados, que 
orientarão todo um fluxo subsequente de decisões relativas aos gestos musicais, quer no 
micro-nível da nota, quer, numa perspectiva mais alargada, ao nível da frase e da pró-
pria obra.

Assim sendo, o reforço do papel do compositor, passará necessariamente por 
uma reapreciação da própria natureza do conceito de sistema de composição, e da forma 
de utilização desse sistema, na sequência dos argumentos apresentados. Na realidade, 
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de acordo com esta perspectiva, os sistemas de composição, conforme a proposta de-
fendida acima possuem uma realidade dual, incluindo simultaneamente uma vertente 
“orientadora” e uma vertente “transformadora”. O reconhecimento desta natureza bi-ac-
tiva, permite evitar o erro de considerar a relação sistema-obra como reveladora de uma 
racionalidade organizativa total, onde todo o aspecto intuitivo parece ser deixado para 
segundo plano, ou simplesmente abolido. Mais importante, o reconhecimento desta na-
tureza dual, permite enfatizar a importância da apreensão da constante evolução que 
qualquer sistema permite, quer a nível de uma obra ou conjunto de obras, quer a nível 
mais alargado da própria evolução do panorama musical da actualidade.
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RESUMO: O presente artigo traz, num primeiro momento, uma reflexão sobre o contexto em que a educação musical se encon-
tra inserida e alguns questionamentos sobre a formação do professor no que tange à inclusão de alunos com deficiências na 
aula de música. Baseado nessa discussão, o artigo aborda possíveis adaptações para que o professor de música possa inserir 
pessoas com necessidades especiais em sua prática pedagógica. 
PALAVRAS-CHAVES: Educação musical; Adaptações; Pessoas com deficiências, Inclusão.

ABSTRACT: This article deals, firstly, with the context in which music education is inserted and with some questions concerning 
the formation of the music teacher working with handicapped students in the music class. Based on this discussion, the article 
deals with some adaptations available for the teacher in order to include students with special needs in his class.
UNITERMS: Music education; Adaptations; Handicapped people.

inserindo A temáticA

Hans-Joachim Koellreutter (1998), educador musical e conceituado compositor 
alemão naturalizado brasileiro, afirma que a música é um meio de desenvolver faculdades 
para o exercício de qualquer atividade. De acordo com suas palavras, a música trabalha a 
concentração, a autodisciplina, a capacidade analítica, o desembaraço, a autoconfiança, 
a criatividade, o senso crítico, a memória, a sensibilidade e os valores qualitativos. Além 
do que, pode valorizar o ponto de vista nacional, religioso, político e social. Sendo assim, 
ela é importante para a formação de todas as pessoas, pois, como afirma Gainza (1988): 
a música pode, ao penetrar no homem, romper barreiras de todo tipo, abrir canais de 
expressão e comunicação e induzir a modificações significativas na mente e corpo.

Embora Koellreutter e Gainza façam tais afirmações - as quais, inclusive, são con-
firmadas (teoricamente) pela maioria dos educadores musicais - na prática, a situação é 
um pouco diferente. De acordo com Lacorte (2003), a partir de meados do século XX, as 
artes, incluindo a música, foram submetidas às regras do mercado capitalista e à ideolo-
gia da indústria cultural baseada na idéia e na prática do consumo de produtos culturais 
fabricados em série. Música, hoje, ficou resumida ao que temos em contato através da 
mídia, uma música que segundo Murcho (1995) impede qualquer possibilidade estéti-
ca, ou qualquer julgamento de valor a seu respeito.

De acordo com Reimer (1970): a educação musical [...] tem lutado com o pro-
blema de justificar sua existência para a sociedade, da qual ela depende. Dentro dessa 
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sociedade massificada pela produção, a educação, em geral, tornou-se algo fragmentado 
e extremamente tecnicista. Há um esforço indiscutível para tornar a relação pedagógica 
cada vez mais produtiva. Assim sendo, há um interesse ímpar pelos métodos de ensino, 
pela tecnologia da educação, pelos instrumentos de avaliação, pela adequação curricular, 
pela especialização seccionada do conhecimento. 

Apesar da luta dos educadores musicais, em princípio, ser em prol de uma edu-
cação musical de qualidade para todos, uma educação que favorece a formação do 
indivíduo de forma a lhe oferecer (através da música) subsídio para desenvolver-se melhor 
em outros campos sociais e na própria vida, percebemos que, na realidade, o processo 
pedagógico musical também é influenciado pela massificação e fragmentação do conhe-
cimento em prol de uma produção. Tanto é que, seja na educação musical dentro do 
ensino básico, ou nos cursos específicos de música, ela fica, geralmente, à mercê do sis-
tema educacional na qual ela está inserida: regras institucionais, conteúdo programático 
pré-estipulado, entre outros. Sendo assim, o aluno precisa obter um desempenho deter-
minado, aprender certos conceitos em um tempo estipulado, para poder “tirar a nota”, 
“passar de ano”, “acompanhar a turma”, “cumprir o repertório de determinado instru-
mento”. Isto é, a música, que poderia ser uma válvula de escape desse processo, pois 
como menciona Atack (1995), é uma ocupação essencialmente individual na qual não 
há competição ou jogo a ser ganho ou perdido, se torna mais uma escrava do sistema.

Então, como fica uma pessoa que não consegue cumprir essas normas institucio-
nais da maneira ou no tempo esperado? Sendo mais específico: como fica uma pessoa 
com deficiência dentro desse processo musical? Será que os professores de música têm 
preparação pedagógica para lidar com esses alunos? Será que os cursos de capacitação 
de professores abordam a inclusão de pessoas com deficiência também nas matérias 
de artes?

Segundo Cavalheiros (2002), a inclusão social é atualmente a maior preocupação 
no que tange as necessidades especiais, tanto no Brasil como em outros países. Dessa 
forma, é preciso que a música, por ser algo representativo em todas as culturas, faça 
parte dessa inclusão. De acordo com o documento intitulado “Normas sobre Equiparação 
de Oportunidades para Pessoas com Deficiência”, adotado pela Assembléia Geral da 
ONU, em 1993 é obrigação dos países (entre eles o Brasil):

Procurar fazer com que as pessoas portadoras de deficiência tenham a oportunidade de 
usar ao máximo as suas capacidades criadoras, artísticas, não apenas em seu próprio 
benefício, como também para o enriquecimento da comunidade (Documentos Interna-
cionais, 2002).

Além disso, o mesmo documento completa que é obrigação:

Fornecer materiais de qualidade, treinamento contínuo de professores e profissionais de apoio 
quando necessário; Permitir flexibilidade, acréscimo e adaptação aos currículos; Garantir que 
os alunos com deficiência tenham o acesso à mesma porcentagem de recursos educacionais 
destinados aos estudantes sem deficiências;

Por isso, faz-se necessário uma reflexão e mobilização maior sobre o sistema no 
qual a educação musical está inserida para que esta possa fazer jus à afirmação: “música 
é para todos”. Como afirma Gardner (1994; 1995), em princípio, todos são capazes de 
aprender música, pois ela é inerente ao ser humano. É somente questão de respeitar as 
possibilidades de cada um e adaptar tal fazer para aqueles que possuem dificuldades 
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acentuadas. Para tanto, precisamos questionar e talvez, reformular alguns pontos em re-
lação a formação do professor de música, para que este possa incluir em seu contexto 
pedagógico, pessoas que diferem do que ele está acostumado. 

Sampaio (2002) analisa o fazer musical referindo-se à música como algo que 
acontece enquanto uma ação mental sobre o mundo e se realiza como uma forma do 
homem entender, organizar, classificar, interagir, manipular e ser manipulado, cons-
truir, desconstruir, enfim, uma forma de se relacionar com o mundo. 

Partindo dessa visão, podemos dizer que música abarca inúmeras possibilidades. 
Nesse sentido, adaptar o fazer musical para pessoas com deficiência é algo tangível em 
diversos níveis. 

Objetivamente falando, podemos contar com várias adaptações que podem bene-
ficiar a pessoa com deficiência no contexto musical. Dentro de tais adaptações podemos 
citar: a Tecnologia Assistiva e as Adaptações Pedagógicas que descreveremos a seguir.

tecnologiA AssistivA

Tecnologia Assistiva (T.A) se define como:

Qualquer elemento, peça de equipamento, ou sistema, que seja adquirido comercialmente 
sem modificações, modificado ou feito sob medida, utilizado para aumentar, manter ou 
melhorar as capacidades funcionais de indivíduos com deficiências (HOPKINS 1998).

De acordo com Damasceno e Galvão Filho (2003) a TA tem por objetivo:

Proporcionar à pessoa portadora de deficiência maior independência, qualidade de vida e in-
clusão social, através da ampliação da comunicação, mobilidade, controle do seu ambiente, 
habilidades de seu aprendizado, competição, trabalho e integração com a família, amigos e 
sociedade. [...] Podem variar de um par de óculos ou uma simples bengala a um complexo 
sistema computadorizado. 

Especificamente em relação à educação musical, a Tecnologia Assistiva se desti-
na mais ao auxílio de pessoas com deficiências físicas, pois, em princípio, baseia-se num 
utensílio de apoio àqueles que não conseguem executar determinada função física de 
outro modo. Algumas adaptações que podem ser proporcionadas pela T.A são:

a) Órteses: quando a pessoa utiliza um aparelho prescrito e fabricado por pro-
fissionais da área de saúde para estabilizar ou promover uma função física, e assim 
colaborar na execução instrumental. Em casos de impossibilidade de preensão palmar 
por acometimentos diversos (lesão medular; traumatismo cranioencefálico; paralisia 
cerebral), é possível, por exemplo, a confecção de uma adaptação que colabore para 
tal preensão e assim faça com que a pessoa segure ou manipule o instrumento de-
sejado, ou mesmo o arco de um violino, a baqueta de um xilofone ou de uma bateria 
(Teixeira 2003).

b) Adaptação do instrumento musical: quando há alteração no instrumento em 
si ou a criação de instrumentos específicos para portadores de necessidades especiais 
a partir de instrumentos pré-existentes. Em uma instituição que atende pessoas defi-
cientes físicas, em São Paulo, foi confeccionado um teclado adaptado, constituído de 
madeira leve e alumínio, com teclas ampliadas em suas dimensões (5,5cm), de forma 
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que ao invés de ser digitado, o executante utiliza as mãos fechadas em forma de punho. 
(Nascimento 1998 In: Souza e Ferraretto, 1998).

c) Mobiliário: quando há alteração em móveis (cama, mesa, cadeira) com o fim 
de facilitar o estudo musical ou o posicionamento da pessoa com deficiência física para 
a aprendizagem teórica ou prática instrumental. Por exemplo, mesa adaptada para ca-
deiras de rodas, cadeiras especiais ou estantes adaptadas, para utilização de partituras 
(Louro, 2003). 

d) Softwares ou adaptações no computador: programas específicos que per-
mitem o acesso ao computador através de comandos simples: um sopro, o uso de 
somente um dedo; adaptações no teclado ou mouse do computador, associados a pro-
gramas musicais, de forma a permitir a escrita musical ou a programação e gravação 
de arranjos musicais.

e) Pranchas de Comunicação: fazem parte da “Comunicação Alternativa” que, 
por sua vez, integra a Tecnologia Assistiva. As pranchas de comunicação servem para 
colaborar na comunicação de pessoas que possuem muita dificuldade ou total impos-
sibilidade de comunicação oral. A utilização da Prancha é bem simples: a pessoa com 
deficiência aponta os símbolos desejados e o receptor (a pessoa com quem ela está fa-
lando) lê o que está sendo apontado. Além das pranchas de comunicação, podem ser 
criadas as pranchas temáticas. A diferença entre elas é que a de comunicação é confec-
cionada por um fonoaudiólogo e a temática pode ser confeccionada por qualquer pessoa, 
inclusive um professor, pois não requer uma estrutura predeterminada. Na prancha te-
mática são distribuídos símbolos que tenham a ver com um determinado assunto. Então, 
um professor de música pode, numa prancha temática, colocar o nome das notas, o de-
senho das figuras musicais, o desenho das claves, enfim, símbolos que se relacionam 
diretamente com sua disciplina, favorecendo, assim, a aprendizagem do aluno ou do 
grupo (Centro de Terapia Ocupacional 2000; Louro 2006). 

f) Adaptações arquitetônicas: de crucial importância para pessoas com defici-
ências, principalmente as com comprometimento físico. Rampas e/ou elevadores de 
acesso; banheiros adaptados com portas largas, barras de sustentação e pias baixas; 
corrimão nas escadas; chão anti-derrapante; portas largas nas salas de aula, entre outras 
adaptações, são somente alguns exemplos de adaptações arquitetônicas, essenciais para 
a independência e locomoção de pessoas com determinadas deficiências. Essas adap-
tações devem, de preferência, ser planejadas antes da construção do local em questão. 
Uma vez não integrando o projeto de construção, devem ser planejadas por engenheiros e 
arquitetos, visto que há normas de segurança e eficiência em relação a tais adaptações.

AdAptAções pedAgógicAs

Nem sempre uma pessoa com deficiência necessita de adaptações proporciona-
das pela Tecnologia Assistiva. Determinadas deficiências, tais como a mental e visual, 
necessitam muitas vezes de outros tipos de adaptações. Passemos, então, ao exame 
dessas modificações, que chamaremos de Adaptações Pedagógicas. 

Cada aluno, seja com deficiência ou não, possui sua própria história de vida, sua 
maneira de aprender, suas características físicas, psicológicas e culturais. Sendo assim, 
o ensino precisa ser eficiente e abarcar a diversidade. Por esse motivo, às vezes é ne-
cessário haver o que chamamos de “Adaptações Curriculares” que podemos conceituar 
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como respostas educativas, dadas pelo sistema educacional (escola e professores) de 
forma a promover, a todos os alunos, acesso ao conteúdo programático e participação 
integral nas aulas.

De acordo com o “Ministério da Educação e Secretaria de Educação Especial” 
(2000), há várias modalidades de adaptações curriculares, que podem ser promovidas 
em prol da aprendizagem dos alunos. De modo geral, podemos citar:

a) Adaptações de Acesso ao Currículo: adaptações de responsabilidade do sis-
tema político-administrativo, tais como: criação de condições físicas, ambientais e 
materiais para o aluno; adaptações arquitetônicas; aquisição de mobiliário e equipamen-
tos de recursos necessários; curso de capacitação para os professores, entre outros.

b) Adaptações de Objetivos e de Conteúdos: de “Objetivos” – refere-se à possibi-
lidade de se eliminarem objetivos básicos, ou à possibilidade de serem criados objetivos 
específicos para favorecer que alunos com deficiências possam conviver com os demais 
alunos. De “Conteúdo” – refere-se à possibilidade de se trabalhar com conteúdos pro-
gramáticos diferenciados levando em consideração as necessidades e dificuldades dos 
alunos.

Assim sendo, se o objetivo do professor em relação a determinada turma, for, por 
exemplo, ensinar os princípios da leitura musical, todas as figuras rítmicas e leitura em 
todas as claves, poderá adaptar esse objetivo para um aluno que possua, vamos supor, 
deficiência mental, pois sua maior dificuldade é a capacidade de abstração e aquisição 
de conceitos. Num caso desses, o professor pode ter para com esse aluno, dentro do 
mesmo conteúdo, outros objetivos, tais como: ensinar somente duas figuras rítmicas, 
ou mostrar para ele que existem sons com durações variadas (mais “compridos” e mais 
“curtos”), por exemplo. 

c) Adaptação do Método de Ensino e do Material: alterações na maneira de le-
cionar, no material utilizado para favorecer a compreensão dos alunos ou nas estratégias 
de ensino, levando em consideração as particularidades de cada um. 

Por exemplo, transpor tudo que está escrito em tinta, para o Braille para os com 
deficiência visual total, ou para edições ampliadas ou coloridas para os com visão sub-
normal. Usar materiais palpáveis também pode ser um bom recurso. Por exemplo, o 
professor pode criar uma “pauta” (linhas onde se escrevem as notas) com barbantes e 
as notas podem ser tampinhas de garrafas. Assim, os alunos que não podem enxergar, 
podem compreender como funciona a leitura musical e participar da aula. Para os alunos 
com deficiência mental, o professor pode usar uma linguagem mais acessível e exempli-
ficar tudo de forma concreta, real, com materiais que eles possam tocar e ver. 

d) Movimentos compensatórios: quando é utilizado algum movimento, ou parte 
do corpo que não seja o convencional, para se executar um instrumento musical, ou uma 
determinada música. Um exemplo a ser citado é de um estudante de piano, vítima de 
poliomielite que utiliza seu polegar como alavanca para tocar piano (Louro, 2003). Em 
princípio, a postura ideal da mão sobre o piano, é em forma de abóboda, ou seja, com 
todos os dedos levemente fletidos sobre o teclado. O aluno mencionado, por ser portador 
de uma mão extremamente hipotônica (musculatura fraca), não consegue manter seus 
dedos fletidos, nem possui força suficiente para percutir as teclas; dessa forma, ele apóia 
o polegar na madeira que se encontra abaixo das teclas, e utiliza-se do movimento do 
pulso para frente e para trás, fazendo com que o impacto do dedo na tecla a faça tocar.

e) Alterações musicais: discretas mudanças na escrita musical frente à obra ori-
ginal, de forma a não alterar seu conteúdo e sentido primordial, como a transposição da 
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altura das notas, omissão de algumas notas de passagem, pequenas alterações rítmicas, 
aspecto visual da escrita como cores ou tamanho das notas.

f) Arranjos musicais: quando a alteração na escrita musical, frente à obra ori-
ginal, se dá com maior ênfase. Por exemplo, arranjos instrumentais, transposições, 
alterações harmônicas. Para exemplificar podemos mencionar o caso de uma gaitista, 
portadora de Distrofia Muscular Becker (doença degenerativa da musculatura do corpo) 
que, por possuir grande debilidade física, adapta o repertório à sua deficiência. Dentro 
de suas adaptações, podemos citar a sonata para piano op. 27 nº 2 de Beethoven, 
conhecida como “Sonata ao Luar”, que foi transcrita pela jovem para gaita e teclado. 
Desse modo ela toca a melodia enquanto o tecladista executa o acompanhamento da 
música (Louro 2003).

g) Alteração técnico-musical: alterações na maneira de conduzir a música ou 
em aspectos técnicos, frente ao convencional, sem alterar o conteúdo essencial da obra. 
Tais modificações podem ser quanto ao dedilhado, distribuição de vozes, andamento, 
dinâmica, posicionamento das mãos, etc. Um exemplo a ser citado é de um violonista 
pernambucano que devido sua deficiência física, coloca o violão deitado em cima de uma 
plataforma e o toca como se fosse um piano. Assim, ele consegue executar o instrumen-
to com grande qualidade musical, mesmo possuindo uma deficiência que em princípio, 
o impediria de tocar violão.

pAlAvrAs finAis

Enfim, é absolutamente possível transformar o fazer musical em algo concreto 
para pessoas com deficiências. É somente questão de interesse e informação por parte 
dos profissionais da área de educação musical. De acordo com Bang (1991), os defi-
cientes têm o direito moral, cívico e legal de receber um nível de educação artística 
semelhante ao das pessoas não-deficientes. Sendo assim, é preciso repensar a educa-
ção musical e inserir em tal prática as diversas possibilidades adaptativas para que esse 
direito possa ser de fato cumprido.
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de analisar um caso de hibridismo na música popular urbana: o movimento manguebeat, 
em Recife (Pernambuco) nos anos 1990, e a canção O cidadão do mundo (CD Afrociberdelia), do grupo Chico Science & Na-
ção Zumbi, participante dessa cena cultural. O experimentalismo do grupo está fundado nas misturas entre gêneros musicais 
regionais de Pernambuco (em especial, o maracatu) e as formas contemporâneas do rock, funk e rap. A análise é feita nos 
aspectos rítmicos e instrumentais, estrutura e temática das letras, usos da voz e do canto, para detectar as aproximações e 
sínteses criativas entre distintas tradições musicais.
PALAVRAS-CHAVE: Chico Science & Nação Zumbi; Música popular; Hibridismo.

ABSTRACT: The aim of this article is to analyze a case of hybridism in the urban popular music: manguebeat movement, in 
Recife (Pernambuco) in the 90’s, and the song O cidadão do mundo (Afrociberdelia CD), by Chico Science & Nação Zumbi 
group, members of this cultural scene. Their experimentalism is based on a mix between the regional musical genres of 
Pernambuco (especially maracatu) and the contemporary forms of rock, funk and rap. The analysis is about rhythmics and 
instrumentals aspects, lyrics structure and themes, uses of voice and vocal, in order to detect approachs and creative synthesis 
among different musical traditions.
KEYWORDS: Chico Science & Nação Zumbi; Popular music; Hybridism.

os hibridismos dA/nA cAnção populAr

A canção popular tem sido bastante estudada enquanto objeto estético e cultu-
ral. Seu valor se fundamenta em sua riqueza como objeto artístico, como linguagem, e 
também pelas interfaces que constrói com seus contextos socioculturais. Nesse sentido, 
por essa multiplicidade de relações, é possível ressaltar o hibridismo como conceito ope-
rativo de análise.

Em primeiro lugar, o aspecto híbrido está presente no próprio corpo da canção, 
ou seja, em sua intrínseca qualidade de síntese de linguagens: música, poesia e perfor-
mance.1 Em outras palavras, ela é música por conter a linguagem dos sons e silêncios, 
por qualificar-se pelos timbres dos instrumentos e por manter-se sobre a estrutura da 
melodia, da harmonia e do ritmo, apesar de não se limitar apenas à linguagem musical. 
A canção é também poesia, no entanto, uma poesia caracterizada e definida pelo canto, 
palavra pronunciada pela voz em melodia, entoação produto de um corpo. É também, 
por conseqüência, performance porque ela é produzida por um corpo que lhe dá existên-
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cia e porque manifesta-se também pela dança, pela relação com os ambientes sociais e 
com os rituais em que está inserida.

Além desses aspectos estruturais, a canção popular é híbrida pelos contatos que 
criou – e nos quais se construiu – com os equipamentos de gravação, reprodução e di-
vulgação massiva. Reproduzida tecnicamente desde finais do século XIX, tornou-se trilha 
sonora dos habitantes das cidades por meio de discos (em vários formatos, desde os de 
cera até o CD), emissoras de rádio e de televisão, fitas magnéticas e vários tipos de apa-
relhos caseiros de audição coletiva ou portáteis e individuais (toca-fitas portáteis, walk 
man, ipod, MP3 players etc.).

Por conta disso, a canção faz parte do cotidiano mais fugaz. Materializa-se na 
despretensão do assobio, no canto individual e descomprometido, no ritmo do trabalho 
manual e em praticamente todos os rituais sociais, dos alegres aos solenes. Funciona, 
como passaporte para a sociabilidade, elemento de partilha social de intenções, entrosa-
mentos e licenças. Como forma ancestral de manutenção da oralidade (Zumthor, 1993), 
o canto – a letra consubstanciada em melodia pela performance vocal – recupera e ope-
racionaliza alguns códigos culturais e ideológicos, evidentes ou não, fazendo com que 
imbrique em sua estrutura uma série de elementos da cultura, distantes ou próximos, 
corporais ou abstratos, subjetivos ou aceitos coletivamente.

Se pensarmos a música popular dentro do complexo contexto sociocultural la-
tino-americano, surgem outros parâmetros importantes. Ao tratar a canção popular da 
América Latina, devemos levar em consideração o caráter culturalmente mestiço e híbri-
do que aflora em muitas de suas expressões artísticas, com maior ou menor grau.2 Nos 
estudos culturais, o termo hibridização tem sido utilizado, a partir de García Canclini 
(2000), para caracterizar uma série de casos em que ocorrem processos de múltiplas 
misturas de elementos de origens e formas variadas. Alguns teóricos definem seu campo 
semântico, como faz o historiador Serge Gruzinski (2001, p. 62) ao indicar que hibridis-
mo designa as “misturas que se desenvolvem dentro de uma mesma civilização ou de um 
conjunto histórico (...) e entre tradições que, muitas vezes, coexistem há séculos”.

Pensar a música popular na América Latina, especialmente no Brasil, demanda 
uma atenção especial a tal dinâmica histórica de sincretismos. O ambiente cultural do 
continente, tradicionalmente moldado pela mistura, potencializa a estrutura promíscua 
da canção, como é possível perceber em muitos gêneros do continente. São casos em 
que, com maior ou menor envergadura, músicas são produzidas pela conjunção, adap-
tação, incorporação e combinação de elementos culturais distintos, sempre ao sabor da 
vida cotidiana, com ou sem violência. Boa parte da produção latino-americana carrega, 
em alguma medida, a característica de ser produto de misturas, metabolismo de cons-
tante incorporação da diferença. Tal processo expande-se mais ainda quando a canção 
é mercantilizada por processos industriais e consumida, massiva e indistintamente, no 
mercado urbano moderno.

Outra curiosa indicação dos aspectos híbridos é vista na reveladora observação de 
J. M. Wisnik a respeito das características transitivas da canção popular:

Originária da cultura popular não-letrada em seu substrato rural, desprende-se dela para 
entrar no mercado e na cidade; deixando-se penetrar pela poesia culta, não segue a lógica 
evolutiva da cultura literária, nem filia-se a padrões de filtragem, obedecendo ao ritmo per-
manente aparição/desaparição do mercado, por um lado, e ao da circularidade envolvente do 
canto, por outro; reproduzindo-se dentro do contexto da indústria cultural, tensiona muitas 
vezes as regras da estandardização e da redundância mercadológica. Em suma, não funciona 
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dentro dos limites estritos de nenhum dos sistemas culturais existentes no Brasil, embora 
deixe-se permear por eles (Wisnik, 1987, p.123).

Esse compartilhamento entre campos culturais e seu caráter sincrético faz da 
canção popular um objeto de difícil decifração, especialmente a produzida no meio 
urbano. Constituída desde o final do século XIX (mas, já fruto de constantes misturas 
anteriores), a canção popular tornou-se um típico produto híbrido no qual se relacio-
nam tradições e modernidades, fruto dos contatos culturais no universo urbano e do 
desenvolvimento capitalista na produção, distribuição e consumo das mercadorias cul-
turais. Encontram-se nela elementos de estandardização típicos da estrutura mercantil 
que envolve os produtos das indústrias midiáticas. As novas tecnologias digitais, inclu-
sive, auxiliam nesse processo ao retirar canções, gêneros, músicos e instrumentos dos 
ambientes culturais de origem e trazê-los ao novo mercado, urbano e globalizado, para o 
consumo. Há elementos formais e sonoros oriundos das mais distantes formas da música 
denominada erudita e até de produtores (músicos, arranjadores e letristas) nitidamen-
te vinculados, por formação e atuação, a esse campo cultural. E há também rastros de 
manifestações tradicionais de origens ancestrais muitas vezes difíceis de definir, sons 
provenientes de práticas rituais e coletivas, basicamente orais.

No entanto, mesmo recebendo influências de múltiplas matrizes, é impossível re-
duzir a canção unicamente a qualquer um desses campos da cultura, mesmo que um ou 
outro tenha maior evidência. Ela é, eminentemente, síntese de equações rítmicas, sono-
ras, poéticas e corporais de vários tempos e espaços.

Esse caráter transitivo e permeável da canção popular urbana nos coloca uma im-
portante questão de caráter metodológico que está em como detectar na canção esses 
elementos que a constituem sem reduzir a análise a apenas um deles, tanto em sua 
estrutura semiótica, quanto na sua configuração sociocultural. Em outras palavras, ana-
lisá-la apenas como poesia ou apenas como música reduz a riqueza própria do objeto e 
retira dele outras particularidades. Da mesma forma, analisá-la como, por exemplo, mero 
produto de um mercado subtrai da canção aspectos fundamentais da cultura na qual 
está inserida e com a qual dialoga.

Por isso, a proposição é de que o pesquisador tenha em mãos um instrumental 
metodológico que possa dar conta, minimamente, dessas instâncias de sentido, para que 
a análise não resulte parcial ou encubra outras possibilidades de manifestação cultural 
da música popular.

Aqui, minha atenção se voltará para uma manifestação rica nesses hibridismos e, 
para tanto, lanço uma ampla observação com o propósito de mapear o trabalho criativo 
do grupo pernambucano Chico Science & Nação Zumbi (CSNZ), surgido dentro da cena 
cultural denominada manguebeat, nos anos 1990 em Recife. Serão abordadas aqui as 
características da cena mangue e, como exemplo do trabalho do grupo, serão discutidos 
os elementos que estruturam a canção O cidadão do mundo, do CD Afrociberdelia, de 
1996:

a) os dados musicais (instrumentos, ritmos e cantos) relativos à tradição musical 
pernambucana (maracatu, coco, embolada e ciranda) e os referentes às formas globali-
zadas da música pop norte-americana (rock, funk e rap) na canção;

b) os elementos presentes na letra (dos gêneros musicais tradicionais, de pronún-
cias e expressões populares, de personagens e locais da cidade de Recife) e que ganham 
sentido pelo canto;
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c) por fim, as relações que a canção tem com a performance como dinamizador 
de sentido dentro da música popular.

trAdição, modernizAção e refuncionAlizAção: o mAnguebeAt

Nos contextos híbridos, os gêneros tendem a se perder em seus limites, fluidi-
ficados pela força criativa das sínteses. São processos múltiplos, mas que podem ser 
pensados em mão dupla: por um lado, a tradição se reorganiza em novas sintonias 
com os elementos da atualidade; de outro, a informação contemporânea globalizada 
é contextualizada, contaminada pelo cenário local e refuncionalizada ao ganhar novos 
sentidos. Não se resume apenas à simples atualização, a tornar contemporânea uma 
manifestação musical ancestral. As noções de modernização e moderno utilizadas têm 
a ver com determinada consciência do presente e, em conseqüência, com atos de ava-
liação e incorporação criativa do passado e do que se apresenta como externo. Segundo 
Philadelpho Menezes,

(...) o conceito de moderno, qualquer que seja a situação em que apareça, sempre carrega 
consigo a noção de consciência do presente como momento de substancial distinção com 
relação aos períodos antecedentes, distinção essa que tanto pode ser de notável desenvolvi-
mento como de ruptura radical com o passado (Menezes, 1994, p. 11).

A ênfase aqui será nessa noção de desenvolvimento – criação de formatos a partir 
dos já existentes – que se faz pela seleção de determinados elementos da tradição e sua 
reorganização com as estruturas contemporâneas que, por sua vez, também são altera-
das no contato com a tradição. É o resultado da prática antropofágica dessa consciência 
do presente que, ao incorporar dados de origens diversas e colocá-los em combustão ra-
dical, gera novas configurações artístico-culturais.

Esses processos são nítidos em várias circunstâncias híbridas da cultura e em 
produtos artísticos com esse perfil. No caso das reflexões aqui propostas, as canções do 
grupo CSNZ e a cena manguebeat em Recife são exemplos do mecanismo híbrido.

O manguebeat foi uma importante movimentação cultural centrada no Recife 
(capital de Pernambuco) nos anos 1990. Partiu da música popular de jovens da cidade 
e ampliou seus conceitos para outras áreas. A cena musical foi possível por alguns 
motivos, em especial pelo posicionamento de músicos contra a situação existente em 
Recife que, nas suas óticas, não era favorável à divulgação de seus trabalhos. Os es-
paços nas mídias tradicionais – emissoras de rádio e TV e os jornais – não eram muito 
abertos à produção local. Exceto no carnaval, quando o frevo tomava conta das pro-
gramações, as emissoras apenas repercutiam a música pop que era sucesso no eixo 
Rio – São Paulo.

Também eram criticadas as políticas culturais dos governos municipal e esta-
dual, pelo pouco investimento nos novos trabalhos. Ao contrário, a orientação parecia 
ser de apoio às músicas mais tradicionais, a qual Fred Zero Quatro, membro do grupo 
Mundo Livre S/A, chamava de “postura atravessadora”. Segundo ele, tal postura signi-
ficava um uso oportunista das informações musicais tradicionais por parte dos músicos 
ligados ao movimento armorial, criado nos anos 1970 pelo escritor Ariano Suassuna 
(que fora também secretário da cultura de Recife e de Pernambuco). Nas palavras de 
Zero Quatro:
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Você pode se aproximar daqueles músicos e não resistir à tentação de se apropriar de sua 
herança e sabedoria, tentando reproduzir com todos os detalhes a sua técnica e copiando 
descaradamente o seu som, em benefício próprio (mas em nome da tradição, é claro). Enfim, 
difundindo sem o menor escrúpulo mundo afora uma versão mais “educada” do que a original 
– pouco importando que os “mestres” permaneçam ignorados, isolados em sua ingenuidade, 
desinformação e miséria (Zero Quatro, 1998).

Definida como “pilhagem cultural” pelo músico, a prática caracterizava as políti-
cas culturais oficiais e o pensamento de parte das elites culturais locais. Para fazer frente 
a tal situação, sua proposta tinha a ver com duas posturas complementares entre si e 
opostas à comentada acima. A primeira delas, denominada de “entusiasta/ incentivado-
ra”, seria aquela em que a pessoa, ao entrar em contato com uma manifestação musical 
tradicional, mostrasse aos produtores os mecanismos para a divulgação inteligente de 
seu trabalho, informasse-lhes sobre técnicas de gravação e processos de divulgação na-
cionais e internacionais. Sem apropriação, que se apontasse formas atuais de divulgação 
de um trabalho de âmbito regional e que, por suas características, pudesse ser mais am-
plamente conhecido na forma estética própria.

A segunda postura, identificada como “receptiva” pressupõe a incorporação da 
tradição. Nas suas palavras, trata-se de “(...) apontar suas antenas para eles [músicos 
regionais], abrir a sua mente e simplesmente se deixar influenciar, incorporando aquelas 
boas vibrações como insumo ou matéria-prima suplementar, bem como enriquecimen-
to e aperfeiçoamento a sua linguagem e seus procedimentos criativos” (Zero Quatro, 
1998).

Tanto o comportamento “entusiasta/ incentivador” como o “receptivo” indicam 
duas bases da cena mangue: enquanto o primeiro serve como instrumentalização da 
música tradicional para sua divulgação pelos modernos meios de massa em níveis nacio-
nal e internacional, o segundo trata do procedimento cultural antropofágico, híbrido por 
sua essência. Não é a toa que o manguebeat teve duas ênfases em relação cultura: por 
um lado, fundamentou-se na mistura do tradicional e do moderno, retomando, em parte, 
a dinâmica antropofágica tropicalista; por outro, manteve e até dinamizou a divulgação 
das manifestações tradicionais equiparadas às dos jovens que desejavam fazer música 
pop com os aspectos da cultura recifense.

Também é por isso que esses novos grupos lançaram mão da extensa gama de 
gêneros musicais da região para a realização de suas experiências sonoras. Os ritmos e 
instrumentos locais, lastros culturais imensos e criativos, foram usados junto dos instru-
mentos do rock para a produção de novas formas musicais, o que também implica em 
processos de hibridização.

Tais propostas surgiram como adaptação de ensinamentos que vieram do punk 
rock e, em parte, do hip hop, em especial, o famoso “faça você mesmo”. Em outras pa-
lavras: se as condições não são propícias, crie um estado de ebulição cultural para que 
sua manifestação musical seja conhecida. Assim, alguns jovens se propuseram a criar 
tais condições, sobretudo ao entrar em contato com canais das mídias, sejam locais ou 
de maior abrangência. Uma ação foi a realização de shows em Recife para atrair públi-
co. Outra foi contar com apoios de jornalistas que aceitavam divulgar o que acontecia na 
cidade, casos de Marcelo Pereira, editor de cultura do Jornal do Commercio, e de José 
Teles, que assinava nesse jornal a coluna “Toques” e dava notícias sobre a cena musical 
local. Uma terceira ação se deu com uma mídia nova para todos em meados dos anos 
1990: a Internet. Membros da cena mangue começaram a criar sites e rádios online 
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como instrumentos para amplificação de conceitos e propostas. Ao mesmo tempo, algu-
mas produtoras eram criadas para dar suporte à movimentação que se estruturava em 
Recife, mesmo à revelia dos poderes públicos. Um caso importante foi o de Paulo André 
Pires, criador do festival Abril Pró-Rock (abril de 1993) e primeiro empresário do grupo 
Chico Science & Nação Zumbi.3

Além desse contexto ligado, de forma geral, às mídias, havia na época o conceito 
estético de música eletrônica, série de gêneros musicais fundados em padrões rítmi-
cos sintetizados por seqüenciadores ou digitalizados em samplers – equipamentos de 
gravação digital e modulação de trechos de áudio – que, aplicados à música popular, 
possibilitou a criação de novos ritmos e sonoridades, sobretudo a partir das misturas mu-
sicais feitas por vários artistas da região.4

Assim, a criação da cena foi fundamental para dar corpo às experiências musi-
cais desses jovens, o que nos faz pensar na importância do entorno cultural, tecnológico 
e midiático para geração e entendimento da música popular. Em outras palavras, a 
canção só se estrutura em função relacional (e não meramente mecânica) com seus 
respectivos contextos culturais, materiais e estéticos, sejam próximos ou mais distan-
tes. No caso do manguebeat, a diversidade de grupos e músicos – punks, roqueiros, 
rappers, artistas tradicionais (membros de maracatu, cirandeiros, cantadores de coco) 
etc. – e a proposição do hibridismo entre as tradições musicais locais e as informações 
modernas globalizadas foram produtos de certas sensibilidades individuais em uma si-
tuação específica cujas características, em alguma medida, se corporificaram nessas 
criações estéticas.

A cAnção de csnz

Na produção musical do grupo CSNZ, é possível detectar uma nova apropriação 
criativa de elementos tradicionais dentro de uma produção musical voltada para o univer-
so da música popular. As características desse trabalho são o uso experimental de várias 
manifestações musicais e festivas de Pernambuco – maracatu, coco, ciranda, embolada 
e alguns instrumentos de percussão –, mescladas a elementos contemporâneos do rock, 
do funk e do rap, e a inserção dessa produção no âmbito da canção de massa por meio 
de gravadora, divulgação, presença em trilhas de telenovelas, relativo sucesso nas emis-
soras de rádio, apresentações na Europa e EUA, um típico percurso dentro das estruturas 
de consagração do mercado capitalista de bens culturais.

Nos dois primeiros discos que o grupo lançou (Da lama ao caos, em 1994, e 
Afrociberdelia, em 1996), há músicas cujas letras nos possibilitam reconhecer o uso da 
tradição do maracatu dentro do território moderno da música popular e que indicam a 
proximidade com o folguedo. Um caso é a canção O cidadão do mundo (segunda faixa do 
CD Afrociberdelia), cuja letra diz: “Vou juntar a minha nação / na terra do maracatu / (...) 
/ Eu vi, eu vi / A minha boneca vodu / Subir e descer no espaço / Na hora da coroação / 
Me desculpe / mas esta aqui é a minha nação”. Há referências diretas à nação – grupo do 
maracatu –, à calunga, às evoluções dos componentes e seus estandartes e à cerimônia 
da coroação dos reis negros presentes no folguedo. Na canção Mateus enter, que abre o 
disco, antes de O cidadão do mundo, há um paralelo interessante. Além de citar Mateus, 
“um brincalhão, espécie de herói pícaro do maracatu” (Moisés Neto, 2000, p.105), a 
letra indica um tipo de chamamento de todo o povo das ruas para a festa comum em al-
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gumas toadas de maracatu: “Eu vim com a Nação Zumbi/ aos seus ouvidos falar/ Quero 
ver a poeira subir/ e muita fumaça no ar”.

Se compararmos às tradicionais toadas, em que a nação congratula-se com o 
povo solicitando sua presença efetiva na festa, a estrutura é muito próxima. Vejamos três 
exemplos. Um é: “Bom dia, seu Amauri/ Tá Galdino aqui de novo/ Pra fazer seu carnaval/ 
Pra o senhor e pra o seu povo” (apud Moisés Neto, 2000, p.106); e duas canções do 
Maracatu Nação Erê, grupo formado por crianças carentes de Recife: “Ô lelê, Ô lelê, Ô 
lelê, Ô lalá/ A Nação Erê acabou de chegar” (“Que baque é esse?”); “A boneca da dama 
do paço/ Resplandece toda a Nação/ Tocando com essas crianças/ Trazendo esta multi-
dão/ Multidão que vem pra cá/ Vem pra cá, vem dançar” (“Luanda, vem ver”) (conforme 
encarte do CD Maracatu atômico).

A música O cidadão do mundo (letra de Chico Science e música de CSNZ e do 
produtor e guitarrista Eduardo Bidlovski) é um bom exemplo de como ocorrem alguns 
desses hibridismos. Como anotou Philip Galinsky (1999 p.237 e seg.), nessa canção 
ficam nítidas quatro partes em que aparecem mais ou menos misturados aspectos rít-
micos, melódicos, harmônicos, instrumentais e de canto típicos de quatro tradições 
musicais envolvidas nas composições do CSNZ: funk, maracatu, heavy metal e um hí-
brido de rap, raggamuffin (canto jamaicano acelerado de timbre distorcido) e embolada. 
Uma primeira parte inicial traz a rítmica do funk e é tocada com bateria, uma linha de 
baixo peculiar e um riff de guitarra. Na segunda parte, mantendo-se a linha melódica 
anterior da voz, a base instrumental se transforma no baque virado do maracatu com o 
gonguê, a caixa e a batida sincopada nos tambores.

Na terceira, tocada só com baixo, bateria e percussão, o canto produz um híbrido 
de rap, raggamuffin e embolada sobre uma marcação típica do funk, porém estranhada 
pela presença de um berimbau. No final, essa última parte se transforma em um hard 
core (variação mais ruidosa do heavy metal) bastante estridente por conta da guitarra 
distorcida e da intensidade sonora dos outros instrumentos, mas deslocada ainda pela 
presença estranha do berimbau.

O que liga os trechos, de um lado, é a contigüidade entre as síncopes das alfaias 
e as do bumbo da bateria. Porém, a principal eficiência da junção está na própria força 
sonora do maracatu, semelhante ao alto volume do rock na sua versão mais pesada. Em 
seu estudo sobre o folguedo, publicado ainda nos anos 1950, o maestro Guerra Peixe faz 
alusão à potência sonora da orquestra que acompanha o cortejo:

Quem tenha a oportunidade de apreciar a execução de uma orquestra constituída por dez 
zabumbas (...) concluirá na impraticabilidade de um conjunto muito maior que o usual. 
Impraticabilidade por exigências de ordem técnica e fisiológica, ou seja, por razões de inter-
pretação rítmica e incapacidade de suportar a prevista excessiva intensidade (Peixe, 1955, 
p. 58-9) (os destaques em itálico são meus).

O que o maestro não sabia é que a intensidade do maracatu pode muito bem dia-
logar com a violência do rock, um dos elementos básicos dessa linguagem musical.5 E o 
resultado dessa síntese é percebido em várias canções de CSNZ.

A ausência da bateria (no primeiro disco – Da lama ao caos) não é percebida, 
pois a pujança do baque dos tambores supre essa falta. Na verdade, ambos os gêneros 
se aproximam pela força percussiva típica das músicas que solicitam o corpo em dança 
frenética, pois suas origens são próximas das tradições musicais africanas baseadas no 
ritmo e transferidas para as Américas no período colonial. Como o maracatu, “o rock foi 
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buscar esse elemento físico, esse movimento libertador do corpo nas tradições negras do 
rhythm & blues, tão fortemente arraigadas nos EUA” (Chacon, 1982, p.14). É provável 
virem daí as razões desses contatos aparentemente estranhos, mas que, a rigor, são de 
tradições próximas e, por isso, mais instigantes.

Toda a letra é cantada dentro do padrão melódico do modo mixolídio, característi-
co de algumas melodias nordestinas. Tal proximidade também se vê no uso repetitivo de 
uma célula rítmica composta pelo conjunto semicolcheia-colcheia-semicolcheia. O canto 
foi gravado com um leve efeito de distorção, o que o aproxima do rock e do raggamuffin. 
A velocidade da dicção (uso das semicolcheias), a repetição e o uso limitado de notas, 
elementos peculiares às tradições do rap, da embolada e do raggamuffin são o principal 
sinal das misturas de CSNZ. Essa síntese comprova que nenhum dos gêneros é usado 
separadamente e é impossível destacar e definir com precisão em que parte situa-se um 
ou outro. Logo, estamos à frente de um produto cujas características não se reduzem uni-
camente a seus componentes independentes e autônomos. São marcas de uma obra em 
trânsito que se materializa nas fronteiras.

A letra de O cidadão do mundo traz novos usos de formas narrativas e expressões 
populares ao citar festas, situações e personagens.

A estrovenga girou, passou perto do meu pescoço
Corcoviei, corcoviei. Não sou nenhum besta, seu moço
A coisa parecia fria antes da luta começar
Mas logo a estrovenga surgia girando veloz pelo ar
Eu pulei, eu pulei. E corri no coice macio, só queria matar a fome no canavial da beira do rio
Jurei, jurei. Vou pegar aquele capitão, vou juntar a minha nação na terra do maracatu
Dona Ginga, Zumbi, Veludinho
Segura o baque do mestre Salu
Eu vi, eu vi a minha boneca vodu subir e descer no espaço na hora da coroação
Me desculpe, senhor me desculpe, mas essa aqui é a minha nação
Daruê Malungo, Nação Zumbi. É o zum zum zum da capital
Só vi caranguejo esperto saindo desse manguezal
Eu pulei, eu pulei. E corria no coice macio, encontrei o cidadão do mundo no manguezal da 
beira do rio. Josué!
Eu corri, saí no tombo se não ia me lascá, desci a beira do rio fui pará na capitá
Quando vi numa parede um pinico anunciá
É liquidação total o falante anunciou, ih, tô liquidado
O pivete pensou. Conheceu uns amiguinhos e com eles se mandou
Aí meu velho abotoa o paletó. Não deixe o queijo cair e segura o rojão
Vinha cinco maloqueiro em cima do caminhão
Pararam lá na igreja. Conheceram uns irmãos
Pediram pão pra comer. Com um copo de café
Um ficou roubando a missa e quatro deram no pé
Chila, relê, domilindró...

A partir de algum tipo de ato violento (“a estrovenga girou”: uma foice em ataque), 
o personagem que canta desvia (“corcoviei, pulei”) e foge sem pisar em falso (“no coice 
macio”). Aproxima-se de sua nação do maracatu (ver a “boneca vodu subir e descer 
no espaço na hora da coroação”) e de seus mestres (Dona Ginga, Veludinho e o baque 
do mestre Salu – todos são personalidades de conhecidas agremiações do folguedo) 
para se contrapor ao golpe. Aproxima-se também da cena recifense dos anos 1990 
(Daruê Malungo, Nação Zumbi, “zum zum zum da capital”, “caranguejo esperto saindo 
do manguezal”).
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No canto híbrido da terceira parte, Science refaz o percurso de sobrevivência de 
um menino de rua por imagens, como em um filme ou livreto de cordel, chamando in-
clusive pelo médico Josué de Castro, autor de livros sobre a fome como questão social. 
Como explica Moisés Neto (2000, p.110): “Seus versos reproduzem o burburinho de 
uma feira imensa e parecem roteiros para videoclipes, assimilando com animação o 
frenesi urbano (...). As sílabas do Mangue galopam como nas cantorias do Nordeste 
brasileiro”.

Fantasiado nas xilogravuras do cordel, o percurso fílmico do personagem popular 
é cantado com o particular sotaque pernambucano, com as supressões do “s” do plural 
de algumas palavras, e do “r” do infinitivo de verbos (características da fala popular) e 
usando expressões bastante curiosas como “me lascá” (se dar mal), “pinico anunciá” 
(alto-falante de lojas populares), “pivete” (menino de rua), “abotoa o paletó, não deixe 
o queijo cair e segura o rojão” (fique esperto e em prontidão) e “dar no pé” (fugir). Há, 
ainda, termos com dupla significação, como a “liquidação”, que pode ser tanto a venda 
promocional de algum produto feita por uma loja popular, como a liquidação do pivete 
se for pego pela polícia.

Por fim, a partir das informações no encarte do disco, há samples de três músi-
cas: Louvação, de Gilberto Gil e Torquato Neto, Cuidado com o bulldog, de Jorge Ben, e 
Batmacumba, de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Porém, não há como definir como apa-
recem na música, provavelmente misturados em pequenos trechos.

os híbridos e As AberturAs rAdicAis

Como se vê, várias informações são desenhadas pela letra, pelo canto e pelos 
elementos musicais na construção de uma espécie de rede de sentidos. Não há como 
identificá-las em estado puro. Todo e qualquer aspecto encontram-se relativizados pelos 
hibridismos a que estão sujeitos no corpo da canção. Esta, por sua vez, ganha novas con-
figurações no espetáculo ao vivo do grupo, a partir das performances de Chico Science e 
dos músicos da Nação Zumbi, dos usos de instrumentos, objetos, roupas e luzes e das 
relações travadas com a platéia.

Se, na letra, personagens e expressões são amalgamadas, no campo estritamente 
musical, o rock, representado nas canções do grupo pelo timbre da guitarra e pelo baixo, 
é refuncionalizado a partir da percussão pela síncope utilizada no maracatu e que não 
existe nele originalmente na mesma conformação. Não se trata de simplesmente utilizar 
os tambores, mas também alterar os padrões das músicas globalizadas e criar texturas 
sonoras pelos contatos estabelecidos entre as tradições musicais distintas.

Por fim, a força da aproximação entre tradicional e moderno não está simples-
mente no estranhamento que parece demonstrar, mas na qualidade da conjunção que 
dinamiza simultaneamente as sonoridades ancestrais e as ligadas às formas musicais 
urbanas. Uma e outra são ressemantizadas em favor de novas aberturas radicais: a pri-
meira ganha o conhecimento global, e a segunda adquire novos e criativos perfis.

Esse processo não é apenas produto das novas tecnologias digitais, dos meios 
de comunicação, da Internet ou dos desdobramentos da globalização que, por suas pró-
prias naturezas, desterritorializam e recontextualizam informações. Seu sucesso tem a 
ver também com um contexto em que as misturas já são características culturais básicas. 
E o trabalho de CSNZ encerra-se neste cenário.
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notAs

1 Sobre os processos de triagem, assimilação e mistura na canção popular brasileira, ver Luiz Tatit (2001).
2 Ver o apêndice “Hibridismo e a música popular na América Latina”, em Vargas (2007, p. 185-231).
3 Sobre as relações do manguebeat com as mídias em geral, ver Vargas (2007, p. 98 e seg.).
4 Ver, por exemplo, os trabalhos de DJ Dolores.
5 Além do lapso de tempo que o impossibilitou estabelecer tal semelhança (a publicação é de 1955, época em que o rock 

dava seus primeiros passos e estava longe das versões mais distorcidas), a postura nacionalista de Guerra Peixe o impediu 
de perceber nuances entre essas músicas de origens distintas: o maracatu, sintetizado no Nordeste, e o rock, gênero norte-
americano.
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RESUMO: Este artigo relata as atividades planejadas e desenvolvidas em 2007 no âmbito de uma pesquisa sobre integração 
de linguagens artísticas. Essa pesquisa vem sendo realizada no Cepae/UFG desde 2006, com término previsto para 2009. No 
período em foco as atividades se desenvolveram em uma disciplina acessória do Ensino Médio, tendo como tema gerador a 
história da arte no período barroco. A música, as artes visuais e as artes cênicas desse período foram abordadas em momentos 
que alternavam a atuação específica de cada professor com momentos de atuação conjunta. Ao final, os alunos foram desa-
fiados a integrar os conteúdos de forma criativa, elaborando uma produção final que contemplasse as 3 linguagens artísticas 
trabalhadas.
PALAVRAS-CHAVE: Artes integradas; Educação artística.

ABSTRACT: This article reports the activities planned and developed in 2007 as part of a research on the integration of artistic 
languages, held in Cepae/UFG from 2006 to 2009. The activities were developed in a subject from the Flexible Curriculum 
in High School, having Art History in the Barroque Period as a generative theme. The Music, Visual and Scenic Art were in-
troduced in alternate moments with teachers working either alone or in a team. In the end, the students were challenged to 
integrate the contents in a creative form, elaborating a final product using the three artistic languages.
KEYWORDS: Integrated arts, Music education.

Uma das características do Cepae/UFG é a abertura a novas propostas metodo-
lógicas para o ensino das diversas disciplinas do Ensino Fundamental e Médio. Nesse 
contexto, a equipe de professores de Arte da escola tem desenvolvido vários projetos de 
pesquisa ao longo dos anos, com enfoque, sobretudo, nas especificidades de cada lin-
guagem artística. No momento atual, entretanto, o grupo tem sentido a necessidade de 
buscar alternativas para uma prática interdisciplinar. Com essa disposição foi elaborado 
o projeto de pesquisa intitulado O ensino de Arte na escola: uma abordagem integrada. 
As atividades da pesquisa vêm sendo desenvolvidas desde 2006 e devem continuar até 
o ano de 2009. 

Temos nos baseado nos estudos sobre interdisciplinaridade para fundamentar 
nossa investigação. Tais estudos, referindo-se à educação em geral, têm defendido essa 
forma de abordagem por acreditar que

O enfoque interdisciplinar consiste num esforço de busca da visão global da realidade, como 
superação das impressões estáticas, e do hábito de pensar fragmentador e simplificador da 
realidade. (Lück, 1994, p. 72)
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No campo específico do ensino de Arte, muitas experiências já foram desenvolvi-
das buscando a integração entre as diversas linguagens artísticas. Essa busca tem sido 
feita por caminhos diferenciados. Alguns foram comprovadamente mal sucedidos, como 
é o caso da polivalência, na qual um único docente ministrava aulas de diversas lingua-
gens artísticas. Segundo Ana Mae Barbosa, essa prática foi inadequada, porque resultou 
em um “...ensino inócuo, uma educação estética descartável, um fazer artístico pouco 
sólido...” (Barbosa, 1984, p. 88). A interdisciplinaridade que buscamos estaria mais 
próxima de uma “integração alocêntrica”, que

...é a exploração dos princípios organizadores e da gramática articuladora da obra de arte 
na música, na expressão corporal, nas artes visuais e no teatro separadamente, levando en-
tretanto o aluno a perceber o que há de similar e de diferente entre as linguagens artísticas. 
(Barbosa, 1984, p. 88)

Com base nesse conceito de integração, temos planejado e desenvolvido as ativi-
dades da pesquisa anualmente. Nesse artigo pretendemos expor a proposta desenvolvida 
no ano de 2007. Tal proposta teve como tema gerador o período barroco da história da 
arte. A partir desse tema a equipe de professores de arte organizou a intervenção di-
dática buscando atender ao objetivo principal da pesquisa, qual seja a associação das 
linguagens artísticas, estabelecendo conexões entre a equipe de professores de arte da 
escola e os programas específicos de cada linguagem, visando a construção de uma 
proposta curricular integrada, que resulte na melhor formação dos alunos. As atividades 
ocorreram através de uma disciplina acessória oferecida para turmas do Ensino Médio 
do Cepae/UFG.

Ações didáticAs

Ao planejar as atividades para 2007, definimos que haveria momentos em que 
cada professor entraria sozinho, ministrando sua “disciplina especifica” e em outros mo-
mentos entraria a equipe toda. Na primeira aula esteve presente toda a equipe para 
situar os alunos sobre o método de trabalho que seria utilizado. Os alunos foram esclare-
cidos de que se tratava de um modelo didático experimental em Ensino de Arte. 

Antes das aulas específicas de cada linguagem artística, foi solicitada aos alunos 
uma pesquisa bibliográfica visando contextualizar o período barroco em seus aspec-
tos históricos, sociais e culturais. O resultado da pesquisa foi apresentado oralmente 
por cada grupo em momentos específicos nas aulas que se seguiram. A atividade teve, 
também, um cunho avaliativo e demonstrou ser útil para que a expressão artística do pe-
ríodo em estudo pudesse ser melhor compreendida e se tornasse mais significativa para 
os alunos.

Dando continuidade ao processo, os conteúdos das linguagens artísticas foram 
trabalhados como detalhamos a seguir.

Artes visuAis

Na abordagem específica do tema em Artes Visuais, foram trabalhadas as diver-
sas produções européias e brasileiras expondo os estudantes à essa produção mediante 
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apresentação de slides e análise dirigida da imagem. A atividade consistia na apresenta-
ção dos slides e das anotações dos alunos sobre as características gerais da reprodução. 
Foram mostradas imagens do Barroco espanhol, italiano, holandês e brasileiro.

Foi trabalhado um texto sobre o barroco onde se podiam definir as características 
básicas desse estilo de arte.

Situando os alunos sobre o debate das idéias naquele período estudado, foi apre-
sentado um vídeo sobre Giordano Bruno, filósofo da idade média que morreu por defender 
idéias diferentes das idéias dominantes. Tal vídeo buscava despertar para os embates 
“culturais e religiosos” que tramaram o contexto em que surgiu o Barroco. O filme conti-
nha cenas “fortes” e apresentava cenas de nu feminino; assim, foi consultado o setor de 
psicologia sobre a pertinência da peça filme para os adolescentes. Esse setor, na figura 
da psicóloga de plantão, não viu inconveniente e pediu para dar ênfase à discussão sobre 
o filme. E isso é o que foi feito. Ao contrário do que se suspeitava, não houve nenhum 
constrangimento durante as tais “cenas”, indicando que a banalização de imagens do nu 
feminino, na sociedade contemporânea, parece promover uma indiferença em relação à 
presença dessas cenas, quando surgem no vídeo. Foi pedido um relatório sobre o vídeo 
e comentários críticos. 

Ainda na atividade especifica, propôs-se uma oficina de máscaras de atadura de 
gesso, tendo em vista a produção de uma apresentação final, por parte dos estudantes, 
idealizada no projeto inicial.

MúsicA

Inicialmente foi dada uma visão geral das características musicais do período. 
Foram trabalhados os conceitos de: escala diatônica; modo maior e menor; afinação tem-
perada; contraponto; formas instrumentais e vocais (suíte, concerto, ópera e oratório); 
técnicas composicionais, como, por exemplo, o baixo contínuo. Para que tais conceitos 
fossem compreendidos pelos alunos foi necessária uma revisão de princípios da lingua-
gem musical, uma vez que os alunos estavam há algum tempo sem aulas de música. 
Apesar da escassez de tempo e da complexidade desses conteúdos, tentou-se fazer com 
que os alunos se envolvessem com eles por meio do uso dos teclados e da audição de 
exemplos musicais adequados a cada aspecto musical, executados ao piano, ou utilizan-
do CDs e DVDs.

Os compositores do período barroco foram estudados em blocos, por nacionali-
dade: compositores italianos (especialmente Vivaldi e Monteverdi); alemães (com maior 
concentração em Bach) e ingleses (enfatizou-se Handel, apesar de ser alemão de nasci-
mento). Além de um pequeno texto sobre alguns desses compositores, os alunos foram 
estimulados a aprender, cantando, uma peça de um desses compositores, tendo sido es-
colhida “Jesus, alegria dos homens” de J. S. Bach. Foi feita, também, uma seleção de 
filmes que contivessem a história desses compositores, como o filme “Amadeus”, por 
exemplo. Mas, não houve tempo para uma apreciação dos mesmos.

Ao apresentar a ópera como uma forma composicional que se iniciou no perío-
do barroco, tendo em “Orfeo” de Monteverdi um referencial, foram apresentadas versões 
diferenciadas da história que deu suporte a essa composição operística. A idéia foi des-
pertar nos alunos a busca por formas diversas de expressão artística a partir de um 
mesmo tema, com a intenção de auxiliá-los no trabalho final da disciplina. Além da 
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própria ópera, os alunos assistiram trechos dos filmes “Orfeo” e “Orfeo Negro”. Viram, 
ainda, uma proposta de ópera em animação (dos estúdios da Disney). Exemplificando 
uma forma vocal própria do período, foram apresentados trechos do oratório “Messias”, 
de Handel. 

teAtro

Nas aulas expositivas e reflexivas houve uma abordagem do teatro como produ-
to histórico-cultural, focalizando tanto os conceitos, como as práticas interpretativas. No 
primeiro momento foi feita uma introdução histórica fundamental para o entendimento 
do teatro como arte estética e seus principais desdobramentos temporais. Partindo de 
uma idealização de objetivos, para que os alunos pudessem ter uma maior compreensão 
sobre conceitos estéticos do movimento Barroco na Europa – Inglaterra, França, Portugal 
– e no Brasil – Teatro Jesuíta – foram abordados nas aulas autores, estilos, encenadores, 
cenógrafos etc.

No âmbito da apreciação, os alunos foram conduzidos à compreensão do teatro 
como atividade que favorece a identificação com outras realidades sócio-culturais, re-
conhecendo e identificando a interdependência das diferentes linguagens artísticas que 
envolvem a produção teatral. Foram feitas rodas de leitura de textos e fragmentos teatrais 
de autores barrocos brasileiros e europeus. Os alunos assistiram a um vídeo de anima-
ção – “A vida não vive” – premiado no VI FICA como melhor produção goiana. Após a 
apreciação do vídeo houve uma roda de debates relacionando-o com o movimento his-
tórico estudado.

Nas vivências práticas de interpretação e laboratórios de criação, os alunos foram 
conduzidos a experimentações e criações com elementos e recursos da linguagem tea-
tral, propiciando a eles um tempo natural de germinação e maturação das idéias que 
surgiam durante as aulas. Foram aplicadas situações dramáticas com foco na elaboração 
prática de cenas pela perspectiva do jogo improvisacional. A partir do reconhecimento e 
utilização das capacidades de expressar e criar significados no plano sensório-corporal na 
atividade teatral, os alunos construíram roteiros que continham: enredo, história, conflito 
dramático, personagens, diálogos, local e ação.

o processo criAtivo

Desde o início da disciplina, os alunos sabiam que haveria uma conclusão do 
curso com a elaboração, por eles, de uma apresentação que contemplasse as três lingua-
gens artísticas que foram vivenciadas.

Os alunos, inicialmente, fizeram sugestões individuais do que seria essa apresen-
tação. Ao final do semestre, no momento destinado à elaboração das propostas finais, 
aos ensaios e à apresentação, os alunos, que a princípio estavam divididos em pequenos 
grupos, concentraram-se em dois grandes grupos, com propostas diferenciadas. 

Houve uma seqüência de atividades: discussão de propostas; escolha da proposta 
que mais motivou o grupo; montagem do texto (cenas, diálogos); escolha e elaboração 
do figurino e do cenário; escolha das músicas; ensaios das falas; ensaios da dança (1º 
grupo); gravação das cenas (2º grupo); apresentação; avaliação.
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No momento dessa atividade integrada todos os professores da equipe - artes 
visuais, teatro e música - estavam em sala orientando, conforme a necessidade dos 
alunos. 

No caso de artes visuais, um grupo fez intensa pesquisa de imagens digitais na 
internet, assessorados pelo professor dessa linguagem específica. Outro grupo buscou, 
nos arquivos de didática da disciplina de artes visuais, reproduções de obras de pintores 
barrocos e montaram com elas parte de um cenário para uma peça teatral. Os estudan-
tes de outro grupo pegaram as máscaras criadas na oficina e fizeram delas elementos 
do cenário da peça, juntamente com as imagens digitais pesquisadas sobre o tema, que 
foram projetadas com data- show no fundo do palco.

A professora de música selecionou, de acordo com as propostas de apresentação 
sugeridas pelos alunos, peças musicais que poderiam ser introduzidas no contexto da 
apresentação. Os alunos dos dois grupos que se formaram para esse momento final ou-
viram várias dessas peças e escolheram aquelas que lhes pareceram mais adequadas, 
utilizando-as como temas para personagens e situações ou como peças para as danças.

A professora de teatro orientou os alunos de acordo com a necessidade que 
tinham de um texto teatral que pudesse adaptar-se ao trabalho com as demais lingua-
gens, da seguinte maneira:

o primeiro grupo fez uma intensa pesquisa de textos que abordavam questões  •
existenciais, partindo de diferentes concepções acerca do significado do amor. 
Orientados pela professora, os alunos construíram um roteiro para encena-
ção com a coletânea dos textos escolhidos. Houve a opção pela filmagem da 
encenação, o que exigiu, por parte da professora, a orientação específica de 
elementos para montagem e interpretação para câmera. 
os alunos do segundo grupo, após a pesquisa de alguns textos teatrais e mais  •
especificamente com base na leitura da peça teatral “Fhedra” de Racine, opta-
ram pela encenação teatral - em sala- de um texto trágico. Decidiram eles 
mesmos criar o texto para a encenação. Como a situação dramática se pas-
sava em um baile na corte do século X8º, se fizeram necessárias pesquisas 
dos costumes e danças da época, para a composição da cena e dos persona-
gens. Esses alunos foram orientados pela professora durante todo o processo 
da montagem.

Essa foi uma etapa muito interessante do processo. A capacidade de convenci-
mento dos autores das propostas foi decisiva para a estruturação final dos trabalhos. Os 
grupos acabaram se estruturando de acordo com a afinidade entre seus componentes e 
o estímulo que representava uma proposta ou outra. Foi importante, também, o surgi-
mento de líderes entre os alunos. Eles tomaram para si a responsabilidade de coordenar 
o grupo de forma natural e conseguiram fazer com que houvesse um desfecho para o 
trabalho.

AvAliAção gerAl

Foi altamente proveitosa a atividade de planejamento coletivo dos professores. Foi 
interessante o desenvolvimento da proposta em momentos de atividade específica inter-
calados com momentos de ação conjunta em sala de aula.
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Os alunos foram desafiados a integrar os conteúdos a partir de uma atitude criati-
va por parte deles mesmos. No início, faltava uma idéia consistente, mas, depois, foram 
ganhando força as idéias de ação coletiva, sob o estímulo dos docentes em arte.

O processo avaliativo da disciplina foi a soma das avaliações específicas junta-
mente com a análise da participação do grupo na execução do trabalho final.

De uma forma global, o trabalho foi bastante produtivo e positivo. Podemos dizer 
que os resultados obtidos apontam para uma ampliação dessa modalidade de ação didá-
tica dentro do nosso espaço formal. Os passos seguintes do projeto de pesquisa exigirão 
mais organização, tempo de planejamento, e atuação em sala de forma coordenada, 
mas, antecipadamente nos sentimos motivados a continuar buscando caminhos para 
que essa atuação interdisciplinar alcance seus objetivos. Essa motivação encontra supor-
te em afirmações tais como essa:

Encorajar os alunos a examinar elementos e condições para discernir possíveis relações em 
cenários contrastantes poderia possivelmente contribuir para o desenvolvimento de seu pró-
prio potencial criativo assim como estimular novas descobertas para o futuro. (Gelineau, 
2004, p. 163)
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos verificar se a música resgata a memória afetiva, além de investigar quais as emo-
ções esta desperta nos sujeitos participantes e se produz respostas similares em indivíduos distintos. Utilizou-se, então, revisão 
bibliográfica e pesquisa de campo com aplicação de questionário para fundamentar a metodologia. Os resultados apontam que 
os indivíduos submetidos à audição musical foram capazes de resgatar eventos anteriormente ocorridos. Constatamos ainda, 
duas classes de respostas ao objeto sonoro: a primeira, relacionada a respostas comuns aos indivíduos e outra, a respostas 
únicas emitidas.
PALAVRAS-CHAVE: Música; Memória; Afetividade; Comportamento afetivo e Música. 

ABSTRACTS: This research aimed to verify whether the music rescue affective memory, and investigate what emotions arise in 
this subject and the similar responses in different individuals. We used the bibliography review and the field research through 
a questionnaire to substantiate the methodology. The results suggest that individuals subjected to hearing music were able to 
rescue events that occurred previously. We identified two classes of responses to sound object: the first, related to common 
responses to the individuals and another, the particular answers issued.
KEYWORDS: Music; Memory; Affection; Music and Emotional behavior.

fundAmentAção teóricA

Ouvir música além de ser uma tarefa complexa, pois envolve diferentes padrões 
associativos mentais, “é uma experiência receptiva em que o indivíduo (...) responde 
de forma silenciosa, verbalmente ou através de outra modalidade” (BRUSCIA, 2000, 
p. 126). Estas respostas podem ser de variados tipos, tais como emoções, expectati-
vas, sentimentos, reações de humor, interesses individuais, reações fisiológicas e uma 
gama de outras correspondências, que podem ser – e na maioria das vezes, são – in-
fluenciadas por experiências e associações que se relacionam a um evento ou história 
individual previamente associado ao conteúdo musical.

Diante da vasta gama de respostas que os indivíduos podem dar ao estímulo 
sonoro, focamos neste estudo as relações existentes entre a música e a afetividade, mais 
especificamente, à memória afetiva. Nesse sentido, é importante esclarecer e diferenciar 
os conceitos de memória, estado afetivo e memória afetiva. 

Entendemos por memória um processo de recordação que possibilita evocar, 
quando necessário, o conhecimento passado e de torná-lo atual ou presente. Já estado 
afetivo é compreendido como tudo o que, em geral, se refere à esfera das emoções, ou 
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seja, “é qualquer estado, movimento ou condição que provoque no homem a percepção 
do valor (alcance ou importância) que determinada situação tem para sua vida, suas 
necessidades, seus interesses” (ABBAGNANO, 2000, p. 311). Dessa forma, podemos 
dizer, então, que a memória afetiva é capacidade de recordar uma determinada situ-
ação passada a qual foi atribuída uma emoção e que pode ser resgatada sempre que 
necessário.

Pesquisas recentes nos informam que a música pode ser utilizada como recur-
so para resgatar a imaginação e a memória dos indivíduos, sendo esta um importante 
estimulador de sensações e de resgate de memória, além de propiciar ambientes 
favoráveis à narrativa verbal (DUARTE & LEÃO, 2002). Pode, ainda, provocar im-
pressões por ser capaz de traduzir e formar uma imagem do que realmente está 
acontecendo e dessa forma, a música imprime emoções e faz com que o indivíduo/
ouvinte possa reviver, através de associações, acontecimentos anteriormente viven-
ciados (VIEIRA, 2004). 

Constatamos a influência da música em produzir fortes associações como se fora, 
nos indivíduos, um mecanismo para reexperienciar eventos significantes das suas vidas. 
Notamos que muitas pessoas ao ouvir determinada música associam-na a determina-
do evento anterior e as emoções que sentiram no passado são relembradas. Realizam 
também correspondências diversas com fatos, pessoas e lugares. 

Nos estudos sobre os tipos de respostas afetivas em música nota-se serem estas 
influenciadas por experiências individuais e associações que o indivíduo faz ao responder 
ao conteúdo da música, além disso, normalmente relacionam-se a eventos individuais 
previamente associados à música (RADOCY & BOYLE, 1997). Certamente, um indivíduo 
adulto ao ouvir uma canção que remeta ao seu tempo de infância, fará associações que 
resultarão no resgate da memória afetiva daquele tempo, pois a música foi previamente 
associada ao evento específico. 

Desenvolver um estudo que investigue as relações existentes entre música e 
memória, e especificamente, entre música e memória afetiva será importante para o le-
vantamento de mais dados sobre as respostas que os indivíduos emitem em contato com 
o material sonoro, além de elucidar como se dá o resgate desta nos sujeitos, quais res-
postas estes emitem e se existem respostas similares entre os sujeitos no momento da 
audição musical. 

De maneira mais detalhada, teve como objetivos pesquisar se a música Encontros 
e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant, na interpretação da cantora 
Maria Rita, resgatava a memória afetiva nos participantes da pesquisa, além de investi-
gar quais as emoções esta despertava nos sujeitos e se produzia respostas similares em 
indivíduos distintos.

metodologiA

Esta pesquisa dividiu-se em três momentos: (1) revisão bibliográfica sobre a 
afetividade e a música; (2) pesquisa de campo, através da aplicação de questionário e, 
(3) análise dos dados coletados no questionário.

A amostra foi composta por 26 participantes voluntários, de ambos os sexos, 
com faixa etária entre 13 e 16 anos de idade, cursando a 2ª fase do ensino fundamen-
tal (9º ano) de uma escola da rede pública de Goiânia/GO. 
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Os participantes da pesquisa responderam a um questionário, após a audição da 
música Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretada 
por Maria Rita, que continha perguntas objetivas e subjetivas. 

Segue modelo do questionário abaixo:

1) Idade: ______________________________________________________________________________

2) Sexo:

 a) (   ) M  b) (   ) F

3) Você gostou da música que ouviu:

 a) (   ) S  b) (   ) N

4) Esta música lhe fez lembrar algo que já ocorreu com você:

 a) (   ) S  b) (   ) N 

5) Quais sentimentos esta música lhe causou:

 a) (   ) Alegria (   ) Tristeza

 b) (   ) Amor  (   ) Ódio

 c) (   ) Saudade (   ) Indiferença

 d) (   ) Excitação (   ) Calma

 e) (   ) Conforto (   ) Desconforto

 f) (   ) Irritação (   ) Tranqüilidade

6) Algum outro sentimento? ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

7) Relate uma lembrança (ou história) que lhe ocorreu durante a audição desta música:

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

resultAdos e discussões

A investigação foi desenvolvida com os estudantes do 9º ano. Utilizou-se como 
um dos instrumentos na pesquisa, a música Encontros e Despedidas interpretada por 
Maria Rita. A análise das respostas do questionário aplicado demonstrou que 50% dos 
alunos (n = 13) eram da faixa etária de 14 anos, enquanto que 30,8% (n = 08) e 
15,3% (n = 04) tinham 15 e 16 anos, respectivamente, e somente 3,9% (n = 01) 
tinham 13 anos. 
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Foi verificado que entre os 26 participantes (50% de cada sexo), 92,3% (n = 24) 
gostaram da música que ouviram e 69,2% (n = 18) lembraram de algo anteriormente 
ocorrido durante a audição da mesma. Assim, constatou-se nas respostas sentimentos 
como: Saudade: (n = 15); Tranqüilidade: (n = 12); Calma: (n = 09); Amor: (n = 08); 
Alegria: (n=04); Conforto: (n =03); Tristeza: (n = 02); Ódio: (n = 1). 

Observou-se ainda que os sentimentos de Indiferença, Excitação, Desconforto e 
Irritação, não foram pontuados, além de outros sentimentos citados como: emoção, des-
pedida e lembranças.

Analisando a questão que abordava sobre o relato de uma história enquanto ocor-
ria a audição, observou-se que 26,9% (n = 07) participantes lembraram de alguém da 
família, 26,9% (n = 07) de um relacionamento afetivo. Entre os voluntários da pesqui-
sa 26,9% (n = 7) relataram outras lembranças tais como: lembrança do período da 
infância e de pessoas distantes, correlação com o dia-a-dia e convivência com amigos. 
Observou-se ainda que 15,5% (n = 04) mencionaram não lembrar de nada e, apenas 
3,8% (n = 01), não emitiu resposta.

Podemos dizer que os objetivos iniciais da pesquisa foram atendidos, uma vez 
que houve correspondência entre a música ouvida e o resgate da memória afetiva dos 
sujeitos, o que se observa pelo relato dos mesmos na questão 7 do questionário em 
anexo.

Outro ponto importante e observado foi que a música, a qual os sujeitos foram 
submetidos à audição, despertou sentimentos nos mesmos, o que se pode observar pelos 
dados das questões 5 e 6 do questionário. Verificamos que indivíduos distintos produzem 
respostas similares em contato com o mesmo objeto sonoro. 

Constatamos duas classes de respostas ao objeto sonoro: a primeira, relacionada 
a sentimentos (15 participantes relataram sentir saudades durante a audição) e lembran-
ças (7 participantes relataram experiências anteriores com pessoas da família) comuns 
aos indivíduos e, a segunda, relacionada a características individuais, respostas únicas 
como relatos (1 participante relatou lembrança do período da infância, questão 7) e sen-
timentos (1 participante relatou o sentimento de ódio, questão 5). 

conclusão

Concluímos com esta investigação que a música resgata a memória afetiva dos 
ouvintes. Nesta pesquisa, verificou-se que a música Encontros e Despedidas, mobilizou 
sentimentos e emoções construídos em situações anteriormente ocorridas com os partici-
pantes e que vieram à tona durante a audição da música, o que possibilitou associações 
e o relato das experiências. 

Verificou-se ainda a ocorrência de duas classes de respostas ao estímulo, um que 
partiu de respostas comuns entre os ouvintes e outra, de respostas particulares a cada 
ouvinte.

Corroboramos a teoria que fundamentou esta pesquisa, embora haja ainda a ne-
cessidade de se investigar e levantar mais dados para compreender como se dão os 
processos envolvidos entre música e memória. 
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RESUMO: Este trabalho configura-se como uma reflexão acerca do papel do corpo em Musicoterapia, considerando suas 
representações na História e o novo paradigma da Complexidade. Diante da crise de fragmentação que assola a epistemologia, 
observa-se como o pensamento complexo adequa-se às novas tendências de estudo sobre o corpo. Pensar o corpo hoje é 
pensar suas performances, limites e transcendências, relacionados a um amplo universo semiótico em que se produz subje-
tividades. Assim, na clínica musicoterapêutica, o pensamento complexo, a lógica do terceiro incluído, os níveis de realidade, 
auxiliam na compreensão dos fenômenos corporais ali vivenciados. Nesse espaço terapêutico, os acontecimentos se constituem 
no encontro do indivíduo com o seu corpo, com o corpo do outro, com o corpo dos instrumentos musicais e com o corpo da 
própria música, podendo produzir experimentações criativas e lampejos na construção de subjetividades, abrindo caminhos 
para resignificações e novas realidades.
PALAVRAS-CHAVES: Corpo; Musicoterapia; Complexidade; Subjetividades.

ABSTRACT: This work is configured as a reflection concerning the paper of the body in Music terapy, considering its representa-
tions in History and the new paradigm of the Complexity. Ahead of the spalling crisis that devastates the epistemology, it is ob-
served as the complex thought adjusts it the new trends of study on the body. To think the body today is to think its performanc-
es, limits and overpass, related to an ample semiotic universe where if it produces subjectivities. Thus, in the music terapeutic 
clinic, the complex thought, the logic of the third enclosed one, the reality levels, assists in the understanding of the corporal 
phenomena lived deeply there. In this therapeutical space, the events if constitute in the meeting of the individual with its body, 
the body of the other, the body of the musical instruments and with the body of proper music, being able to produce creative 
experimentations and flashings in the construction of subjectivities, opening ways for resignifications and new realities.
KEYWORDS: Body; Music therapy; Complexity; Subjectivities.

introdução

Nos últimos anos, as discussões e os debates sobre a relação corpo-homem-so-
ciedade tornaram-se primordiais para aqueles que, de alguma forma, lidam com o corpo 
em diversos espaços sociais. Nesse sentido, para Rolnik (1993), Mafessoli (1996) e 
Breton (2003) a corporeidade, ainda que seja vivida de acordo com o estilo particular do 
individuo, é constituída socialmente e os outros indivíduos contribuem para modular os 
contornos de seu universo e dar ao corpo o relevo social que tanto necessita. 

Para Rolnik (1993), 

o surgimento de novas composições gera em nós estados inéditos, desestabilizadores. Tre-
mem-se os contornos. E cada vez que isso acontece, é uma violência vivida por nosso corpo, 
pois nos coloca a exigência de criarmos um novo corpo – em nossa existência, em nosso 
modo de sentir, de pensar, de agir etc. – que venha encarnar este estado inédito que se fez 
em nós. E a cada vez que respondemos à exigência imposta por um destes estados, nos 
tornamos outros. (p.2 42)
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O corpo torna-se, então, um produto, um rascunho a ser corrigido, um acessório 
da presença, testemunha de defesa usual daquele que o encarna, sendo a descrição da 
pessoa deduzida da feição do rosto ou das formas de seu corpo (Breton, 2006).

Sabe-se, no entanto, que nem sempre se pensou assim. O corpo, na Idade Média, 
era percebido como centro dos acontecimentos, tendo uma idolatria divina sobre ele. 
Havia uma conseqüente separação entre o corpo profano e o espírito-mente sagrado, 
sendo aqui definido como um instrumento de consolidação das relações sociais. A moral 
cristã tolhia qualquer tipo de prática corporal que visasse o culto ao corpo, pois o mesmo 
poderia tornar a alma sagrada em impura.

Na Renascença, o significado passa a ter bases científicas, servindo de objeto de 
estudos e experiências, no qual a disciplina e o controle corporal eram preceitos bási-
cos; todas as atividades relacionadas ao corpo eram prescritas por um sistema de regras 
rígidas, visando à saúde corpórea. Nessa época, o dualismo, que opõe corpo e espíri-
to, foi descrito por Platão, que afirmava ser o corpo o cárcere da alma, e por Descartes 
que considerava o homem sendo formado por duas substâncias: uma, pensante: a alma, 
razão de sua existência; e a outra, material: o corpo, visto como objeto para carregar a 
alma pensante. 

Com o grande impulso da Revolução Industrial, reposicionou-se a concepção de 
corpo e corporeidade. O ser humano passa a ser visto como um ser econômico, devido 
a uma maior necessidade de força de trabalho acarretada pela crescente industrializa-
ção, tendo pouca autonomia quanto ao uso de seu próprio corpo (Campos, 2005). No 
século XIX, portanto, constrói-se um corpo “estatizado”, ou seja, regulado e normatiza-
do por um Estado, orientado por leis econômicas, matemáticas e estatísticas. Um corpo 
massificado, que se restringe a reproduzir pequenas tarefas nas fábricas e se colocar à 
frente nas batalhas, para a formação de exércitos que lutam por ideais políticos duvido-
sos (Campos, 2005, s/p.). 

No século XX, transformações vão sendo instituídas e a concepção de corpo “esta-
tizado” vai cedendo lugar a um novo paradigma que proporciona reorientações na forma 
de pensar o homem e sua relação com o corpo. 

Nos movimentos das décadas de 60, 70 e 80, nos quais a música aparece 
como veículo de expressão e representação de grupos que clamavam por mudanças, 
observa-se a utilização do corpo como forma de protesto. Nos anos 80, os movimentos 
sociais tornaram-se cada vez mais segmentados, formando-se diferentes tribos urbanas: 
hippes, clubbers, góticos, punks os quais arrepiavam seus cabelos, faziam tatuagens e 
colocavam piercings. O indivíduo “marcava” seu próprio corpo, no sentido de se apro-
priar dele.

Segundo Sciliar (2006, p. 98), “as metáforas não falam apenas das coisas que 
se propõem representar, elas retratam cenários históricos e mentalidades. E, quando se 
referem ao corpo, são extremamente significativas.”

O corpo, na pós-modernidade, vai se tornando, cada vez mais, um acessório:

o corpo não é mais apenas, em nossas sociedades contemporâneas, a determinação de uma 
identidade intangível, a encarnação irredutível do sujeito, o ser-no-mundo, mas uma constru-
ção, uma instância de conexão, um terminal, um objeto transitório e manipulável suscetível 
de muitos emparelhamentos. (Breton, 2003, p. 28)

A indústria corporal, através dos meios de comunicação, encarrega-se de criar 
desejos e reforçar imagens, padronizando corpos. Corpos que se vêem fora de medidas 
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sentem-se cobrados, insatisfeitos, e adoecem. O reforço dado pela mídia em mostrar 
corpos atraentes faz com que parte de nossa sociedade se lance na busca de uma apa-
rência física idealizada (Russo, 2005).

É nesse cenário caótico que se estabelece uma nova ordem corporal da qual já 
não se pode falar de forma setorizada, mas dentro de uma visão antropológica global, 
que considera os múltiplos mitos que atravessam a contemporaneidade, as invenções 
que revolucionam o conhecimento, apreendendo que ordem/desordem não são excluden-
tes e podem dar lugar ao novo (VILLAÇA et al., 1999, p. 10).

O pensamento Complexo é uma proposta de reformulação dos pensamentos cien-
tífico, artístico e filosófico, sobre as mais diversas relações estabelecidas pelos seres 
humanos. 

Com a prática clínica e o desenvolvimento de pesquisas sobre as temáticas “Corpo 
e Musicoterapia”, foi-nos possível observar que o pensamento Complexo adequa-se às 
novas tendências de estudo sobre o corpo na clínica musicoterapêutica. Pensar o corpo, 
hoje, é pensar suas performances, seus limites e transcendências, numa visão que o con-
temple como um dos elementos constitutivos do amplo universo semiótico, no qual se 
produz subjetividades.

Para Villaça (1999), considerar o corpo como objeto de estudo na pós-moderni-
dade implica em estar aberto a

 
abordar esse objeto polimorfo, esse objeto, que é, paradoxalmente, também sujeito; trabalhar 
algumas categorias costumeiramente tratadas de forma antitética; explorar o modo como se 
processam, na atualidade, movimentos que são da ordem da fronteira e que, portanto, des-
constroem qualquer hierarquia rígida. (p. 10)

musicoterApiA: encontro de corpos, e espAço de construção de subjetividAdes

A Musicoterapia é uma terapêutica na qual o corpo, o som e a música interagem, 
no sentido de evidenciar níveis de realidades. Nesse espaço terapêutico, os acontecimen-
tos constituem-se no encontro do indivíduo com o seu corpo, com o corpo do outro, com 
o corpo dos instrumentos musicais e com o corpo da própria música, podendo produzir 
experimentações criativas e lampejos na construção de subjetividades, abrindo caminhos 
às resignificações. Por transitar entre áreas do conhecimento, tendo como principalidade 
a música, importante campo de subjetividades, a Musicoterapia tem com característica 
marcante a transdisciplinaridade.

Ter uma compreensão transdisciplinar é adentrar a dimensão de vôos sobre áreas 
do conhecimento, utilizando e apreendendo conceitos de maneiras diversificadas. A 
Musicoterapia, por ser uma ciência aberta em sua essência, a todo tempo oportuniza 
novos vôos, seja pela rica diversidade de disciplinas que a compõe ou pelo vasto campo 
de atuação. Aqui, concebe-se a mudança do pensamento cartesiano, linear, para um pen-
samento Complexo, numa dimensão de totalidade. Um lugar de fronteiras, que permite a 
construção de relações entre conceitos antagônicos de forma complementar. Trabalha-se 
num campo de incertezas, de recursividades, de consensualidades. Há uma circularida-
de entre as ações da música, do cliente e do musicoterapeuta (Piazetta, 2006).

O musicoterapeuta, em sua prática clínica, deve acolher a subjetividade de cada 
cliente expressa em sua corporeidade e na relação única com a música, sem se esquecer, 
entretanto, de sua própria corporeidade e subjetividade nesse espaço relacional. Assim, 
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os acontecimentos se dão no encontro do indivíduo com o seu próprio corpo, com o corpo 
do outro e com a música, podendo produzir experimentações criativas e lampejos na 
construção de outras subjetividades.

A subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro do social, mas assumida e 
vivida pelos indivíduos. Essa subjetividade oscila desde uma relação de alienação e opressão, 
na qual há uma sujeição ao processo de subjetivação, a uma relação de expressão e criação, 
na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade. (Guatarri e Rolnik, apud 
Oliveira, 2003, p. 52)

Dessa forma, pode-se considerar que, no processo musicoterapêutico, há uma 
textura ontológica que vai se constituindo enquanto processo, tendo como base o fluxo 
dos corpos que ali inteagem - do cliente, do musicoterapeuta e da música -, os quais 
envolvem e inter-relacionam com outros fluxos: dos objetos sonoros, dos instrumentos 
musicais, dos sons, dos silêncios e das experiências musicais, considerados, aqui, acon-
tecimentos que, ao se cruzarem, esboçam novas composições: 

música, musicoterapeuta e cliente estão em posição de ‘níveis de Realidade’ diferentes. Mu-
sicoterapeuta e cliente em um nível e a música em outro nível permitindo, assim, o diálogo 
com conceitos opostos. Nesse caso, a música na Musicoterapia é interna e externa ao musi-
coterapeuta e ao cliente ao mesmo tempo. Ela, a música, é um dos vértices de um triângulo 
retângulo, mas ocupa, também, o lugar daquele que emerge da relação musicoterapeuta/
cliente. Ela conduz e é conduzida na relação terapêutica que concebe musicalidades em 
ação. (Piazzetta, 2006, p. 191)

Embora este artigo fundamente-se em estudos preliminares, nota-se que a meto-
dologia transdisciplinar, bem como os seus pilares – o pensamento Complexo, a lógica 
do terceiro incluído, os níveis de realidade – auxiliam-nos na compreensão dos fenôme-
nos corporais vivenciados na clínica musicoterapêutica. A produção de subjetividades, 
nesse espaço terapêutico, conduz a experienciar realidades multi e transdimensionais, as 
quais, ao mesmo tempo que inclui, também transpõe o domínio do científico em direção 
ao humano, considerando o homem em sua totalidade, um ser-corpo-arte... transeun-
te... transgressor... criador! 

Transdisciplinaridade na clínica musicoterapêutica é isto:

...um significativo passo além, um avanço qualitativo. Representa a convocação para a mesa 
da reflexão e sinergia, ao lado dos cientistas e técnicos, dos “exilados” do exaltado império 
da razão: os artistas, os poetas, os filósofos e os místicos. Vale dizer, o retorno à qualificação 
desses navegantes da subjetividade, da alma e do absoluto.

Roberto Crema
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RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em 
Música da Universidade Federal de Goiás. Buscou-se analisar a utilização da música com objetivos terapêuticos em diferen-nalisar a utilização da música com objetivos terapêuticos em diferen-
tes contextos clínicos, à luz das teorias da Musicoterapia e da Bioética. O ponto em comum das respostas dos profissionais 
entrevistados aponta para a importância de se respeitar o gosto musical do paciente e mostra que na maioria desses espaços, 
durante os atendimentos, é priorizado o uso de música gravada. Espera-se, com esta pesquisa, identificar aspectos relevantes 
da aplicação da música no campo da Saúde, contribuindo para evitar que ela se torne um elemento iatrogênico.
PALAVRAS-CHAVE: Música; Musicoterapia; Bioética; Iatrogenia; Profissionais da Saúde.

ABSTRACT: This article presents partial results of development research in the Graduate Program in Music of the Federal 
University of Goias. The aim was to examine the utilization of music for therapeutic purposes in different clinical contexts, 
considering the theories of Music Therapy and Bioethics. The point in common responses of professionals interviewed points to 
the importance of respecting the musical tastes of the patient and shows that the in most of these spaces during the consulta-
tions, it prioritized the use of record music. It is expected, with this research, identify relevant aspects of the implementation of 
music in health, helping to prevent it from becoming as iatrogenic element.
KEYWORDS: Music; Music Therapy; Bioethic; Iatrogeny; Health professionals.

introdução

A música é utilizada como elemento de cura desde os povos primitivos. No perí-
odo da Segunda Guerra Mundial foi utilizada na recuperação de soldados, sendo, desde 
então, reconhecida como recurso terapêutico, dando início à prática da Musicoterapia.

Entretanto, o uso da música no campo da saúde não tem sido somente uma prá-
tica de musicoterapeutas. Outros profissionais da área da Saúde – médicos, dentistas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, dentre 
outros, vêem a música como mais um recurso em suas práticas profissionais.

Este texto traz o referencial teórico e os resultados parciais de uma pesquisa em 
desenvolvimento no Mestrado em Música da Universidade Federal de Goiás. Tomando 
por base teorias da Musicoterapia e da Bioética, passamos a refletir sobre o uso da 
música como terapêutica em diversos contextos da Saúde, utilizando, para tanto, o prin-
cípio da beneficência. O que deve ser considerado para se evitar que a música torne-se 
um elemento iatrogênico?

A música, muitas vezes, é benéfica em várias situações. Entretanto, não deve 
ser utilizada de forma indiscriminada como se fosse uma farmacopéia musical, evitan-
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do, assim, colocar em risco a saúde física e/ou mental do paciente. Na realidade, “as 
pessoas não são toxicômanas musicais, a quem a música faz coisas/.../ são agentes 
conscientes em situações sociais, entendendo a música de várias formas” (BLACKING, 
1997, p. 3).

Sobre a música como elemento iatrogênico, isto é, que pode provocar algum dano 
ao paciente, Oliver Sacks (2007), neurologista inglês, erradicado nos Estados Unidos, 
descreve em seu livro “Alucinações Musicais”, casos em que alguns de seus pacientes 
sofreram convulsões epilépticas causadas por som ou música, o que foi denominado de 
“epilepsia musicogênica”. Entretanto, não somente nesses casos a música apresenta 
risco ao paciente. Ao iniciarmos esta pesquisa, partimos do pressuposto de que vários 
fatores deveriam ser considerados para que a música seja utilizada de forma segura no 
contexto da saúde.  

Este tema trata de questões inter e transdisciplinares, envolvendo possíveis in-
ter-relações entre Música, Ciência e Filosofia. Ao abordar a utilização da música com 
propósitos terapêuticos, princípios básicos sobre manutenção da saúde humana são evi-
denciados, lançando-nos no campo da Bioética. Devemos ressaltar que as questões 
bioéticas abarcam todas as áreas profissionais na discussão da vida e saúde humana. 
Profissionais diversos, em suas práticas profissionais, compartilham situações semelhan-
tes, envolvendo responsabilidade, justiça e ética (BOCATTO e TITTANEGRO, 2005).

bioéticA: umA éticA pArA A vidA

A Bioética é definida como “o estudo sistemático da conduta humana nas áreas 
das ciências da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que essa conduta é exami-
nada à luz dos valores e princípios morais” (REICH apud KIPPER et al, 2008, p. 212). 

Alguns acontecimentos foram decisivos para o surgimento da Bioética, como, 
por exemplo, pesquisas que envolviam o ser humano e não respeitavam a sua dignida-
de. O respeito à dignidade humana é um dos pressupostos da Bioética, cuja origem está 
vinculada a práticas de pesquisas com seres humanos, realizadas sem respeitar a dig-
nidade do homem, sua individualidade e características próprias. “A Bioética é ética da 
vida, quer dizer, de todas as ciências e derivações técnicas que pesquisam, manipulam e 
curam os seres vivos” (COSTA et al, 1998, p. 35). Portanto, a Bioética refere-se à ética 
na práxis e preocupa-se com o agir correto. 

Dentre as correntes teóricas da Bioética, utilizamos o principialismo, que engloba 
o princípio da justiça, da autonomia, da beneficência e da não-maleficência. De acordo 
com o princípio da beneficência, os profissionais da saúde buscam o bem do paciente, a 
promoção da saúde e a prevenção da doença. Refere-se à ação de fazer o bem. O princí-
pio da não-maleficência relaciona-se a não causar qualquer tipo de dano ao paciente, ou 
seja, não praticar um ato iatrogênico. Trata-se de uma abstenção, do não fazer. 

Inicialmente, a iatrogenia referia-se a uma doença ou sequela causada pelo 
médico, decorrente de falhas no comportamento humano no exercício da profissão. Hoje, 
este conceito relaciona-se também às sequelas oriundas de falhas de profissionais da 
área da saúde em geral, tais como: fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeu-
tas ocupacionais, enfermeiros, dentistas e musicoterapeutas.

Com base no princípio da beneficência, propomos analisar como tem sido a utili-
zação da música no contexto da saúde e como evitar que este uso faça mal ao paciente. 
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Para que pudéssemos pensar a música como terapêutica, fundamentos da Musicoterapia 
foram utilizados, já que esta área do conhecimento tem a música como seu principal 
instrumento.

musicoterApiA: AlgumAs considerAções

De início, a Bioética tratou especificamente da prática médica e das pesqui-
sas envolvendo seres humanos. Entretanto, sua área de abrangência ampliou-se para 
discussões sobre a vida e a saúde humana de forma mais geral. Neste trabalho, procu-
ramos relacionar a Musicoterapia à Bioética. Esta proposta justifica-se devido ao fato de 
existirem aspectos da prática clínica musicoterápica que requerem reflexões e ações que 
muito se aproximam dos preceitos da Bioética. Respeito à dignidade da pessoa humana 
e a tomada de decisões sobre dilemas éticos e morais são algumas dessas questões.

Musicoterapia é assim definida pela Comissão de Prática Clínica da Federação 
Mundial de Musicoterapia:

...é a utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) por um mu-
sicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, num processo para facilitar e promover a 
comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos 
terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, 
sociais e cognitivas. A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/ou restabelecer fun-
ções do indivíduo para que ele ou ela possa alcançar uma melhor integração intra e/ou inter-
pessoal e, conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, reabilitação 
ou tratamento (BARCELLOS et al, 1996, p. 4).

A Musicoterapia segue princípios teóricos e procedimentos técnicos, tendo, como 
base, teorias da própria Musicoterapia e de outras áreas: Psicologia da Música, Filosofia 
da Música, Musicologia, Psicoacústica, Neurologia, Psiquiatria, Medicina de Reabilitação, 
Psicologia, entre outras. Uma das principais teorias de fundamentação da Musicoterapia 
é apresentada por Benenzon (1985), que descreve o princípio de ISO (Altshuler, 1943) e 
as Identidades Sonoras como sendo fundamentais para a prática musicoterápica. Faz-se 
necessário que o musicoterapeuta identifique as identidades sonoras do paciente, para 
que possa, então, escolher técnicas, métodos e procedimentos a serem adotados nas 
sessões musicoterápicas, uma vez que a música age de maneira global no paciente, atu-
ando sobre os aspectos físico, emocional, mental, relacional e espiritual.

Sekeff (2007), com base em estudos de áreas diversas, sintetiza algumas fun-
ções e influências da música no ser humano: a música exerce ação psicofisiológica; tem 
ação precípua na atividade motora; atua em nossas funções orgânicas; pode estimular 
na mente imagens cinestésicas; alimenta o poder da atenção; baixa o limiar da dor e da 
tensão pré-operatória; constitui recursos contra o medo e a ansiedade; é um excelente 
recurso desencadeador de catarse; estimula a criatividade; fomenta a memória; estimula 
a inteligência; estimula o equilíbrio afetivo e emocional; beneficia um desejado proces-
so de auto-realização e satisfação; envolve o inconsciente; propicia um lugar psíquico de 
constituição de uma estética de subjetividade; dentre outras. 

Em nossa literatura, encontramos poucas referências específicas à iatrogenia no 
contexto musicoterápico. Benenzon (1985), bem como Craveiro de Sá (2003) adver-Benenzon (1985), bem como Craveiro de Sá (2003) adver-
tem que não sejam deixadas crianças autistas ouvindo músicas sozinhas, pois isto pode 
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tornar-se um elemento iatrogênico. O uso de aparelhagens eletro-eletrônicas, como o te-
clado, “pode ter um efeito iatrogênico se o musicoterapeuta não utilizá-lo como ponto 
de partida para introduzir-se como pessoa” (BARCELLOS, 2004, p. 124). Isto deve-se 
ao fato de que o uso do teclado pela criança autista sozinha pode levá-la a um maior 
isolamento. É preciso que o instrumento seja usado para um fazer musical, ou seja, mu-
sicoterapeuta e paciente interagindo, juntos, através da música e/ou de seus elementos. 
Millecco (1997) questiona se utilizar um repertório familar, dentro da cultura do paciete, 
seria iatrogênico, se este repertório fosse massificado pela indústria cultural.

Portanto, é de extrema importância que o musicoterapeuta “conheça” o pacien-
te, suas preferências musicais, seu estado patológico, suas queixas, a fim de que a 
música não provoque nenhum dano físico, psicológico e /ou mental. Delabary (2006) 
relata sua experiência como musicoterapeuta em uma Unidade de Terapia Intensiva. 
Ela comenta que a música pode buscar tanto mudanças na condição física quanto na 
condição psicológica da pessoa, e que foi possível observar algumas mudanças fisio-
lógicas em seus pacientes como “saturação de pulso de oxigênio – verificada através 
da oximetria do pulso – mostrando melhoria na respiração, bem como diminuição ou 
aumento do tônus muscular, constatados e registrados diretamente pelo fisioterapeuta, 
quando da atuação conjunta com a musicoterapia” (p. 34). A música, portanto, pode 
beneficiar o paciente em uma UTI, desde que seja aplicada por um profissional quali-
ficado para fazê-lo. 

Entretanto, pressupomos que a música aplicada sem os devidos cuidados pode, 
sim, fazer mal ao paciente, causar-lhe danos físico, psicológico e/ou mental. Em um con-
texto terapêutico, a possibilidade de a música causar um dano psicológico ao paciente é 
bastante viável, se esta não for utilizada de forma adequada. Por exemplo, quando o te-
rapeuta não compreende o que mobilizou o paciente e deixa essa questão em aberto. O 
paciente pode sair da terapia em conflito e não saber como solucionar tal problema, au-
mentando sua aflição e seu sofrimento psíquico.

A pesquisA em desenvolvimento

Investigamos, através de entrevistas semi-estruturadas, a prática de profissio-
nais da Saúde - médicos, enfermeiros, musicoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, odontólogos e fonoaudiólogos. A escolha desses profissionais, 
sujeitos da pesquisa, foi realizada randomicamente, buscando, através de informações 
de terceiros, alguns profissionais que utilizavam a música com certa regularidade em sua 
prática clínica.

Quanto ao critério de escolha do repertório, mais da metade dos entrevista-
dos afirmaram fazer tal escolha de acordo com seu próprio gosto musical. A terapeuta 
ocupacional e a fonoaudióloga selecionavam conforme o gosto musical do paciente. O 
musicoterapeuta escolhia a música com base nas necessidades do paciente. 

Todos os profissionais, com exceção da fisioterapeuta, que cantava músicas 
infantis, utilizavam música instrumental gravada. O odontólogo, a fonoaudióloga e o mu-
sicoterapeuta utilizavam canções com letra, mas com diferenças na execução (gravada e 
cantada). O musicoterapeuta usava a canção cantada e tocada ao violão.

Com relação aos objetivos pretendidos, todos os profissionais utilizaram expres-
sões como “relaxar, confortar, reduzir o stress e a ansiedade”, ao responder a este item. A 
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fisioterapeuta, a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional falaram que a música ajudava 
nos movimentos dos exercícios do paciente durante os atendimentos. A fisioterapeuta, a 
terapeuta ocupacional e o musicoterapeuta falaram que a música ajudava a criar vínculo 
entre terapeuta e paciente. O médico acupunturista falou também da liberação de endor-
fina. O psicólogo, em dessensibilização. O médico ginecologista e obstetra tratou sobre a 
tranqüilidade da equipe e da sua concentração enquanto realizava as cirurgias ouvindo 
música. Todos relataram que percebiam o alcance desses objetivos.

Quanto aos resultados benéficos e maléficos do uso da música no contexto clíni-
co, o psicólogo e o médico acupunturista afirmaram que o uso da música não poderia ser 
maléfico ao paciente. Apesar disso, o médico disse que deveria ser evitada a música que 
trouxesse alguma lembrança negativa ao paciente. A fisioterapeuta também falou sobre 
isso. A terapeuta ocupacional, o odontólogo e o médico ginecologista e obstetra falaram 
que a música não poderia ser tocada em volume alto. A fonoaudióloga exemplificou que 
não poderia ser música agitada para hiperativo, nem música lenta para hipoativo. O mu-
sicoterapeuta relatou que o terapeuta deveria saber escolher o repertório, ter domínio 
técnico e conhecer a identidade sonora do paciente. O médico ginecologista e obstetra 
também falou da importância de se conhecer o gosto musical do paciente.

resultAdos pArciAis

Através da aproximação e diálogo entre as teorias da Musicoterapia e da Bioética 
e, ainda, dos dados coletados nas entrevistas semi-estruturadas foi possível, até o mo-
mento atual da pesquisa, caracterizar a prática desses profissionais de saúde que utilizam 
a música em suas clínicas, tendo como foco principal identificar fatores que possam 
apresentar algum tipo de risco ao paciente.

Apesar de mais da metade dos entrevistados escolherem o repertório de acordo 
com seu próprio gosto musical, a metade deles afirmou que respeitar o gosto musical do 
paciente era importante para se evitar que a música se tornasse iatrogênica. Isto relacio-
na-se à concepção de Identidade Sonora, proposta pela Musicoterapia. 

Pelo fato de apenas o musicoterapeuta ter domínio de conhecimentos musicais, 
todos os profissionais, com exceção da fisioterapeuta, utilizavam apenas música grava-
da, seja instrumental ou com letra. Somente a fonoaudióloga e a fisioterapeuta cantavam 
músicas, e o musicoterapeuta tocava instrumentos musicais e cantava.

Acreditamos que, entre tocar um instrumento musical, cantar uma música ou 
ouvir uma música gravada, esta última é aquela que tem uma maior probabilidade de 
desencadear um efeito iatrogênico no paciente, pelo fato de ele estar numa atitude pas-
siva, apenas escutando a música.

Craveiro de Sá (2004) relata que realizou uma experiência de audição musi-
cal, na qual os participantes associaram uma música eletroacústica a rituais tribais, 
florestas, água, pedras. Foram despertadas emoções de medo, tensão, irritabilidade, in-
segurança, necessidade de fuga, alterações no batimento cardíaco, esfriamento de pés 
e mãos. 

Para alguns dos profissionais, a música servia apenas para relaxar. Isto mostra 
a música como coadjuvante nos atendimentos e a falta de conhecimentos sobre as po-
tencialidades e os possíveis efeitos da música sobre o ser humano, como os descritos 
anteriormente por Sekeff (2007).
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Até o momento, foi-nos possível identificar algumas características das práticas 
dos profissionais de Saúde quanto ao uso da música. A pesquisa encontra-se em fase de 
análise dos dados. Esperamos chegar ao final da mesma identificando aspectos relevan-
tes da aplicação da música no campo da Saúde, contribuindo, assim, para evitar que se 
torne um elemento iatrogênico.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo observar a aprendizagem de idosos através do ensino da flauta doce e, também, 
promover socialização, criatividade e melhora na auto-estima dos idosos. Tem como base teórica os trabalhos dos autores 
Barbier (2007), Morin (2004), Pillotto (2002), visto que é uma pesquisa de paradigma qualitativo, baseada em reflexões sobre 
fenomenologia existencial. Os dados foram coletados por meio de observações/aulas semanais com uma hora de duração e 
estas se estenderam por um período de dez meses. As noções musicais dos sujeitos foram aferidas no início e no final das ob-
servações/aulas. Como é uma pesquisa realizada com idosos, esta também visou propiciar uma melhor qualidade de vida aos 
sujeitos. Foram aplicados questionário (para verificação do perfil dos idosos), avaliação e depoimento dos sujeitos – um grupo 
de quinze idosos – membros da Associação dos Idosos do Brasil/Goiânia. Com a finalização da coleta de dados, observou-se 
que o processo realizado, foi de grande importância para os idosos, pois estes conseguiram assimilar os conteúdos ministrados 
e tiveram uma melhoria no seu viver.
PALAVRAS-CHAVE: Música; Flauta doce; Terceira idade.

ABSTRACT: This work has as objective to observe the elderly learning process through the teaching of the recorder, and, also 
to promote socialization, creativity and an improvement in their self-esteem. It has as theorical base the works of the authors 
Barbier (2007), Morin (2004), Pillotto (2002), since it is a qualitative paradigm research, based in the reflections about ex-
istential phenomenology. The data was collected by means of observation/weekly lessons with one hour of duration and these 
had been extended for a period of ten months. The musical knowledge of the subjects were surveyed at the beginning and in 
the end of the observation/lessons. As it is a research carried through with elder people, this also aimed to provide a better life 
quality to the subjects. Questionnaires (for verification of the elderly profile), evaluation and deposition of the subjects were 
applied – to a group of fifteen elderly – members of the Association of the Aged ones of Brazil/ Goiânia. In the end of the data 
collection, it was observed that the process was of great importance for the elderly, because they obtained to assimilate the 
taught contents and had an improvement in their lives. 
KEYWORDS: Music; Recorder; Elder citizens.

introdução 

Esta pesquisa investiga como pode ser realizado o processo de ensino-aprendi-
zagem na terceira idade, com a utilização de um instrumento musical, a flauta doce. 
A caracterização do problema se deu quando, ao observar pessoas que estão na faixa 
etária tida como terceira idade, percebeu-se que muitas são fechadas para a vida e não 
convivem muito com outras pessoas. Por outro lado, o comportamento de grande parte 
da sociedade, da juventude principalmente, lhes dificulta a socialização. Os jovens de 
hoje, por exemplo, dificilmente conversam com os idosos sobre qualquer acontecimento 
recente ou passado e parecem não estar interessados em suas atividades, opiniões ou 
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emoções. Necessário se faz que todos os envolvidos nesta relação revejam suas concep-
ções, pois concordando com Zanini, 

a velhice deve ser entendida como uma etapa da vida, da mesma forma que temos a infância, 
a adolescência e a maturidade. São fases, etapas da vida, nas quais acontecem modificações 
que afetam a relação do indivíduo com o meio, com o outro e com ele mesmo. (ZANINI, 
2003, p. 25)

 
Então, após uma sondagem realizada na cidade, foi observado que poucas ati-

vidades envolvendo música eram oferecidas aos idosos e que muitos deles não têm 
oportunidade de se envolver com qualquer tipo de instrumento musical. Esta é, portanto, 
a razão deste projeto que visa propiciar ao idoso não apenas uma melhoria em sua qua-
lidade de vida, mas também um aprendizado musical.

O objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar a importância da música no pro-
cesso de valorização, resgate cultural, socialização e melhoria da auto-estima do idoso, 
bem como apontar a função da flauta doce no processo de desenvolvimento da percep-
ção e da aprendizagem musical na terceira idade. Os objetivos específicos foram:

Observar o processo de musicalização. •
Indicar procedimentos metodológicos que podem contribuir com o ensino do  •
instrumento nesta faixa etária.
Verificar a socialização do grupo. •
Trabalhar a criatividade, coordenação motora, memória e auto-estima do idoso. •

procedimentos metodológicos 

As atividades foram desenvolvidas na AIB, situada à Rua Francisca Costa Cunha 
(antiga 26-A), nº. 570, esquina com Avenida República do Líbano, Setor Aeroporto, 
Goiânia, Goiás. Esta instituição tem seus serviços voltados à promoção de eventos li-
gados a entretenimento e discussões voltadas para os principais problemas da terceira 
idade. É uma entidade não governamental cuja finalidade é promover uma melhor qua-
lidade de vida ao idoso. No momento oferece oficinas de teatro, cursos nas áreas de 
formação técnica, artesanato e cultivo de orquídeas. Neste local foram feitos os contatos 
iniciais com a direção para o devido consentimento, convite aos idosos (membros da AIB, 
de ambos os sexos) para que participassem da pesquisa como voluntários, se interessa-
dos em aprender flauta doce. 

O recrutamento dos sujeitos foi realizado pelo interesse e disponibilidade em 
participar do projeto. Portanto qualquer idoso da AIB poderia se inscrever, não houve cri-
tério de exclusão. Os participantes voluntários tiveram aulas/ensaios teóricos e práticos, 
totalizando 1 hora semanal, por um período de 10 meses. Nesses encontros foram pro-
porcionadas noções básicas de teoria musical e história da música visando não apenas 
o desenvolvimento da leitura musical, mas também a formação do espectador, do apre-
ciador musical.

Os dados foram coletados por meio de observação/aulas semanais com 1 hora de 
duração e por um período de 10 meses. A preparação das aulas/encontros incluiu escolha 
de repertório, elaboração de partituras e cópias de partituras do repertório a ser trabalha-
do. Para a realização da pesquisa foram utilizadas atividades lúdicas como jogos, vivências 
e canções para tocar e cantar, que trabalharam os aspectos como: percepção corporal, 
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temporal, rítmica, melódica, o silêncio – saber ouvir e saber quando tocar, falar; a métrica 
(pulsação); fraseado e respiração; os parâmetros do som; e noções de andamentos.

As noções musicais dos sujeitos da pesquisa foram aferidas no início e no final 
das observações/aulas. Feita a comparação, o resultado mostra o que foi assimilado 
pelos mesmos no decorrer da pesquisa. Foram previstas avaliação de desempenho e 
aplicação de um questionário para verificação do perfil dos sujeitos; estas informações 
foram colhidas via aplicação de questionários aos sujeitos - aproximadamente 15 idosas 
voluntárias - membros da Associação dos Idosos do Brasil/Goiânia. As idosas, sujeitos 
da pesquisa, os responderam por escrito no início das observações/aulas para verificação 
do perfil dos mesmos. Quanto aos depoimentos, estes foram colhidos no final da pesqui-
sa, via gravação, para se obter informações do que significou participar de um projeto 
de pesquisa e as contribuições deste em suas vidas. Foram colhidos os depoimentos dos 
mesmos sujeitos que responderam os questionários no início da pesquisa. 

Portanto os procedimentos metodológicos cumpriram as seguintes etapas:
 Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. •
 Aplicação de questionário para verificar o perfil dos idosos. •
 Coleta de informações sobre noções musicais I e II, para verificação do conhe- •
cimento musical dos idosos antes e depois do estudo da flauta doce.
 Realização de atividades que trabalharam os seguintes aspectos: percepção  •
corporal, temporal, rítmica e melódica; silêncio na música; métrica (pulsa-
ção), frase (fraseado e respiração); parâmetros do som (duração, intensidade, 
altura e timbre) e noções de andamentos.
 Gravação dos depoimentos dos sujeitos envolvidos na pesquisa, que foram  •
colhidos no final do processo, para se obter informações dos sujeitos quanto 
ao que significou participar de um projeto de pesquisa e as contribuições deste 
projeto em suas vidas.

É importante destacar que

o fazer musical, a exploração sonora, a expressão corporal, o escutar e o perceber com signifi-
cado, a improvisação, a composição, a comunicação de sentimentos, a experiência social e a 
utilização dos instrumentos do cotidiano tomam lugar de destaque na prática docente através 
do jogo que dá prazer, espaço de múltiplas descobertas que conduzem à sistematização da 
experiência, a partir da qual se estruturarão as habilidades musicais específicas. (BEYER, 
1999, p. 60)

Os caminhos metodológicos propostos buscaram, portanto, comprovar a hipóte-
se de que o ensino da flauta doce propicia não apenas a musicalização dos idosos, mas 
também uma melhor socialização, criatividade, auto-estima e qualidade de vida.

A pesquisa contou com um referencial teórico-metodológico de caráter fenomeno-
lógico e existencial. De acordo com esta abordagem, é importante observar os fenômenos 
que envolvem todo o processo de pesquisa. Assim como aborda Barbier (2007, p. 74) “a 
pesquisa-ação existencial é talvez a que mais diretamente aborda as situações-limite da 
existência individual e coletiva. A morte, o nascimento, a paixão, a doença, a velhice, a 
solidão, a excentricidade, a criação... são campos de investigação que ela apreende com 
habilidade e compreensão”. 

Para subsidiar a pesquisa buscou-se como referência o paradigma fenomenológi-
co, o qual chama a atenção para compreender o indivíduo na sua complexidade, na sua 
subjetividade e na sua relação com o mundo. Isto é observado por Leahey (citado por 
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Morin 2004, p. 168) quando diz que a contribuição fenomenológica “tem uma intenção 
de compreender como os indivíduos vivem dimensões existenciais fundamentais e como 
essas dimensões influenciam suas relações com o mundo”, isto significa que todos os fe-
nômenos têm importância e devem ser observados e analisados. 

A partir destes pressupostos, a análise dos dados coletados realizar-se-á pela 
apreciação do fenômeno mediante o caráter existencial. Como afirma Morin (2004, p. 
168-169) “a análise é uma parte fenomenológica quando se esforça para descrever e 
refletir sobre os fenômenos, sobre as maneiras pelas quais as pessoas expressam a estru-
tura consciente de seus conhecimentos ou sentido e a significação de suas ações”.

Conforme as considerações anteriores, o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos foi analisado observando todos os dados colhidos nas informações básicas musi-
cais I e II, nas anotações referentes às sessões/aulas, nos depoimentos finais. 

Após serem esclarecidas sobre o projeto, as idosas se mostraram receptivas e 
ficaram interessadas em participar, então assinaram voluntariamente o termo de consen-
timento livre e esclarecido (TCLE) de próprio punho. Somente após assinarem o TCLE 
foram respondidos os questionários para verificação do perfil dos sujeitos.

Todo o trabalho foi desenvolvido em dez meses consecutivos sem interrupções, 
iniciando em junho de 2007 e finalizando em abril de 2008. Foram realizadas trinta 
e nove sessões/aulas com a duração de uma hora e duas apresentações musicais das 
idosas, com aproximadamente trinta minutos de duração. 

Os dados foram coletados da seguinte maneira: aplicação de um questionário 
para definir o perfil de cada sujeito, aplicação das informações sobre noções musicais I, 
os protocolos e as filmagens das sessões/aulas, aplicação das informações sobre noções 
musicais II e gravação dos depoimentos finais de grande parte do grupo. 

resultAdos preliminAres

Após a coleta dos dados alguns procedimentos foram verificados para que fosse 
possível chegar aos resultados preliminares. Como a pesquisa é de paradigma fenome-
nológico existencial os resultados estão abertos a novas reflexões, pois concordando com 
Pillotto (2002), na pesquisa de caráter fenomenológico as reflexões são processos con-
tínuos e inacabados. Então, para que houvesse uma primeira reflexão sobre os dados 
coletados, observou-se que as informações deveriam ser analisadas seguindo o seguinte 
processo de acordo com Delabary (2001), citada por Zanini (2002): coleta de informa-
ções verbais, o sentido do todo transmitido pela escuta, transcrição e leitura, redução 
fenomenológica partindo do todo, transformação do significado na linguagem do pesqui-
sador, síntese das unidades significantes e a evidência a essência do fenômeno. 

De acordo com o planejamento das sessões/aulas verificou-se que os aspectos 
metodológicos como o cantar e o tocar a flauta doce foram importantes para o desen-
volvimento da aprendizagem dos idosos. Foi dado igual valor à improvisação e criação 
musical como procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa.

Conforme as respostas escritas nos formulários referentes a informações sobre 
noções musicais II, não se percebeu muitas diferenças em relação aos formulários re-
ferentes a informações musicais I, apenas percebeu-se que alguns sujeitos não tinham 
todos os conhecimentos em relação aos parâmetros do som, como altura, intensidade, 
duração e timbre, já que as questões em evidências nestes formulários eram referentes 
a este conteúdo. 
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Em relação às anotações (diário) sobre as sessões/aulas realizadas, observou-se 
que os sujeitos adquiriram conhecimento musical. Apesar de suas limitações na res-
piração e coordenação motora elas conseguiram tocar exercícios para o instrumento, 
algumas músicas que elas mesmas escolheram e ainda algumas músicas folclóricas. 
Muitas já estão se arriscando em fazer pequenas e simples improvisações. Tentam tocar 
alguma coisa por conta própria e isto nos leva a considerar que o ensino de flauta doce 
pode também ser inovador, pois busca ajudar os idosos a criarem suas próprias músicas 
ou mesmo tocar músicas que apreciam e nunca tiveram a oportunidade de realizá-la em 
um instrumento musical. Nesse sentido, a flauta doce é um instrumento que pode ser uti-
lizado com idosos para desenvolver-lhes a criatividade e a se realizarem musicalmente.

Como procedimento final foi gravado em áudio os depoimentos de cada sujeito. 
Nestes constam o quanto foi importante para os idosos participarem da pesquisa. Eles 
informaram que conseguiram aprender a tocar o instrumento, ainda que antes pensas-
sem não serem mais capazes. Pontuaram que com o estudo da flauta doce puderam 
perceber que a memória, a respiração e a coordenação motora estavam melhorando. 
Outro aspecto importante colhido nos depoimentos foi que algumas idosas estavam 
tendo oportunidade de estudar em grupo, onde uma ensinava para a outra, havendo 
assim uma troca de conhecimento adquirido durante as aulas. 

Acima de tudo percebeu-se, a partir dos aspectos apontados, que a música é um 
agente que pode propiciar aos idosos uma melhor qualidade de vida. Isto porque ela 
pode ajudar no despertar das potencialidades que vão sendo comprometidas no decorrer 
do envelhecimento. Estas potencialidades são comprometidas devido a doenças que vão 
fazendo com que os idosos percam sua vida ativa. Assim sendo, quanto mais se exercita 
o cérebro e o corpo todo, mais chances se têm de ter uma vida melhor por mais tempo. 

É relevante salientar que a música também ajuda na socialização, pois no passar 
dos anos os idosos vão perdendo seu vigor e já não gostam mais de conviver em grupo, 
de interagir no meio em que vivem. Querem apenas se isolar devido às dificuldades de 
locomoção e até mesmo de comunicação com outros indivíduos.

Todo idoso tem direito a uma qualidade de vida. Atividades e jogos que trabalham 
o raciocínio, a memória e a criatividade também podem proporcionar-lhes esta qualida-
de se realizados com um instrumento - a flauta doce - capaz de transformar atividades 
musicais em vivências musicais prazerosas. 
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HarmôNica de um trecHo melódico

Antônio Gilberto Machado de Carvalho - UFMG
gilberto@musica.ufmg.br

RESUMO: Este trabalho apresenta um algoritmo voltado ao mapeamento da seqüência de tonalidades presentes em um trecho 
monofônico. Trata-se de um desenvolvimento, visando emprego em trechos modulantes, do algoritmo original de Krumhansl 
& Schmuckler. Este funciona fazendo a correlação entre dados previamente obtidos através de experimentos com ouvintes e 
dados decorrentes da análise quantitativa, de natureza duracional, dos componentes do trecho melódico a ser analisado. O 
algoritmo apresentado neste artigo visa solucionar o caráter estático do algoritmo original através do emprego de janelas mó-
veis com sobreposição. Como teste forem analisadas quatro melodias modulantes, nos modos maior e menor, alcançando-se 
resultados satisfatórios.
PALAVRAS-CHAVE: análise musical, composição musical, inteligência computacional, psicologia experimental.

ABSTRACT: This paper presents an algorithm towards the tonal sequence mapping of a monophonic sample. It is a develop-
ment of the Krumhansl & Schmuckler original algorithm aiming its use in modulating samples. The original algorithm works 
making the correlation between data arising of experiments using human listeners and data resulting from the sample dura-
tional quantitative analysis. The algorithm in this paper aims to improve the original one by means of windowing with overlap-
ping. Tests with four modulating samples were made and satisfactory results were reached. 
KEYWORDS: musical analysis, musical composition, computational intelligence, experimental psicology.

introdução

A identificação da tonalidade de um trecho melódico, longe de ser um problema 
trivial, apresenta dificuldades que demandam diferentes métodos para serem resolvidas. 
O problema se agrava ainda mais quando no trecho a ser analisado ocorrem modulações, 
ou seja, acontecem manifestações, temporárias ou não, de outras tonalidades no decor-
rer do mesmo. Trata-se de um problema que, não obstante sua complexidade, necessita 
ser atacado por ser a base tanto de aplicações teóricas, como possibilitar uma análise 
completa de um trecho puramente melódico, quanto de aplicações práticas, como o de-
senvolvimento de um harmonizador automático de melodias.

Uma abordagem visando a identificação da tonalidade de um trecho melódico es-
crito dentro do idioma tonal clássico é o algoritmo proposto por Krumhansl & Schmuckler 
e apresentado em Krumhansl (1990). Basicamente, este funciona fazendo a correlação 
entre dados previamente obtidos através de experimentos com ouvintes e os dados de-
correntes da análise quantitativa, de natureza duracional, dos componentes do trecho 
melódico a ser estudado.

Um problema encontrado na abordagem de Krumhansl é o caráter estático do al-
goritmo, ou seja, sua incapacidade de detectar modulações ao longo do trecho melódico. 
Trata-se de uma grave limitação na medida em que somente exemplares muito simpli-
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ficados ou curtos podem ser corretamente analisados desta forma. Em outras palavras, 
um trecho melódico não pode, deste modo, ser segmentado em função das regiões har-
mônicas pelas quais passa.

Uma melhoria no desempenho do algoritmo pode ser alcançada através das aborda-
gens propostas por Temperley (1999, 2001). Estas se constituem de modificações dos valores 
originais de Krumhansl visando uma melhor aproximação dos contextos tonais em jogo. Esta 
contribuição, entretanto, não resolve o problema da identificação de modulações.

A solução apresentada neste artigo emprega uma técnica baseada em janelas 
móveis, muito utilizada em processamento de sinais, com o objetivo de analisar pro-
gressivamente cada porção do trecho principal, obtendo, assim, uma representação da 
sucessão de tonalidades. Para uma melhor resposta foi implementada também uma so-
breposição entre as janelas, a fim de evidenciar possíveis trechos comuns entre regiões 
assim como ambigüidades entre as tonalidades. Ainda com o objetivo de melhorar o 
desempenho foram implementadas também restrições que atuam sobre os resultados 
obtidos na saída do algoritmo. A primeira delas diz respeito a considerar somente as 
tonalidades vizinhas da tonalidade principal. Isto impede que possíveis ambigüidades, 
oriundas principalmente do tamanho da janela e do percentual de sobreposição, sejam 
consideradas como saídas válidas. A outra restrição é considerar como saída válida não 
somente o coeficiente de correlação mais alto encontrado, mas sim todos os valores que 
estiverem acima de um determinado limiar. Desta forma, não é obtida na saída uma 
única tonalidade, mas um conjunto de possibilidades.

Algoritmo de krumhAnsl & schmuckler

Em seus trabalhos acerca da percepção e cognição de estruturas tonais, Krumhansl 
(1990) relata experimentos na área que foram realizados por ela isoladamente e também 
com alguns outros colaboradores. Tais experimentos abordam questões tais como rela-
ções entre tons simples e contextos tonais (Krumhansl & Shepard, 1979 e Krumhansl & 
Kessler, 1982), a distância percebida entre tonalidades (Krumhansl & Kessler, 1982), 
correlação entre hierarquias tonais e consonância, correlação entre hierarquias tonais e 
distribuição estatística de tons, relações percebidas entre tons, relações percebidas entre 
acordes e tonalidades (Krumhansl, Bharucha e Kessler, 1982), relações percebidas entre 
acordes dentro de tonalidades (Krumhansl, 1990).

Um dos coroamentos do conjunto destes trabalhos é o algoritmo de detecção de 
tonalidade (key-finding algorithm). Este algoritmo divide-se em duas partes principais:

1. Inicialmente, para cada classe de altura presente no trecho a ser analisado 
soma-se o total de seus valores de duração, definindo-se duração como a dimensão tem-
poral de cada classe de altura;

2. Em seguida, calcula-se a correlação entre o vetor encontrado e aqueles corres-
pondentes aos perfis de cada uma das 12 tonalidades maiores e 12 menores. Onde for 
obtida a maior correlação, esta corresponde à tonalidade percebida.

Os perfis citados na segunda parte do algoritmo foram obtidos através do experi-
mento realizado por Krumhansl & Kessler (1982) acerca das relações entre tons simples 
e contextos tonais. Os valores obtidos para as tonalidades maiores e menores estão pre-
sentes na Tabela 1. Notar que cada linha corresponde a uma classe de altura e seus 
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correspondentes valores para as tonalidades em questão. Os valores mostrados aqui cor-
respondem às tonalidades de Dó Maior e dó menor (duas últimas colunas).

Classes de Altura Maior Menor

0 6,35 6,33

1 2,23 2,68

2 3,48 3,52

3 2,33 5,38

4 4,38 2,60

5 4,09 3,53

6 2,52 2,54

7 5,19 4,75

8 2,39 3,98

9 3,66 2,69

10 2,29 3,34

11 2,88 3,17

Tabela 1: Matriz com os perfis para as tonalidades de Dó maior e dó menor encontrados no experimento de Krumhansl & 
Kessler (1982).

Para ajustarem-se estes valores a cada uma das tonalidades maiores e menores, 
e considerando a primeira coluna como uma estrutura circular, basta realizar a rota-
ção, no sentido ascendente, da primeira coluna da matriz pelo número correspondente 
de passos. Por exemplo, se quisermos saber quais são os valores correspondentes à Sol 
Maior, é suficiente fazer a rotação no sentido ascendente em 7 posições da primeira 
coluna da matriz. Isto pode ser visto na Tabela 2.

Classes de Alturas Maior Menor

7 6,35 6,33

8 2,23 2,68

9 3,48 3,52

10 2,33 5,38

11 4,38 2,60

0 4,09 3,53

1 2,52 2,54

2 5,19 4,75

3 2,39 3,98

4 3,66 2,69

5 2,29 3,34

6 2,88 3,17

Tabela 2: Matriz com rotação da primeira coluna em 7 posições.

Como exemplo da operação do algoritmo pode ser visto na Figura 1 um trecho 
melódico analisado com o mesmo. Nela é possível observar-se que o resultado obtido 
corresponde à tonalidade correta do trecho. Como entrada para o algoritmo é dada uma 
matriz cuja primeira linha são as classes de altura presentes no trecho e a segunda a du-
ração correspondente a cada uma delas. Assim, tem-se:

I = [ 2 7 7 9 11 7 11 9 ]
1 1 1 1 1 1 1 1
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Na medida em que todas as notas têm o mesmo valor de duração optou-se por 
representá-la pelo valor unitário.

Figura 1. Exemplo de Aplicação do algoritmo de Krumhansl & Schmuckler (1990).

Ao executar o primeiro passo do algoritmo, chega-se ao vetor abaixo:

D = [ 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 2 ]T

Nele podem-se observar as somas das durações de cada uma das classes de 
altura presentes na amostra. O próximo passo é realizar a correlação entre o vetor acima 
e os vetores correspondentes aos perfis de cada uma das tonalidades maiores de me-
nores. Os valores encontrados podem ser vistos na Tabela 3, na qual também se pode 
observar que o maior valor corresponde à tonalidade de Sol maior, o qual é o resultado 
correto.

Tonalidade Maior Menor

Dó 0,274 -0,013

Dó# -0,559 -0,332

Ré 0,543 0,149

Ré# -0,130 -0,398

Mi -0,001 0,447

Fá 0,003 -0,431

Fá# -0,381 0,012

Sol 0,777 0,443

Sol# -0,487 -0,106

Lá 0,177 0,251

Sib -0,146 -0,513

Si -0,069 0,491

Tabela 3: Coeficientes de correlação do vetor de durações com os vetores correspondentes aos perfis de cada uma das tona-
lidades maiores e menores.

Não obstante sua comprovada eficiência, o algoritmo apresenta dois problemas 
que dificultam ou impossibilitam, dependendo do caso, sua aplicação de forma mais 
abrangente. Inicialmente, o alto grau de subjetividade nos dados dos perfis, devido à 
própria natureza do experimento no qual foram obtidos, conduz, em trechos mais exten-
sos a uma propagação de erro que tende a invalidar os resultados. Em segundo lugar, o 
caráter estático do algoritmo inviabiliza seu emprego em trechos melódicos onde ocor-
ram modulações. No que diz respeito à primeira deficiência, já foram propostas por 
Temperley (1999, 2001) alterações nos valores dos perfis (tanto das tonalidades maio-
res quanto das menores) que provaram serem eficientes. Quanto à segunda, é proposto, 
neste artigo, um método que generaliza o algoritmo para melodias com modulações.
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modificAções reAlizAdAs por temperley

Temperley (1999, 2001) realiza em seu trabalho três modificações no algoritmo 
de identificação de tonalidades. Inicialmente, modifica os valores numéricos dos perfis 
originais, intensificando a diferença entre alturas cromáticas e diatônicas, diminuindo o 
valor do sétimo grau abaixado (que leva até à subdominante) e incrementando o valor 
do sétimo grau com função de sensível. Em seguida, emprega como entrada vetores de 
12 posições as quais podem assumir os valores de 1 ou 0, indicando ou não a presença 
de uma determinada classe de altura no trecho a ser analisado. Finalmente, adota em 
seu trabalho o que ele chama de classes de alturas tonais no lugar de classes de alturas 
neutras (como é o usual), visando melhores resultados. No caso do presente traba-
lho, entretanto, somente a primeira modificação apresenta-se como relevante, já que as 
demais não dizem respeito ao principal foco do mesmo, que é a identificação dinâmica 
de variações tonais. Os perfis modificados por Temperley podem ser vistos na Tabela 4.

Classes de Alturas Maior Menor

0 5,0 5,0

1 2,0 2,0

2 3,5 3,5

3 2,0 4,5

4 4,5 2,0

5 4,0 4,0

6 2,0 2,0

7 4,5 4,5

8 2,0 3,5

9 3,5 2,0

10 1,5 1,5

11 4,0 4,0

Tabela. 4: Matriz com os perfis para as tonalidades de Dó maior e dó menor conforme modificados por Temperley (1999, 
2001).

o Algoritmo dinâmico

Este algoritmo foi pensado principalmente para permitir que linhas melódicas sem 
harmonização possam servir de entrada num sistema automático de análise baseado na 
Teoria Gerativa para Música Tonal, de Lerdahl & Jackendoff (1983). Nesta, a análise har-
mônica tem lugar capital na detecção da estrutura sintática de um trecho musical. Desta 
forma, na análise de uma amostra puramente melódica faz-se necessário o emprego de 
ferramentas auxiliares para, em primeiro lugar, mapear a seqüência de tonalidades sub-
jacentes ao trecho melódico e, em seguida, propor uma seqüência harmônica plausível 
dentro deste conjunto de tonalidades que seja coerente com a melodia proposta. Para 
a solução da primeira parte do problema é proposto o algoritmo descrito neste artigo. A 
segunda parte poderá ser resolvida, por exemplo, com a proposta descrita por Temperley 
& Sleator (1999) em seu artigo sobre metro e harmonia. O funcionamento do algoritmo 
é direto:

1. Em primeiro lugar, seleciona-se o tamanho da janela (com uma percentagem 
de sobreposição);
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2. Aplica-se o algoritmo de Krumhansl & Schmuckler aos elementos presentes na 
janela;

3. Se o processo está no início, armazenar numa lista a tonalidade encontrada no 
item anterior assim como um apontador para o primeiro elemento do trecho 
melódico;

4. Se não, verificar se a tonalidade encontrada é a mesma que a da janela 
anterior;

5. Se for, saltar para o passo 7;
6. Se não, inserir na lista a nova tonalidade e um apontador para o primeiro ele-

mento da janela;
7. Se ainda existem elementos a serem analisados, incrementar a janela e saltar 

para o passo 2;
8. Se não, fim do algoritmo.
 
Ainda que, nestes primeiros testes, o tamanho da janela e a sobreposição tenham 

sido escolhidos experimentalmente, um estudo que pudesse automatizar e otimizar estas 
escolhas apresenta-se como necessário e deverá ser realizado para as próximas versões 
do algoritmo.

Como saída do algoritmo, tem-se uma lista com as tonalidades subjacentes ao 
trecho melódico assim como uma lista com apontadores correspondentes aos elemen-
tos da melodia onde cada uma delas tem início. As janelas móveis citadas no algoritmo 
foram implementadas de duas maneiras. Na primeira delas foram empregadas janelas 
temporais, utilizando um número fixo de unidades de análise de duração (o menor valor 
de duração presente no trecho). O problema desta abordagem é a realização de uma 
análise incorreta quando estão presentes no trecho durações muito longas relativamente 
a outras muito curtas. O outro método é o emprego de uma janela com número fixo de 
eventos, a qual apresenta o problema de ignorar as durações individuais de cada evento. 
Nos resultados apresentados neste artigo foram empregadas janelas móveis temporais.

resultAdos

Como amostras para os testes do algoritmo dinâmico foram empregadas quatro 
melodias modulantes e de curta extensão apresentando tanto exemplos no modo maior 
quanto no menor. Em todas as análises foi utilizada uma janela de 12 colcheias com um 
sobreposição de 2 colcheias (aproximadamente 17% da janela). Foram também empre-
gados, para o cálculo, os valores dos perfis alterados por Temperley (1999,2001). As 
melodias, juntamente com os resultados encontrados para cada uma delas, são mostra-
das nas figuras a seguir.

Figura 2: Melodia modulante em Ré Maior.
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Figura 3: Melodia modulante em ré menor.

Figura 4: Melodia modulante em Lá Maior.

Figura 5: Melodia modulante em fá menor.

discussão

É possível observar-se que, de um ponto de vista geral, os resultados alcançados 
mostram-se satisfatórios no que diz respeito à análise do mapa de tonalidades, já que, 
em quase todos os casos, não apresentaram erros. Entretanto, alguns comentários fa-
zem-se necessários para o caso da melodia em ré menor (Figura 3). Nesta, a modulação 
para a subdominante não foi detectada, possivelmente pelo tamanho excessivo da janela 
e pela pequena sobreposição. Além disto, nesta mesma melodia, o final em ré menor 
foi confundido com seu homônimo maior, equívoco causado pela ausência de uma nota 
característica que diferenciasse as tuas tonalidades. No que diz respeito às demais me-
lodias, o algoritmo não cometeu nenhum erro.

É possível notar-se, através deste trabalho, que o algoritmo original de Krumhansl 
& Schmuckler pode ser melhorado no sentido de realizar um mapeamento da seqüência 
tonal de um trecho melódico escrito segundo as normas da música clássica ocidental. 
Entretanto, esta abordagem poderá ser também estendida para outros contextos tonais, 
bastando para isto realizarem-se alterações nos dados das tabelas já mostradas, assim 
como desenvolvimentos no conjunto de restrições. O algoritmo proposto, desta forma, 
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pode ser empregado também como um primeiro passo na harmonização automática de 
melodias dadas.
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RESUMO: Considerando as idéias de paisagem e de composição de paisagem sonora, segundo preceitos do movimento de 
ecologia acústica, sistematizado por Murray Schafer, e atendo-se às características do movimento de soundscape, apresen-
tadas por José Iges, esta comunicação pretende apresentar uma idéia de composição de paisagem sonora que possibilite a 
criação de um campo para a reflexão da existência de uma espécie de zona de instabilidade entre os territórios da música e da 
paisagem (ou não-música), contribuindo tanto para a ampliação da idéia de música e de escuta, quanto para a própria idéia 
de soundscape composition.
PALAVRAS-CHAVE: Paisagem sonora; Composição de paisagem sonora; Escuta.

ABSTRACT: In considering the ideas of landscape and soundscape composition, according to the precepts of the movement 
of acoustic ecology systematized by Murray Schafer, and also regarding the characteristics of the soundscape movement 
presented by José Iges, the present communication intends to present an idea of sound landscape composition which makes 
it possible for the creation of a field for the reflection on the existence of a type of instability zone between the territories of 
music and landscape (or non-music), thus contributing both to the amplification of the idea of music and hearing and the idea 
of composition soundscape itself.
KEY-WORDS: Sound landscape; Soundscape composition; Hearing.

delineAndo territórios: pAisAgem sonorA e composição de pAisAgem sonorA

Ao falar em composição de paisagem sonora, muitas dúvidas vêm à tona, e talvez 
a mais óbvia de todas seja aquela que questiona se o simples uso de sons ambientais faz 
com que uma obra seja uma composição do tipo paisagem sonora. Além disso, outras 
questões emergem referindo-se à necessidade de tal obra revelar a referencialidade aos 
sons ambientais, ou se, mesmo utilizando sons ambientais, sem que a fonte sonora seja 
evidente, pode ser considerada como obra do gênero soundscape. Contudo, antes de en-
trarmos em questões tão específicas, vale esclarecer, inicialmente, que duas questões, 
ou duas idéias, revelam-se no referido contexto: soundscape e soundscape composition. 
Apesar de alguns autores referirem-se à idéia de paisagem sonora, ou soundscape, como 
se esta já fosse, necessariamente, uma composição, há distinções conceituais entre estes 
dois termos. Vejamos. 

É importante esclarecer que ao falar em soundscape estamos nos referindo à 
idéia de paisagem sonora, tradução daquele termo feita por Marisa Fonterrada, no livro 
O ouvido pensante, também uma tradução e compilação de uma série de pequenos 
livros escritos pelo músico candense R. Murray Schafer (1991), ainda nas décadas de 
60 e 70. O termo soundscape foi criado por Schafer em analogia a landscape e refe-
re-se a “qualquer ambiente sonoro ou qualquer porção do ambiente sônico visto como 
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um campo de estudos, podendo ser esse um ambiente real ou uma construção abstra-
ta qualquer, como composições musicais, programas de rádio, etc” (SCHAFER, 1977, 
p. 274-275).

A idéia de paisagem sonora teve sua origem no âmbito do World Soundscape 
Project, movimento liderado por Murray Schafer, em meados dos anos 70, na 
Universidade de Simon Fraser, Canadá. Tal movimento nasceu da preocupação e neces-
sidade de Schafer em voltar a atenção para o ambiente sonoro, que se apresentava cada 
vez mais poluído, assim como de sua aversão às mudanças, cada vez mais rápidas, das 
paisagens sonoras de Vancouver, Canadá. Em 1973, Schafer introduz seu artigo The 
music of environment com um texto apresentando essa preocupação e inquietação, 
dizendo que o mundo, por estar sofrendo mudanças acústicas radicais, tem feito com 
que a paisagem sonora se diferencie em qualidade e quantidade, o que faz com que o 
homem moderno se veja obrigado a conviver com sons considerados “perigosos” para 
sua saúde. Sob tal perspectiva, iniciaram-se vários estudos e pesquisas, com o intuito 
de estudar aspectos da paisagem sonora mundial, reunindo vários músicos, composi-
tores e pesquisadores de diversas áreas em torno de tal movimento, sob a coordenação 
de Schafer. Esses estudos fomentaram significativas pesquisas e atividades composi-
cionais de ambientes sonoros (objeto de nosso estudo), com o objetivo de “estudar o 
ambiente acústico para determinar como os sons afetam nossas vidas, e, a partir dessas 
informações, tentar desenhar paisagens sonoras mais saudáveis e belas para o futuro” 
(SCHAFER, 1998, p. 158). 

Assim, os estudos desenvolvidos pelos participantes do World Sound Project 
em várias partes do mundo, e que hoje reúne pesquisadores e compositores em torno 
do World Forum for Acoustic Ecology, abrem os horizontes musicais para o que tem 
sido chamado de “ecologia acústica”. Mas, embora o principal trabalho do WSP 
tenha sido o de “documentar e arquivar paisagens sonoras, descrevê-las e analisá-
las”, com o intuito de promover “o aumento da consciência pública dos sons do 
ambiente através da escuta e de um pensamento crítico”, uma atividade paralela 
emerge no seio deste movimento: “uma tendência paralela de atividade composicio-
nal também emergiu e criou, talvez sem intencionalidade, aquilo que tenho chamado 
o gênero da soundscape composition”, observa o compositor Barry Truax (1996, p. 
54). Assim, é no âmbito da ecologia acústica e dos estudos do inter-relacionamento 
entre som, natureza e sociedade, que a atividade composicional aqui abordada e o 
termo soundscape composition emergem, sendo este “o contexto que lhe deu voz e 
vida” (WESTERKAMP, 2002).

É importante esclarecer, contudo, que este termo, mesmo que tenha sido cunha-
do no âmbito do WSP, para denominar as peças que os compositores compunham a 
partir do material sonoro gravado por membros do projeto, também pode igualmente 
ser aplicado a trabalhos de outros compositores que podem ter sido ou não influen-
ciados por este trabalho ou mesmo nem ter tido consciência dele. Vale lembrar que 
alguns autores, ao invés de falarem em soundscape composition, falam simplesmen-
te em soundscape. É o caso do compositor e musicólogo espanhol José Iges que, além 
de referir-se à soundscape como “formas que, devido aos materiais que as constituem 
e devido ao uso que se faz delas, situam-se entre a chamada ´música acusmática´ - 
como categoria da ´música eletroacústica´ e as reportagens e documentários artísticos” 
(IGES, 1999), apresenta três tendências composicionais referentes ao movimento de 
paisagem sonora.
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tendênciAs do movimento de soundscape 

A primeira tendência apresentada por Iges (1999) é representada pelos segui-
dores das concepções de Schafer. Resumidamente, pode-se dizer que são composições 
“baseadas na noção de re-educação da escuta” (TOFFOLO, 2000, p. 19), porque são 
composições realizadas em meio tecnológico, produzidas com sons ambientais, mas que 
pretendem colocar em evidência os problemas da poluição desse ambiente acústico, 
sempre ressaltando a relação de referência que o objeto sonoro possui com o seu contex-
to social, cultural e auditivo (TOFFOLO, 2000, p. 21-22).

Atualmente, compositores como Murray Schafer, Barry Truax e Hildegard 
Westerkamp continuam compondo com o ambiente sonoro em contexto, mas cada qual 
a seu modo. Conforme McCartney, Schafer segue uma orientação estritamente acústica, 
utilizando em suas peças sons de vozes e instrumentos tradicionais dentro de diversos 
contextos ambientais, como, por exemplo, um ambiente selvagem, como é o caso de 
sua obra Music for Wilderness Lake (1981). Por outro lado, Truax e Westerkamp uti-
lizam meios eletroacústicos para compor. Truax, desde 1990, vem utilizando em suas 
composições com sons do ambiente um processo computacional denominado de síntese 
granular, que distende sons, com o intuito de criar “texturas que se movimentam vagaro-
samente”, revelando, assim, “complexidades do som que de outra forma não poderiam 
ser ouvidas” (McCARTNEY, 2000, p. 3). Westerkamp, considerada por McCartney como 
sendo aquela, dentre esses três compositores, que tem um trabalho em composição de 
paisagem sonora eletroacústica mais ostensivo, tem todos os seus trabalhos realizados 
com sons ambientais em contexto, a partir de gravações que ela mesma realiza em di-
versas locações específicas. Para Westerkamp, observa McCartney, a composição de 
paisagem sonora envolve um “balanço do trabalho em estúdio com o trabalho de loca-
ção”, pois, para ela, todas as técnicas de gravação, tais como “aprender a escutar os 
sons do ambiente, close-miking (ou microfone aproximado), “proteger o equipamento 
das difíceis condições climáticas”, “aprender a se mover no espaço com o microfone” e 
“produzir sons em resposta aos sons do ambiente”, são tão importantes quanto o traba-
lho realizado em estúdio (McCARTNEY, 2000, p. 3).

A segunda tendência refere-se aos trabalhos com sons do ambiente, mas que 
inclui, em alguns casos, “elementos da poesia, documentário ou reportagem”, e, em 
outros, cria “pontes sonoras” entre ambientes sonoros naturais e urbanos, “relacionando-
os diretamente entre si com ajuda das linhas telefônicas ou satélites de comunicações” 
(IGES, 1999). Como exemplos de trabalhos híbridos que envolvem elementos textuais 
ou de reportagens, Iges cita os trabalhos desenvolvidos no âmbito da corrente denomina-
da new horspiel. Dentre eles podem ser citados os vários exemplos da série Metropolis, 
que, desde os anos 70, vêm sendo produzidos pelo Studio Akustiche Kunst da WDR de 
Colonia. Dentre os vários compositores envolvidos nesse projeto, Iges cita Pierre Henry, e 
sua obra intitulada La ville. Die Stadt: Metropolis Paris (1984). Utilizando sons obtidos 
de diversos lugares e submetidos a um complexo processo de parcial transformação e 
montagem, Henry cria o que Iges chama de “uma paisagem sonora concretista de Paris” 
(IGES, 1999).

Como exemplos de trabalhos que envolvem a utilização artística de novas pos-
sibilidades tecnológicas de telecomunicação, criando pontes entre ambientes sonoros 
diversos, Iges cita o trabalho do norte-americano Bill Fontana, que desenvolveu vários 
projetos, dentre eles o Ponte sonora Colonia-São Franscisco (1987). Nesta obra Fontana 
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mescla, ao vivo, sons recolhidos por vários microfones situados na ponte Golden Gate 
e na ponte do rio Reno, cruzando, assim, os sons do tráfego dessas duas pontes. O que 
constituiu a obra (radiofônica) foi, justamente, o conjunto de sinais captados, e ela foi 
oferecida ao público, enquanto uma “escultura sonora”, em uma praça do centro de 
Colonia. Outros projetos semelhantes foram realizados, como o Landscape Soundings, 
que também transportava sons, agora de um bosque perto de Viena para a Marienplatz, 
e que também se apresentava como uma escultura sonora, sendo que seus sons interfe-
riam na programação regular da Rádio Austríaca (IGES, 1999). 

Observamos que, nesta segunda tendência (principalmente em trabalhos seme-
lhantes ao de Fontana), a questão do deslocamento sonoro é uma forte característica. De 
um modo geral, nas obras do tipo soundscape uma espécie de deslocamento espacial ou 
descontextualização do espaço sonoro original é freqüente. O ambiente gravado original-
mente em um determinado espaço passa a ser ouvido em outro espaço, possibilitando 
outras escutas, muitas vezes estimuladas pela imaginação do ouvinte. Essas obras, assim 
como a maioria das obras eletroacústicas, refletem uma “sensação de transgressão” das 
“leis do espaço”, revelando “uma poderosa qualidade contemporânea que mixa uma fa-
miliaridade sensual com um deslocamento contextual” (RIDDELL, 1996, p. 168).

Além dessa característica, Toffolo aponta o fato de que tais composições com 
características híbridas, que utilizam gravações ambientais e trechos de gravações jorna-
lísticas sem processos de alteração de sinal sonoro, privilegiam a referencialidade auditiva, 
revelando-se enquanto “composições baseadas na re-inserção da referencialidade nas 
propostas da Música Concreta” (TOFFOLO, 2000, p. 17). Se a conduta composicional 
da música concreta implicava na eliminação da referencialidade, “através da qual se 
diferenciava os sons do mundo dos sons gravados, transformados e utilizados na compo-
sição musical” (música também denominada de “música acusmática”), com a inclusão 
da referencialidade nas obras acusmáticas amplia-se o âmbito das composições do tipo 
paisagem sonora, afirma o autor, contrariando tanto as propostas de Schaeffer, quanto as 
de Schafer, seja ao revelar as referencialidades sonoras, seja ao não evidenciar problemas 
da poluição sonora de um dado ambiente acústico (TOFFOLO, 2000, p. 23-25).

Se a segunda tendência contraria os propósitos estéticos da música concreta e os 
propósitos éticos do movimento de paisagem sonora, a terceira tendência contrariará de-
finitivamente os princípios éticos e estéticos do que se tem chamado de composição de 
paisagem sonora. Esta tendência, observa Iges, refere-se aos trabalhos de artistas que 
consideram o ambiente sonoro como um potente sintetizador, capaz de fornecer para 
suas obras uma rica e diversa matéria prima. Os sons são captados do ambiente e “tra-
tados com auxílio de equipamentos eletrônicos, mesclados e montados cuidadosamente, 
de modo que acaba perdendo a referência ao ambiente do qual procedem, em benefício 
dos interesses do compositor” (IGES, 1999). 

Segundo Toffolo (2002, p. 25), “é a tendência que mais se aproxima da música 
acusmática, confundindo-se com ela, pois não apresenta aquilo que é essencial a uma 
obra de Paisagem Sonora: o uso da referencialidade”. Como exemplo de trabalhos nesse 
sentido, Iges cita os trabalhos do artista sonoro Francisco López, que, mesmo tendo 
atuado como professor de ecologia durante quinze anos, apresenta-se como um “scha-
efferiano” e tece duras críticas aos seguidores de Schafer. López acredita que uma das 
características fundamentais do ser humano é a de “tratar artisticamente não impor-
ta qual aspecto da realidade”. Assim, uma composição musical, seja ela baseada ou 
não sobre paisagens sonoras, deve ser “o resultado de uma ação livre”, pois, conforme 
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o autor, “ela não pode recusar nenhuma extração de elementos da realidade e também 
deve permitir referir-se a si mesma, sem estar sujeitada a um objetivo pragmático tal qual 
uma suposta reintegração injustificada do ouvinte com o ambiente” (LÓPEZ, 1998).

tecendo AlgumAs considerAções...

Diante das constatações apresentadas até o momento, podemos apontar dois pro-
pósitos que, basicamente, se entrelaçam na composição do tipo paisagem sonora: um 
de cunho social e político (ou ético) e outro de cunho estético. Ao nos referirmos a uma 
dimensão ética, estamos falando de uma possível consciência que o ouvinte viria a ter 
em relação ao ambiente sonoro, podendo até agir no sentido de transformá-lo em um 
ambiente mais equilibrado, do ponto de vista da densidade e da poluição sonora. E ao 
falar em uma dimensão estética nos referimos àquilo que, ao nosso ver, é fruto de des-
locamentos e transformações da paisagem sonora, o que resulta num jogo do sensível, 
criando blocos de sensações e revelando relações inusitadas entre ouvinte e paisagem 
sonora: outras escutas podem se atualizar, assim como outras idéias de música.

Contudo, conforme o próprio Truax (1996), não podemos ser ingênuos em não 
perceber que, por mais que a composição de paisagem sonora evoque a paisagem sonora 
natural (ou real), ela é artificial, pois, antes de qualquer coisa, ela é sempre repro-
duzida fora de seu contexto original. Além disso, outros obstáculos, apresentados por 
López (1999), dificultam a possibilidade de retratar a realidade sonora: o microfone e os 
processos de edição. Por mais que a tecnologia digital possibilite gravações de boa qua-
lidade, o microfone não é uma “conexão neutra”, pois cada tipo de microfone tem um 
funcionamento próprio e “escuta” de modo distinto do ouvido humano. E o processo de 
edição, por menos que transforme o som, no mínimo altera a temporalidade da paisa-
gem sonora original. Assim, um ambiente sonoro nunca será inteiramente restaurado, e 
a composição, em si, nunca será totalmente referencial ou completamente realista. 

Diante do exposto, o que nos chama a atenção nesse panorama, que buscou de-
linear as origens, influências e tendências do movimento de paisagem sonora, é que 
muitos dos compositores citados conservam em suas composições a “integridade do som 
original”, buscando preservar o equilíbrio entre o som manipulado em estúdio e o som 
da paisagem, condição possivelmente favorável ao desenvolvimento de uma maior cons-
ciência do ouvinte frente aos sons do ambiente. Contudo o que se observa é que mesmo 
sem uma intenção consciente por parte do compositor em preservar o som original ou 
em tornar o ouvinte mais consciente de seu entorno sonoro, essa consciência pode vir 
à tona a partir de composições que simplesmente utilizam sons do cotidiano, nas quais 
o compositor teve total liberdade de trabalho, sem necessariamente estar consciente da 
existência de um movimento intitulado soundscape. Da mesma forma, parece não haver 
garantia nenhuma de que, mesmo a partir de uma composição de paisagem sonora que 
segue à risca todos os preceitos éticos e estéticos propostos pela composição de pai-
sagem sonora, conforme os preceitos da escola canadense, o ouvinte se reintegrará ao 
entorno sonoro, tornando-se mais consciente dele numa perspectiva ecológica.

O que parece é que a simples utilização de sons do cotidiano pode evocar um 
imaginário ambiental e sonoro das paisagens, criando blocos de sensações entre ouvin-
te e paisagem e sugerindo a existência de uma espécie de zona de instabilidade entre 
os territórios da música e da paisagem (ou da não-música). As fronteiras entre realismo 



Comun icações 91

e abstração, paisagem e música parecem se diluir num campo movediço, que se apre-
senta propício para a possibilidade de se repensar a própria idéia de música e escuta 
musical.
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RESUMO: O presente artigo está inserido numa pesquisa mais abrangente cujo tema é o estudo de diversas metodologias de 
ensino de História da Música e Apreciação Musical existentes. Como parte de tal pesquisa, pretende-se analisar de que maneira 
o autor de cada uma das metodologias estudadas1 aborda e insere no contexto histórico de seu livro a Sinfonia Romântica, 
tendo em vista os desafios estético-formais que as sinfonias de Beethoven, especialmente a partir de 1800, ocasionaram em 
tal gênero. De antemão convém notar que não há intento de abordar tal problemática em profundidade, tampouco a pretensão 
de resolvê-la.
PALAVRAS-CHAVE: Musicologia; Metodologia de história da música; Sinfonia romântica.

ABSTRACT: This article is inserted in a research whose main purpose is to study some available methodologies in both teaching 
music history and music appreciation. As part of this research, its intention is to analyze how the authors of each methodology 
broad and insert in the historical context of their books the Romantic Symphony, due to the esthetic and formal challenges 
posed in this genre by Beethoven’s symphonies, especially after 1800. It should be noted, however, that this article does not 
intend to deal deeply or to solve those problems.
KEY TERMS: Musicology; Music history methodology; Romantic symphony. 

No frontispício do primeiro capítulo do livro “Classical Form”, William CAPLIN 
(2000) define forma como “um arranjo hierárquico de discretos e perceptivelmente signi-
ficantes lapsos de tempo... denominados ‘grouping structure’” (p. 9). Ao menos no que 
concerne às formas clássicas, dois elementos são imanentes à estruturação do mencio-
nado “arranjo”: o primeiro deles, o motivo, é a célula básica que possibilita e auxilia a 
consubstanciação do sentido retórico dos “tipos formais” clássicos, desde os pequenos 
(frase, período, sentença), até os médios (pequeno ternário) e grandes (Sonata). O segundo 
paradigma formal clássico – a harmonia – outrossim está ligado a tal construção retórica.

Graças a uma fraseologia bastante característica, infundida de forma tal que per-
mitia com facilidade as articulações de contrastes e, principalmente, o desenvolvimento 
das idéias, o discurso da Forma Sonata pós-Haydn pôde basear-se em como as estru-
turas motívicas e harmônicas se relacionam dialeticamente na construção do edifício 
formal: “A Forma Musical era para Beethoven, assim como foi para Haydn, uma questão 
de agrupar alguns acordes dentro de uma tonalidade e, então, explorar o contraste obtido 
por essa mudança tonal” (CROCKER. 1986 p. 417). 

A essa linguagem formal, outrora consolidada por Haydn e explorada por Mozart, 
era inerente a questão da recepção musical, ou seja, o modo como as pessoas do am-
biente social ouviam (ou esperavam ouvir) a Forma Sonata era um importante referencial 
de quanto um compositor poderia, ou não, ousar. Beethoven obviamente não se deixa-
va limitar por este fator. Entretanto, estava cônscio dele e o utilizava como “elemento de 
inovação introduzido como um efeito musical em potencial” (DAHLHAUS, 1989, p. 10). 
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Segundo BURKHOLDER (1996 p. 571) “Suas peças impuseram novas demandas aos 
ouvintes e executantes e, no processo, acabaram por definir o que os ouvintes esperavam 
e valorizavam na música”.

A partir da composição, em 1801-2, das Sonatas Op. 31, Beethoven abandona 
paulatinamente os paradigmas retóricos clássicos, que até então estruturaram a Forma 
Sonata, para seguir um “novo caminho” (KINDERMAN. 1997 p. 51). E qual seria esse 
caminho? A construção motívica baseada não mais na normatização tradicional, mas na 
dramatização operística, no teatro. A breve análise de uma de suas sonatas, compos-
ta entre 1801-2 (Op. 31-2), demonstra claramente as facetas e técnicas compositivas 
desse “novo caminho”:

Beethoven: Sonata Op. 31-2 (“Tempestade”)
a1)

Nos primeiros seis compassos desta Sonata (ex. a1), nota-se três variações de an-
damento, de caráter e de dinâmica. Soma-se a isso “um nublado arpejo de dominante na 
primeira inversão, em Largo; e uma turbulenta continuação enfatizando o baixo ascen-
dente, e expressivas... appoggiaturas, em Allegro” (KINDERMAN. 1997 p. 75).

Certamente, esse “tema inicial que abarca dois tempos e caracteres diametri-
camente opostos” (Idem p. 75) e sua ambigüidade harmônica, logo no início da obra, 
geraram algum tipo de embaraço em uma audiência acostumada a identificar claramen-
te os temas (afirmando a tonalidade da obra) e as transições típicas da Forma Sonata. 
Tal mal estar poderia ser parcialmente sanado se o público identificasse estes primeiros 
compassos como sendo uma Introdução, um adendo cujo material não costuma ter re-
lação com a obra em si e cuja função é simplesmente “anunciar” o que vem pela frente. 
Esta parcial tranqüilidade, contudo, duraria somente até o Desenvolvimento (ex. a2; 
c. 92-97), onde Beethoven desenvolve o motivo arpejado (em Largo, no compasso 1), 
demonstrando que os vinte compassos iniciais da obra não são uma Introdução. Além 
disso, o compositor atribui ao trecho (c. 92-97) um caráter recitativo para, no compasso 
seguinte (98), desenvolver o segundo motivo, de um caráter oposto (Allegro), da mesma 
forma que no início da obra.

a2)
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Este procedimento dramático Largo-Allegro, reaparece uma terceira vez no início 
da Recapitulação (ex. a3; c. 143), “... enfatiza[ndo] novamente o caráter germinal desse 
início de dois motivos...” (PLANTINGA. 1984 p. 35).

a3)

Pode-se observar, pois, a recorrência do diálogo dramático (Largo-Allegro) nos 
três principais pontos da Forma Sonata: Introdução, Desenvolvimento e Recapitulação, o 
que impele a concluir que o compositor metamorfoseia a linguagem motívico-harmônica 
padrão para a ela atribuir um valor dramático. Algo semelhante ocorre no âmbito harmô-
nico, que se torna cada vez mais ambíguo e claudicante2. Após 1800, Beethoven começa 
a alterar “...sua visão de estrutura de um único movimento como Princípio Sonata ao 
invés de Forma Sonata...” (STOLBA. 1998 p. 415). 

Pelo seu porte grandiloquente, o gênero sinfônico oferecia um enorme potencial 
de conduzir as inovações compositivas de seu “novo estilo” a experimentos dramáticos 
cada vez mais intensos. Já a partir da terceira, mas especialmente após a quinta sinfo-
nia, Beethoven intensifica e expande sobremaneira os aspectos dramáticos. Talvez por 
isso “a geração de compositores após Beethoven tendeu a definir as formas criadas por 
Haydn como formalistas, desnecessariamente restritivas. Consequentemente eles viam 
as mudanças realizadas por Beethoven como atos de liberação... [e] começaram a mudar 
ainda mais as formas de Haydn” (CROCKER. 1986 p. 426). Se, por um lado, o com-
positor vienense serviu de subterfúgio libertador para os compositores Românticos, por 
outro, trouxe incomensuráveis dificuldades em lidar com tal gênero: “Quem pode fazer 
algo depois de Beethoven?”, exclama Schubert (Idem p. 426). CROCKER (1986 p. 426) 
observa o que são, para ele, os dois principais impasses criados por Beethoven: (1) cada 
sinfonia deveria possuir seu caráter individual, tendo como modelo os homônimos be-
ethovinianos (2) sem, contudo, deixar de se direcionar à linguagem comum de “uma 
audiência mais ampla” (idem p. 426). DAHLHAUS cita um terceiro problema: “...como 
integrar o lirismo contemplativo, ingrediente indispensável da música ‘poética’, em uma 
sinfonia sem que sua forma se desintegre ou sirva apenas como um esqueleto para um 
pot-pourri de melodias” (DAHLHAUS. 1989 p. 153).

Quando da leitura analítica dos textos, constatou-se a recorrência de dois temas 
principais, temas estes que, a fim de tornar o entendimento do texto mais fluido serão de-
nominados, respectivamente, G1 (Beethoven e sua obra) e G2 (A herança de Beethoven). 
O primeiro refere-se ao modo como a personalidade de Beethoven, bem como suas 
obras, relacionaram-se com seu entorno social e técnico-artístico. Já o segundo trata de 
como seus sucessores (e veremos que, neste caso, o uso deste termo é bastante apro-
priado) tentaram resolver – e sobrepujar – tais questões sociais e técnicas postas pelo 
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compositor alemão. Cada um dos dois grupos, por sua vez, apresenta subgrupos temáti-
cos, indicados aqui por letras:

Grupo 1: Beethoven e sua obra

Tema A: Trata da influência da “personalidade” Beethoven, de sua figura pesso-
al e sua relação com a música e o entorno, nas gerações posteriores, especialmente a 
romântica.

Iniciamos com a postura de BURKHOLDER, que dedica uma seção inteira de seu 
livro – denominada “A centralidade de Beethoven” – exclusivamente a esta influência 
(BURKHOLDER. 1996 p. 593).

Todos os que compuseram para orquestra trabalharam sobre sua sombra, sa-
bendo que suas obras seriam, inevitavelmente, comparadas às dele e, por isso, devem 
alcançar um mesmo modelo e, ao mesmo tempo, oferecer algo de novo. De fato, a 
história da musica orquestral no século dezenove pode ser vista como uma série de 
diferentes respostas ao exemplo de Beethoven, na medida em que cada compositor ex-
plorou modos de dizer algo novo e individual dentro das formas que Beethoven cultivou. 
(BURKHOLDER. 1996 p. 635)

Aqui o autor atribui a inerência dramático-pessoal de sua obra à liberdade de 
Beethoven no ofício de compositor independente:

Sua história de vida ajudou a definir a visão romântica do artista criador como um 
‘outsider’ que sofre corajosamente para trazer à humanidade uma faísca do divino atra-
vés da arte. (BURKHOLDER. 1996 p. 593)

A música de Beethoven era estimada particularmente por sua asserção ao Eu 
interior. Beethoven podia organizar seu tempo para compor do modo que melhor lhe 
conviesse, sem ter que dar satisfações a um patrono. Talvez como resultado, ele coloque 
suas próprias experiências e sentimentos no coração de uma obra, indo além da antiga 
tradição de representar emoções de um texto poético, dramatizando os que tinham ca-
ráter operístico, ou sugerindo um clima generalizado através de recursos convencionais. 
(Idem. p. 593)

Por sua vez, Kamien e Hoffer enfatizam o aspecto transicional da obra beethovi-
niana como um todo:

Ele abriu novas áreas da expressão musical e influenciou profundamente os com-
positores no século dezenove. (KAMIEN. 2007 p. 193)

A intensidade emocional associada com o romantismo já estava presente na obra 
de Mozart e, particularmente, na de Beethoven. (Idem p. 213)

Ele atingiu uma qualidade emocional que nunca existiu antes. Sua música fre-
quentemente possui mais – muito mais – conteúdo emocional que as típicas sinfonias e 
sonatas de compositores apenas uma geração anterior. (HOFFER. 2007, p. 158)

Beethoven foi afortunado, pois sua música tende a ser uma ponte entre o estilo 
Clássico e o estilo romântico que estava por vir; ele contém o melhor dos dois mundos. 
(Idem p. 158)
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Na mesma diretriz, Wright se atém às especificidades não mais do estilo, mas da 
forma:

Apesar de Beethoven pertencer entre os limites das formas Clássicas, ele as leva 
ao seu ponto de ruptura, tão grande é sua necessidade por expressão pessoal... ele pode 
certamente ser chamado o profeta da música romântica. (WRIGHT. 2004 p. 231)

A figura de Beethoven impôs-se sobre as artes no século dezenove. Ele tinha 
mostrado como a expressão pessoal podia expandir os limites da forma Clássica com re-
sultados tão incrivelmente poderosos. (Idem p. 248)

Ao contrário dos autores supracitados, Stolba aponta sobre a importância que 
todas as sinfonias do compositor tiveram no repertório sinfônico:

 
As nove sinfonias de Beethoven formam a base referencial do repertório sinfôni-

co moderno. Elas têm influenciado toda sinfonia escrita desde então. (STOLBA. 1998 
p. 415)

Tema B: Uma variante do Tema A, focalizando agora a influência dos aspectos 
técnico-musicais (forma, textura, orquestração, harmonia, fraseologia, retórica, etc.) na 
geração pós-beethoviniana.

...Através de seus experimentos com a forma, modulações, processo de de-
senvolvimento e instrumentação, o horizonte musical foi consideravelmente ampliado. 
(STOLBA. 1998 p. 407)

No que concerne aos aspectos da retórica musical Wright aponta algumas mudan-
ças de paradigmas, especialmente em relação à última sinfonia:

Aqui [na Nona Sinfonia] a necessidade expressiva do compositor era tão grande 
que os instrumentos de orquestra sozinhos não eram suficientes. Algo mais era necessá-
rio: texto e vozes. (WRIGHT. 2004 p. 248)

Ele mostrou que o som puro – divorciado da melodia e ritmo – podia ser glorioso 
e um fim em si mesmo. Suas obras se tornaram padrão referencial onde o compositor ro-
mântico media seu valor. (Idem p. 248)

Já Joseph Kerman cita um dos novos paradigmas retórico-formais criados por 
Beethoven: 

A Recapitulação é mais que uma ocasião de repouso e estabilidade; para 
Beethoven é um momento de exaltação, resgate, triunfo, consumação. (KERMAN. 1974 
p. 184)

Quanto à forma, Kamien escreve sobre a expansão formal como sendo conseqü-
ência inevitável da tensão dramática:

A tensão cada vez maior [de sua obra] clama por uma estrutura formal maior, e 
por isso ele expande suas formas... (KAMIEN. 2007 p. 195)

Ele também expandiu enormemente a seção do Desenvolvimento e Coda da 
Forma Sonata, tornando os mais dramáticos. (Idem p. 195)
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Sobre o estilo em Beethoven, o mesmo autor diz:
Cada uma delas [das nove sinfonias] tem seu caráter e estilo próprios.... (Idem 

p. 195)

Tema C: Beethoven e a mudança no paradigma do compositor.

O papel do compositor na sociedade mudou radicalmente durante a vida de 
Beethoven... [que] foi um dos primeiros grandes compositores a trabalhar como músico in-
dependente do sistema de padroado da aristocracia e da igreja. (KAMIEN. 2007 p. 217)

Os músicos e ouvintes modernos que assumem que os compositores antes de 
Beethoven escreviam quando estavam inspirados e procuravam captar suas próprias 
emoções na música ficam surpresos ao descobrir que os compositores antes deles cria-
ram músicas, majoritariamente para satisfazer alguma necessidade imediata, agradar 
seus patronos ou gratificar audiência. (BURKHOLDER. 1996 p. 594)

Tema D: Beethoven como precursor da Musica programática.

Em poucas palavras, Bonds oferece uma justificativa histórica para o surgimento 
da sinfonia programática como gênero próprio ao romantismo:

O entendimento da sinfonia como um gênero universal ajuda a explicar a pronti-
dão dos críticos do século dezenove em associar sinfonias específicas à idéias musicais. 
(BONDS. 2003 p. 375)

Kamien e Stolba, por sua vez, defendem a idéia de programa como tendo cará-
ter mais expressivo. Para eles, bem como para Wright, o programa deriva mais de uma 
expressão ou sentimento associado a um texto ou imagem pictórica do que como uma 
descrição literal dos eventos:

...o foco da música programática é mais a expressão que a descrição... (KAMIEN. 
2007 p. 245; STOLBA. 1998 p. 419)

Beethoven, por exemplo, refere a sua Sinfonia Pastoral como ‘mais uma expressão 
de sentimento que uma de uma pintura’. (KAMIEN. 2007 p. 245)

Em sua Sinfonia Pastoral, a primeira ‘obra natural’ romântica, Beethoven busca 
capturar tanto a tranqüilidade da natureza quanto sua fúria destrutiva. (WRIGHT. 2004 
p. 252)

Grupo 2 - A herança de Beethoven

Tema A: Schubert

Ao invés de centrar a seção do Desenvolvimento e Coda nestes dois temas [da 
Sinfonia Inacabada], como Haydn ou Beethoven teriam feito, Schubert foca no mate-
rial introdutório. Desta forma, Schubert seguia o costume do desenvolvimento sinfônico 
enquanto devotava as principais áreas temáticas à demonstração de melodias líricas e 
memoráveis como aquelas de suas canções e obras para piano. (BURKHOLDER. 1996 
p. 636)
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Uma prática típica de Schubert em relação à Forma Sonata é o uso de três tona-
lidades na exposição. (Idem p. 633-7) 

Tema B: Berlioz

Uma prática diferente da de Schubert em relação à Forma Sonata era re-conce-
ber a sinfonia como uma obra programática permitindo que ela assuma uma forma não 
convencional a fim de se moldar ao programa. Seguindo a iniciativa das quinta e sexta 
sinfonias de Beethoven, Hector Berlioz moldou suas sinfonias ao redor de uma série de 
emoções que contam uma história. (BURKHOLDER. 1996 p. 639)

Beethoven sujeitou seu tema principal em ambas as terceira e quarta sinfonias em 
uma série de excitantes aventuras. Berlioz seguiu este precedente [na Sinfonia Fantástica] 
em sua ideé fixe. (Idem p. 639) 

Acima de tudo, a música de Berlioz soa única. E inclui contrastes abruptos, dinâ-
micas flutuantes, e muitas mudanças de tempo. (KAMIEN. 2007 p. 247)

Comparada à obras como a quinta sinfonia de Beethoven e o Concerto para piano 
de Schumann, a Sinfonia Fantástica pode nos parecer formalmente indisciplinada... Mas 
de qualquer forma, a ‘lógica’ formal não era a maior preocupação de Berlioz ou muitos 
outros compositores românticos. (KERMAN. 1974 p. 237)

Ele inventou novas formas. (KAMIEN. 2007 p. 247)
...foi o primeiro a reconhecer a massa sonora como potente arma psicológica. 

(WRIGHT. 2004 p. 247)
Quais são as forças da música de Berlioz, especialmente sua Sinfonia Fantástica: 

sua imaginação fértil e vívida... [e] seu magistral uso dos instrumentos. (HOFFER. 2007 
p. 374)

Alguns compositores românticos, especialmente Johannes Brahms, resistiram à 
idéia de música programática e continuaram a escrever o que viria a ser chama musica 
absoluta – sinfonias, sonatas, quartetos, e outras músicas instrumentais que não faziam 
referências extra musicais ou programáticas. Muitos outros, todavia, desejando transmi-
tir uma mensagem clara, coerente, tomaram vantagem do caráter narrativo da música 
programática. (WRIGHT. 2004 p. 275)

Tema C: Mendelssohn.

Em sua segunda sinfonia, ele adiciona vozes solistas, coro e órgão, seguindo o 
modelo da sinfonia no. 9 de Beethoven... (BURKHOLDER. 1996 p. 642) 

Na Sinfonia Italiana... Mendelssohn abre o primeiro movimento com uma melo-
dia... inspirada na ópera italiana... O segundo tema é construído de uma forma similar, 
dando a ambas as áreas temáticas mais a qualidade de melodias bem moldadas do 
que um material para futuro desenvolvimento. Como conseqüência, o Desenvolvimento 
ambienta-se sobre uma nova idéia melódica, um motivo que gradualmente transfor-
ma-se num novo tema combinado à figura de abertura do primeiro tema. Todos os três 
temas são relembrados na Recapitulação, dando unidade ao movimento. Dessa forma, 
Mendelssohn sabiamente acomoda seus temas melódicos dentro da estrutura de desen-
volvimento da Forma Sonata. (Idem. p. 643)

Dado o fato de que Mendelssohn reviveu a música dos mestres do século dezoi-
to, não é surpreendente que suas próprias composições são as mais conservadoras, as 
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mais clássicas, dentre os grandes compositores românticos. Suas harmonias são colori-
das mas não revolucionárias... e seu uso da forma é tradicional, como observado em sua 
grande confiança na forma Sonata-Allegro. (WRIGHT. 2004 p. 284)

O que, então, faz de Mendelssohn um compositor romântico? A música progra-
mática. (Idem. p. 284)

Após estudo comparativo dos textos, pode-se dizer que há uma unanimidade na 
abordagem de três fatores: (1) dos problemas das mais diversas ordens que a obra de 
Beethoven provocou às gerações posteriores; (2) da ocorrência, em virtude disso, de um 
hiato no gênero sinfônico que só viria a ser plenamente preenchido na Sinfonia Fantástica 
através da associação de um programa literário ao gênero sinfônico, o que possibilitou, 
do ponto de vista formal, modificar a estrutura da obra de acordo com a narrativa tex-
tual e, do ponto de vista retórico, prosseguir com a eloqüência dramática alcançada por 
Beethoven em suas últimas sinfonias. (3) Schubert e Mendelssohn, apesar de não al-
cançarem, em suas obras, o feito de Berlioz, foram bem sucedidos (cada um ao seu 
modo) na tentativa de introduzir melodias líricas típicas do romantismo como os temas 
principais da Forma Sonata, a despeito da pouca consistência fraseológica deste tipo de 
material e da conseqüente dificuldade em desenvolvê-los.

No que concerne à importância atribuída pelos autores a cada uma das sinfonias 
de Beethoven em sua especificidade, constata-se duas correntes contrárias entre si3:

A primeira, defendida por Stolba, enfatiza o fato de que todas elas – sem exceção 
– legaram importante herança às composições das gerações vindouras, em especial no 
gênero sinfônico. Para referendar sua tese o autor analisa brevemente as nove sinfonias 
e discrimina, obra por obra, quais seriam tais “heranças”4.

A segunda – e maior – corrente compõe-se dos autores que, a despeito de aponta-
rem com mesura a contribuição de todo o corpus sinfônico bethoviniano à historicidade 
musical5, atribui apenas a certas obras (mas não a todas) uma clara e direta influência 
nos mestres românticos.

Por sua eloqüente grandiosidade que, como já posto, foi em parte responsável 
pela desestruturação do gênero orquestral, a última sinfonia (Op. 125) é unanimemen-
te citada como a mais influente das obras de Beethoven à geração que lhe sucedeu. 
Tão unânime quanto é o papel outivo que os métodos estudados conferem às sinfo-
nias Op. 21, 36 e 93 (respectivamente as duas primeiras e a oitava), com a exceção 
de Stolba.

Conseguinte à Nona, a Quinta sinfonia é a mais citada, especialmente pela efici-
ência retórica do desenvolvimento motívico. Já a importância da Sinfonia Pastoral (Op. 
68) como antecessora e inspiradora das características litero-expressivo-musicais pre-
sentes no programa da Symphonie fantastique é observada por três autores. Também se 
faz notar a portentosa influência da Terceira sinfonia (Heróica) nos compositores românti-
cos, muito em função do seu caráter pioneiro e desbravador (ao romper com o paradigma 
tradicional clássico): enfatizado pelo próprio subtítulo “Heróica” e pela famosa história 
da dedicatória rasurada à Bonaparte, bem como pelas factíveis inovações estético-mu-
sicais, esta obra foi a primeira a servir de fundação à apropriação romântica da figura e 
da obra de Beethoven.

Uma última e breve observação deve ser feita: a pesar das opiniões por vezes 
divergirem em suas nuanças, explicita ou implicitamente os métodos apontam o papel 
fundamental – e quase sem precedentes – que Beethoven representou ao desenvolvi-
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mento da História da Música. “Beethoven, e especialmente a reação crítica a Beethoven, 
mudaram a idéia de todos sobre o que um compositor é e faz” (BURKHOLDER, 1996, 
p. 594).

Sinfonia
Autor

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Bonds X X X

Burkholder X X X X X

Kamien X X

Kerman X X X

Hoffer X X

Wright X X

Stolba X X X X X X X X X

Tabela comparativa: Influência das sinfonias de Beethoven no desenvolvimento da sinfonia romântica, segundo cada autor:

notAs

1  Vide os sete primeiros itens da bibliografia.
2  Para uma análise mais detalhada destes aspectos vide: CROCKER (capítulo 13, p. 412-430), PLATINGA (capítulo 2, págs. 

23-38) e KINDERMAN (capítulo 3, p. 51-81).
3  Vide tabela comparativa da pág. 11.
4  STOLBA. p. 415-21.
5 E neste aspecto os professores R. Kamien, e em maior medida o Prof. J. P. Burkholder são bastante mais enfáticos, por vezes 

se aproximando à corrente do Prof. Stolba.
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RESUMO: Através da explanação sobre o Discurso Apologético: Polémica Musical, do Padre Caetano de Melo de Jesus, a 
comunicação pretende refletir questões referentes aos princípios da teorização, dentro do universo luso-brasileiro, da música já 
em prática que fazia uso das doze notas cromáticas, porém ainda sob um pensamento hexacordal. 
PALAVRAS-Chave: Padre Caetano; Discurso apologético; Hexacordes.

ABSTRACT: Through the explanation on the Discurso Apologético: Polémica Musical, by Padre Caetano de Melo de Jesus, this 
paper intends to reflect about the questions relating to the principles of theorization, inside of the Portuguese Brazilian universe, 
of music already in practice that made use of the twelve chromatic notes, although still under a hexachordal thought.
KEYWORDS: Padre Caetano; Discurso apologético; Hexachords.

Para quem não entenda o mérito da Polêmica nem saiba justificá-la nos termos históricos e 
técnicos em que se gerou, bastará lembrar que, ainda em 1764, a Nova Intrucção Musical 
do nosso Fransisco Inácio Solano, admitindo, embora, os setes sustenidos e bemóis na arma-
ção da clave, não estabelecem a idéia do Tom que chamamos clássico, permanecendo fiel à 
doutrina dos hexacordes. (Alegria, 1985, p. XI)

introdução

No ano de 1734, na cidade da Baía (atual Salvador) sucedeu-se uma polêmi-
ca entre Padre Caetano de Melo de Jesus, natural do arcebispado da Baía, e Veríssimo 
Gomes de Abreu, um músico cujo qual desconhecemos sua legítima posição. Tal polêmi-
ca originou-se a partir da seguinte pergunta (proposta por Veríssimo): 

Se pondo-se sustenidos em todos os Lugares de Linhas e espaços diante da Clave, podere-
mos formar uma Dedução [ver nota 2], ou Hexacorde, guardando as distâncias proporcionais 
dos quatro Tons, e um Semitom, que no decurso Deducional se compreendem. (Jesus, 
1734, p. 12)

Padre Caetano então Mestre de Capela do Arcebispado da Baía respondeu a 
dúvida de forma talvez bastante simples para a ótica atual. No entanto, suas proposições 
correspondiam às preocupações coevas, demonstrando na Polêmica, além de grande do-
mínio sobre os hexacordes e o Sistema Gamut (Figura 1), uma atualização considerável 
em relação aos problemas referentes ao uso de acidentes na clave1.
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Primeiramente, Pe. Caetano expõe a dúvida apresentada por Veríssimo. Este dizia 
ser impossível formar-se uma Dedução2 com todos os sustenidos ou bemóis na clave, 
argumentando que de uma nota acidentada à outra se fazia sempre tom, perdendo-
se, assim, a localização do semitom dentro desta Dedução, além de estar-se saltando 
signos3. 

Pe. Caetano contradiz Veríssimo dizendo que respeitar-se-ia as leis dos signos ou 
as suas distâncias proporcionais [ver nota 2]. O objetivo da comunicação é perseguir a 
partir deste ponto, elucidando os problemas de interpretação, o raciocínio elaborado por 
Pe. Caetano para a resolução da dúvida apresentada por Veríssimo.

três sustenidos e dois bemóis

Pe. Caetano reconhece inicialmente, na Disposição prévia para a confissão (p. 
13), existir tão-somente três sustenidos e dois bemóis na “cantoria”,4 segundo as regras 
que ainda se faziam vigentes em sua época5. Os sustenidos “só se assinam, ou podem 
assinar acima dos signos que têm Ut. (...) os bemóis só se assinam e podem assinar 
abaixo dos signos que têm Mi” (Jesus, 1734, p. 13) 

Figura 2: Localização dos três sustenidos e dos dois bemóis.

A partir desta afirmação, padre Caetano explicará como e porque só se pode haver 
estes três sustenidos e dois bemóis.

seMelhAnçA do toM coM A oitAvA (divisão hArMônicA e AritMéticA)

O mestre de capela soteropolitano apresenta o conceito de semelhança entre a 
divisão do tom e da oitava, já que ambos são repartidos em dois intervalos. A oitava 
é dividida por um intervalo de quinta e outro intervalo de quarta, já o tom por dois 
intervalos menores, “(...) dois Semitons, um maior cantável de cinco comas, outro 
menor incantável, que tem quatro.” (Jesus, 1734, p. 14) [ver nota 10]. Fica então 
caracterizada a semelhança entre o tom e a oitava, que além de dividirem-se da 
mesma maneira, compreendem os mesmos dois tipos de divisão: a harmônica e a 
aritmética6.

divisão dos cinco tons nA MúsicA

A Divisão Aritmética do tom é a Divisão de Mi7, que se faz somente nas vozes 
brandas. A Divisão Harmônica do tom é a Divisão de Fá8, que se faz somente nas vozes 
duras. Três são as vozes brandas e três são as vozes duras, respectivamente Ut, Fá, Sol, 
e Ré, Mi, Lá. 
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Vozes Brandas Vozes Duras Possíveis # em: Possíveis b em:

Ut Ré C-sol-fá- (‘do’) E-lá-mi (‘mi’)

Fá Mi F-fá-ut (‘fá’) B-fá, b-mi (*) (‘sib’ e “si”)

Sol Lá G-sol-ré-ut (‘sol’) ----------------

Figura 4: Quais são as vozes brandas e quais são as vozes duras. À frente dos signos encontra-se o nome atual das mesmas 
notas. *B-fá, b-mi é somente um signo, porém com duas freqüências diferentes (ver nota 3).

Por voz dura, Pe. Caetano compreende “toda aquela que natural ou acidentalmen-
te é ou se pode chamar Mi” (Jesus, 1734, p. 20) e por voz branda, “toda aquela que 
natural ou acidentalmente é, ou se pode chamar Fá” (Ibidem, p. 20). A voz chamada Mi 
é aquela que com o seu signo posterior forma um semitom maior, e aquela chamada Fá 
é a que com o seu signo anterior forma aquele mesmo intervalo. Portanto, uma voz ao 
receber um sustenido sobre si será entendida como Mi, enquanto que uma outra voz que 
receber um bemol será entendida como Fá9. Pe. Caetano entende o efeito do sustenido 
por levantar uma nota quatro comas, ou seja, “levantar por essência a voz branda, ou 
converter o Fá em Mi” (Ibidem, p. 19), e o efeito do bemol por “abrandar essencialmente 
a voz dura, ou converter Mi em Fá” (Ibidem, p. 19), abaixando assim quatro comas10.

De acordo com Pe. Caetano, as divisões dos cinco tons da oitava foram distribuí-
das da seguinte maneira11: 

Tem-se a primeira divisão do tom situada entre A-lá-mi-ré e b-mi, encontrando-
se assim B-fá (nosso atual si bemol). Embora o signo mais grave do Sistema Gamut 
seja T-sol-ré-ut12, aquele que é considerado como primeiro é, em realidade, A-lá-mi-
ré13. Desta forma, a primeira divisão ocorre a partir deste outro signo. Além disso, “para 
haver Divisão (ou fosse de Mi ou de Fá) acima do 1.° T-sol, ré, ut [seria] necessário 
que abaixo dele houvesse outro signo, voz ou lugar que com ele ficasse em distância 
de tantas comas, quantas fossem necessárias para ajustar o número de nove” (Jesus, 
1734, p. 32).

Após esta constatação, padre Caetano afirma que a maneira mais perfeita de se 
dividir é harmonicamente. Ele alega que por isso “(...) Guido Aretino (sic), seguindo o 
Tetracordo acidental dos Gregos [synemmenon], fez a 1.ª Divisão de Fá [ver nota 8], e a 
colocou entre A-lá, mi, ré e b-mi, onde se dá a distância de um Semitom maior cantável” 
(Ibidem, p. 23). Tendo feita esta divisão, o tom entre A-lá-mi-ré e b-mi não poderia ser 
dividido novamente, pois o “tom (como a oitava) não pode pelo gênero cromático receber 
mais que uma só Divisão” (Ibidem, p. 23). 

Continuando assim, uma vez dividido o primeiro tom, temos a divisão a ser efe-
tuada entre C-sol-fá-ut e D-lá-sol-ré (lembrando que, obviamente, não há divisão entre 
b-mi e C-sol-fá-ut, já que entre estes existe um semitom). O tom existente entre os dois 
signos citados anteriormente receberá a divisão aritmética, já que C-sol-fá-ut faz um 
intervalo de semitom maior cantável com sua nota antecessora, portanto ao subir C-sol-
fá-ut quatro comas com a adição de um sustenido sobre si, teríamos um intervalo de 
tom entre esta nota e b-mi.

Entre os signos D-lá-sol-ré e E-lá-mi há a divisão harmônica, legitimando a pos-
sibilidade de um bemol sobre aquele último, pois o signo E-lá-mi quando bemolizado 
completa a distância de nove comas em relação a F-fá-ut. Isto acarreta tais conseqüên-
cias: “D-lá, sol, ré digo que nem pode ter abaixo de si bemol nem sobre si sustenido.” 
(Ibidem, p. 29); sobre “o signo de e-lá, mi não pode haver sustenido, pelas mesmas 
razões porque o não pode haver sobre b-fá, b-mi” (Ibidem, p. 30).
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Após isto, tem-se feita a divisão aritmética entre os signos de F-fá-ut e G-sol-ré-ut, 
possibilitando um sustenido sobre o primeiro. Isto acontece, pois assim, encontrando-
se sobre F-fá-ut um sustenido, teríamos a distância de nove tons (legítimo tom) entre 
este e E-lá-mi, o que não seria o mesmo, caso escolhêssemos a opção de bemolizar 
G-sol-ré-ut.

Por fim temos a divisão do tom que se encontra entre os signos G-sol-ré-ut e 
A-lá-mi-ré. No entanto, esta será tratada após explanarmos sobre as vozes brandas e 
duras.

Figura 5: Os lugares onde Pe. Caetano afirma serem feitas as divisões do Tom.

dAs vozes brAndAs e vozes durAs

As três vozes brandas admitem sustenidos sobre si, entretanto, das vozes 
duras, somente a voz Mi admite bemol sobre si14. A voz Fá será branda, pois se lo-
caliza nos signos F-fá-ut, B-fá e C-sol-fá-ut, sempre formando um semitom com 
sua nota anterior. A voz Ut será sempre branda, pois se localiza nos signos C-sol-fá-
ut, F-fá-ut e G-sol-ré-ut, que fazem semitom com sua nota anterior (G-sol-ré-ut o 
faz quando houver um sustenido sobre F-fá-ut). A voz Sol também será considerada 
branda, pois se localiza nos signos G-sol-ré-ut, C-sol-fá-ut e D-lá-sol-ré, que fazem 
semitom com sua nota anterior (D-lá-sol-ré o faz quando houver um sustenido sobre 
C-sol-fá-ut). 

Figura 6: Localização dos signos nos quais se encontram as vozes brandas, sempre fazendo o intervalo de semitom maior com 
sua nota anterior.    

A voz Mi é considerada dura, pois seus signos E-lá-mi, A-lá-mi-ré e b-mi formam 
um semitom maior com a nota posterior (A-lá-mi-ré o faz quando estivermos utilizando 
o B-fá). A voz Lá também se encontra na posição de dura, pois é encontrada nos signos 
A-lá-mi-ré, D-lá-sol-ré e E-lá-mi, todos estes formando semitom com a nota posterior 
(D-lá-sol-ré com o bemol sobre E-lá-mi). A voz Ré é igualmente dura, já que os signos 
que a contêm (D-lá-sol-ré, G-sol-ré-ut e A-lá-mi-ré) formam um semitom maior com a 
nota posterior – exceto G-sol-ré-ut, como será tratado mais à frente.
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Figura 7: Localização dos signos nos quais se encontram as vozes duras, sempre fazendo o intervalo de semitom maior com 
sua nota posterior.

 
Ainda falando acerca da voz Ré, saibamos todos que esta se faz dura também 

em G-sol-ré-ut – embora não exista um semitom maior cantável entre aquela e o 
signo posterior, já que não se admite bemol sobre A-lá-mi-ré (como será tratado 
adiante) – porque a possibilidade de existir sustenido sobre si teria como conseqüên-
cia as seguintes vozes nos seguintes signos: a voz Ré em G-sol-ré-ut quatro comas 
mais alta (mediante o sustenido); Mi em A-lá-mi-ré; Fá em B-fá. Isso faria com que 
existisse a seguinte relação de comas: 5 comas (semitom maior cantável) entre Ré e 
Mi; 5 comas entre Mi e Fá; 10 comas entre Ré e Fá (ou seja, ao invés de uma Terceira 
menor teríamos o equivalente a uma Segunda maior um coma mais alto – um Tom 
com sobra de um coma – um intervalo considerado incantável, de acordo com Pe. 
Caetano15).

Figura 8: Exemplificação do porque não se pode usar sustenido na voz Ré em G-sol-ré-ut.

 
Em sua confissão, como nota-se nas páginas cinco e seis desta comunicação, Pe. 

Caetano explica como foi constituída a divisão dos tons (ou aritmética ou harmônica, 
lembrando que o mesmo tom não pode ser dividido mais de uma vez) de acordo com a 
escala cromática16.

dA divisão do toM que se forMA entre G-sol-ré-ut e A-lá-Mi-ré

Retornando ao assunto relativo à divisão do tom localizado entre G-sol-ré-ut e 
A-lá-mi-ré, Pe. Caetano admite que não se pode ocorrer a Divisão Harmônica através de 
um principal argumento: o signo A-lá-mi-ré não poderá ter abaixo de si um bemol em 
nenhuma de suas três vozes devido a presença de seu Mi conatural17.

Porque ainda que a Divisão Harmónica se faz essencialmente entre o signo de Mi ou outro 
abaixo, e também A-lá, mi, ré tenha Mi; é de advertir que o Mi que esta dita Divisão requer 
para abrandar, deve ser Mi natural. E como o Mi de A-lá, mi, ré não é natural, por isso não 
pode ter abaixo de si bemol. (Jesus, 1734, p. 33)
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Logo, não se permite o bemol também em suas outras vozes Lá e Ré, pois, como 
se faz evidente na nota 14, a voz Ré nunca pode ter abaixo de si um bemol e a voz Lá, 
neste caso (signo A-lá-mi-ré) também não, já que ambas estas vozes permitem uma 
modulação (mutança18) para a voz Mi (fazendo com que existisse a possibilidade de se 
bemolizar a voz Mi conatural).

Figura 9. Mutança do hexacorde Durum para o hexacorde Molle através do signo A-lá-mi-ré (nota Lá). 

Figura 10: Razão pela qual não se pode dividir G-sol-ré-ut e A-lá-mi-ré harmonicamente.

 
Sobra ao tom entre G-sol-ré-ut e A-lá-mi-ré apenas a Divisão Aritmética (já que 

a Divisão Geométrica é referente ao temperamento igual). Esta se faz possível, conside-
rando que sobre F-fá-ut possa haver sustenido, existindo assim um semitom maior entre 
este e G-sol-ré-ut, que com mais quatro comas através da elevação de G-sol-ré-ut nos 
dá a distância de nove comas – um tom legal. Com exceção da voz Ré do signo G-sol-
ré-ut (ver figura 5), que não aceita sustenido sobre si por ser voz conatural e ao mesmo 
tempo dura, temos as vozes Sol e Ut, que podem sobre si apresentar sustenido posto que 
são brandas e que não acarretam maiores problemas em relação à distância em comas 
com as demais notas de determinada Dedução.

Figura 11: Razão pela qual se pode dividir G-sol-ré-ut e A-lá-mi-ré aritmeticamente.

conclusão dA confissão

 
A partir desta confissão entende-se porque na cantoria (dentro do Diapasão natu-

ral) só se era permitido o uso de dois bemóis e três sustenidos em seus seguintes lugares: 
Dó#, Mib, Fá#, Sol#, Sib (ver Figura 2).
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doze sustenidos e doze bemóis

Após a confissão e reconhecimento, por parte de Pe. Caetano, da existência 
apenas de três sustenidos e dois bemóis conforme as regras da época, o mestre de capela 
expôs em sua Parte II (p. 47) como em uma “cantoria” toda sustenida ou bemolada se 
pode formar uma Oitava ou Diapasão e nela os lugares das seis vozes dos hexacordes, 
incluindo seus semitons.

quAtro coMAs AciMA ou AbAixo do nAturAl

Pe. Caetano inicia sua Parte II declarando como se pode em uma cantoria toda 
sustenida ou bemolada, achar-se o lugar dos semitons. Primeiramente, Pe. Caetano diz 
que em todos os signos membros de uma Oitava, estão dispostos de maneira a achar-se 
entre eles os devidos tons e semitons, portanto, “levantando-se quatro comas, igual-
mente todos e cada um dos pontos ou vozes, não podem perder, antes devem conservar 
as distâncias mesmas que tinham antes de serem levantadas” (Jesus, 1734, p 47). 
E este mesmo pensamento pode ser aplicado para a “cantoria” toda bemolada ao se 
descer igualmente quatro comas em todas as notas do diapasão. Estas deviam manter 
a mesma distância entre si, não mudando os lugares dos semitons. Pe. Caetano exem-
plifica este fato descrevendo uma situação hipotética onde ter-se-ia um órgão afinado 
normalmente, e outros dois, um afinado quatro comas acima do diapasão outro abaixo. 
Então diz que se utilizasse o tom no órgão natural as vozes e os instrumentos fariam as 
deduções com os semitons nos seus devidos lugares19. Se o tom fosse dado em qualquer 
um dos outros dois órgãos (afinados quatro comas acima, ou abaixo) “não se formam, 
tangendo, as Deduções e Diapasões com Tons e Semitons em seus lugares competen-
tes?” (Ibidem, p 49)

os luGAres dAs notAs nos instruMentos

 
O Mestre de Capela afirma também que certos instrumentos, por apresentarem 

a localização exata dos sustenidos e bemóis (dentro da regra exposta anteriormente de 
três sustenidos e dois bemóis), acabam por executar os bemóis “inexistentes” em casa 
ou tecla de sustenido e vice-versa20. 

cAntA-se por voz e não por siGno

Para a realização de uma “cantoria” que faz uso de sete sustenidos ou sete bemóis, 
o autor do Discurso Apologético afirma que há de se conhecer a impossibilidade práti-
ca de cantar-se através de signos21. Desta forma responde a dúvida de Veríssimo sobre 
saltarem-se signos: 

digo que ou aqui sempre cantamos por signos ou nunca a eles chegamos. Se nunca a eles 
chegamos, é certo que ou nunca temos signos para saltar ou saltamos todos e não um só em 
cada Dedução; e se sempre cantamos por signos como saltamos? (Jesus, 1734, p. 61)



Ana is  do 8º  Sempem108

Demonstra claramente também que todas as vezes que se canta por Divisão, não 
se canta por signos e sim “pelo meio que se dá, ou intervalo que há entre signo e signo” 
(Ibidem, p. 63).

conclusão finAl

Conclui-se todo o exposto demonstrando que Pe. Caetano, em realidade, respon-
deu às dúvidas propostas por Veríssimo. Contudo, há de se ressaltar que, diferentemente 
do que muitos podem pensar, não resolveu (provavelmente nem pretendeu) o proble-
ma de como partir-se de uma música desprovida de acidentes e modular-se para outra 
constando de sete sustenidos ou bemóis. O que fizera foi apresentar a possibilidade de 
transposição do Diapasão Natural (oitava natural com seus cinco tons divididos em três 
sustenidos e dois bemóis) para um Diapasão todo sustenido ou bemolado. Estes dois úl-
timos subiriam ou abaixariam quatro comas também as divisões existentes no Diapasão 
Natural. Teríamos então os seguintes Diapasões (oitavas):

Figura 12: Diapasão todo sustenido com seus cinco tons divididos.

Figura 13: Diapasão todo sustenido com seus cinco tons divididos.

O dobrado sustenido (notação atual) representaria o “sustenido” (Divisão 
Aritmética ou de Mi), aumentando quatro comas a nota “natural” (no caso sustenida). 
O dobrado bemol representaria o “bemol” (Divisão Harmônica ou de Fá), diminuindo 
quatro comas a nota “natural” (no caso bemol). O bequadro representa o “bemol” no 
Diapasão todo sustenido, e o “sustenido” no Diapasão todo bemol. Conservam-se assim 
os mesmos intervalos e divisões existentes no Diapasão Natural. 

A partir desta explanação concluímos enfatizando que o Discurso Apologético: 
Polémica Musical, de Pe. Caetano possui sua importância em relação à formulação 
desta Dedução toda sustenida ou bemolada, talvez não tanto pela sua resolução final, 
mas, sobretudo, pelo caminho percorrido por toda obra que apresenta informações valio-
sas acerca das regras da época sob um pensamento hexacordal.

notAs

1 Sistema Musical vigente desde a Baixa Idade Média, concebido por Guido d’Arezzo. Consistia, assim como no antigo Siste-
ma Teleion grego, do nome das notas e seus respectivos lugares. Introduziu um pensamento hexacordal que, além de servir 
na modulação (inicialmente do cantochão, tendo como único acidente a nota si bemol), serviu também como meio para se 
achar os intervalos musicais ao cantar-se através da solmização e da localização do semitom dentro de cada um dos três 
tipos de hexacordes, que se repetiam dentro de uma escala de duas oitavas e uma sexta, totalizando sete hexacordes.
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Figura 1: Tabela que representa o Sistema Gamut com os hexacordes Durum (1,3 e 7), Natura (2 e 5) e Molle(3 e 6). 
Imagem retirada de (Ulrich, 2003, p. 188).

2 Entende-se Dedução por hexacorde Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, conservando-se as distâncias proporcionais de nove comas para 
tom e cinco comas para semitom maior “cantável” (Mi-Fá) – de acordo com a afinação utilizada na época e região em que 
Pe. Caetano vivera. 

3 De acordo com a nossa interpretação, signo englobaria o nome de determinada altura (“nota”), assim como também suas 
vozes, ou seja, seus possíveis nomes de acordo com o hexacorde que se estivesse usando. Desta forma, Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, 
Lá seriam vozes, enquanto que G-sol-ré-ut, por exemplo, seria um signo. Infelizmente não se pode fazer legítima correspon-
dência entre signo e altura devido à única exceção B-fá, b-mi que embora seja considerado um único signo, corresponde 
este signo às notas si bemol e si natural. Como o fez Pe. Caetano, chamaremos este signo de b-mi quando estivermos 
falando de si natural e de B-fá quando si bemol, ao contrário de sempre chamarmos B-fá, b-mi (p. 25, p. 26).

Signos: C-sol-fá-ut D-lá-sol-ré E-lá-mi F-fá-ut G-sol-ré-ut A-lá-mi-ré B-fá, b-mi

Notas: Dó Ré Mi Fá Sol Lá Sib, si

Figura 3: Representação da equivalência entre a nomenclatura antiga em signos e a mesma atual em notas

4 Entende-se “cantoria” por prática do solfejo melódico (vocal ou instrumental) baseado na teoria hexacordal.
5 Como ele mesmo cita diversas vezes que isto se entenda em um só estado de Cantoria e de Diapasão (considerando o 

Diapasão Natural) e não transposições dos mesmos. 
6 Da divisão harmônica, podemos dizer que é a “división de la diferencia entre dos cantidades de tal forma que la razón de 

las diferencias sea igual a la razón de tales cantidades” (Gaínza, 2004, p. 10) e a divisão aritmética é a “división de la 
diferencia entre dos cantidades en partes iguales, de tal forma que resulte en uma progresión aritmética” (Ibidem, p. 10). 
Portanto, a divisão harmônica seria feita na oitava dividindo-se primeiro “a Quinta, que é sempre consonância perfeita, e 
depois a quarta” (Jesus, 1734, p. 14) (relação 6:4:3). Esta mesma divisão feita dentro de um tom o dividiria primeiro no 
semitom maior cantável (5 comas), e depois no semitom menor que é “menos perfeito, porque sempre é incantável, e de 
injocunda afinação” (Ibidem, p. 15). A divisão aritmética seria feita na oitava dividindo-se primeiro a quarta, pois é o inter-
valo de maior proximidade do uníssono, e no intervalo acima se encontraria a quinta (relação 4:3:2). Não obstante o tom é 
dividido primeiramente pelo semitom menor incantável (4 comas), e encontra-se a semitom maior acima deste. Pe. Caetano 
afirma também que nem a oitava e nem o tom admitem mais de uma divisão, ou seja, uma vez dividida harmonicamente, a 
oitava não poderia ser dividida aritmeticamente porque “uma vez dividida já deixa de ser oitava” (Ibidem, p. 15), e o mesmo 
aplica-se ao tom. 

7 Levanta-se quatro comas a nota anterior (branda inicialmente) mediante um sustenido, tornando-a dura (fazendo-a Mi).
8 Abaixa-se quatro comas a nota posterior (dura inicialmente) mediante um bemol, tornando-a branda (fazendo-a Fá). 
9 Será entendida, significando que tal signo acidentado (# ou b) formará um semitom maior cantável (5 comas) com o signo 

anterior ou posterior, mas aquele signo acidentado não será chamado de Mi ou de Fá.
10 Acerca destas afirmações, sabe-se que a afinação utilizada por Pe. Caetano era mais uma entre as diversas afinações me-

sotônicas (tentativas de temperamento). No caso, diferentemente das afinações pitagórica e justa, a afinação que se aborda 
pelo Mestre de Capela traz a nota sustenizada com uma freqüência mais baixa do que a nota posterior bemolizada.

11 Acompanhar a explicação das divisões sempre revendo as Figura 3, 4 e 5.
12 Chamado no Discurso Apologético por T-sol-ré-ut indicando o, originariamente, Γ-ut. Pe. Caetano nos diz T-sol-ré-ut, A-lá-

mi-ré etc, mesmo quando se referindo à oitava mais grave porque respondeu “conforme o uso, e denominação, que gozam 
os signos no presente tempo, em que os sete multiplicados, em qualquer ordem que estejam, grau, aguda ou sobreaguda, 
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têm somente uma só e igualmente a mesma denominação: e então é certo que entre A-lá, mi, ré e b-mi graves já aparece 
e se acha B-fá, que é a 1.ª Divisão.” (Jesus, 1734, p. 32)

13 Isto se dá devido à herança grega, em que o último (pensando descendentemente, o que nos faz encontrar a nota mais 
grave) signo ou grau de seu Sistema Teleion, considerado o primeiro a partir da Idade Média, era o chamado proslambano-
menos, correspondente à nota lá e ao signo, de acordo com o Sistema Gamut, A-lá. 

14 “Não são assim as vozes duras, porque delas só o Mi natural pode sempre admitir bemol abaixo de si, como se vê de b-mi 
e E-lá, mi: o Ré nunca, porque sempre abaixo dele tem o seu lugar a Divisão Aritmética: o Lá algumas vezes; porque só o 
pode ter aquele Lá, que se converte em Mi natural, como o de E-lá, mi; mas não o Lá, que se converte em Ré natural ou 
em Mi não natural, como o Lá de A-lá, mi, ré e o de D-lá, sol, ré.” (Jesus, 1734, p. 23)

15 “Em razão de voz dura conatural, não pode o Ré de G-sol, ré, ut ter sustenido, porque a sua Terceira é b-fá, que é uma Ter-
ceira menor que consta de um Tom e um Semitom: sed sic est que pondo-se sustenido em G-sol, ré, ut este forçosamente 
o levantará outro Semitom, e já fica com b-fá não em Terceira, mas em Segunda, pois ficam tendo entre si a distância 
de dez comas; logo o Ré de G-sol, ré, ut na precisa razão de Ré não pode ter sustenido, pois sempre é voz dura” (Jesus, 
1734, p. 22)

16 Já que a escala diatônica não aceitaria divisões de tons, uma vez que não há nada mais do que dois semitons por aquela. 
Trata-se aqui então da escala cromática, inviabilizando-se também o uso da mesma enarmônica, o que demonstraria mais 
de uma divisão por tom e intervalos de, por exemplo, um coma.

17 “E que o Mi de A-lá, mi, ré não seja natural, prova-se 1.° porque as vozes de uma Dedução são e devem ser todas da mesma 
natureza que tem a Propriedade que a governa: e como a Propriedade que governa o Mi de A-lá, mi, ré é a de Bemol, que 
não é natural, pois é conjunta e acidental”. (Jesus, 1734, p. 33)

 Em relação a “conatural”, citamos também de que “aos signos é acidental tudo o que eles não têm por natureza; e só têm 
por natureza o que lhes não vem forçado: atqui a denominação das vozes de Bemol. Ut em F-fá, ut, Ré em G-sol, ré, ut; Mi 
em A-lá, mi, ré, Sol em C-sol, fá, ut e Lá em D-lá, sol, ré, não vêm aos signos por natureza, mas sim por força e violência 
de b-fá.” (Ibidem, p. 34) 

18 Mutança é entendido por modulação de um hexacorde a outro através de uma nota comum. Isto implica que esta nota 
seria pensada inicialmente como determinada voz e modulada para uma outra ainda na mesma nota, a fim de se encontrar 
o semitom. Ex: mutança do hexacorde Durum (Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi) para o hexacorde Molle (Fá, Sol, Lá, Sib, Dó, Ré) 
mediante a modulação da voz Ré para a voz Mi ocorrida sobre a nota Lá.

19 “Isto suposto, é factível que se achem três órgãoes, um formalmente natural, outro quatro comas mais alto e outro outras 
quatro mais baixo. Dá-se o Tom no órgão natural, temperam-se os instrumentos de cordas, cantam as vozes, e é certo que 
todos formam as suas Deduções e Diapasões com Tons e Semitons em seus próprios lugares. Demos agora Tom em qual-
quer dos outros dois órgãos, mais alto do natural, ou mais baixo quatro comas: não se tempera, tange e canta sempre com 
excesso ou defeito de quatro comas?” (Jesus, 1734, p. 49)

20 Toca-se Dó#, Fá# e Sol# quando estiver marcado, respectivamente, Réb, Solb e Láb; faz-se Mib e Sib quando na partitura 
se encontrar Ré# e Lá#, respectivamente. Todas estas notas tocadas terão diferença de um coma da escrita. 

21 “Nunca cantamos, nem haverá quem em Cantoria alguma cante por signos; por vozes, sim, pois para por elas cantarmos 
foram inventadas. (...) Esta dicção Signo quer dizer sinal ou demarcação; logo os signos na Música são assim chamados 
porque são nela umas demarcações ou sinais de que nos seus lugares temos que tomar alguma única voz ou certa quanti-
dade de som que é o significado de que eles são signos. Logo, não cantamos por signos. (...) Que ali se saltem ou não se 
saltem, se eu não canto por eles, senão pelas vozes?” (Jesus, 1734, p. 62)
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RESUMO: Procuramos mostrar, neste trabalho, que o conhecimento retórico de André da Silva Gomes se alinha ao saber da 
época. Mostraremos através de análise, que o compositor luso-brasileiro possui pleno domínio do sistema retórico, utilizando-o 
a serviço da eloqüência e persuasão, alcançando o objetivo de mover os afetos do ouvinte. 
PALAVRAS-CHAVE: Análise; Ofertório; André da Silva Gomes; Música Colonial Brasileira; Retórica. 

ABSTRACT: The Purpose of this work is to show that André da Silva Gomes´s knowlwdge of rhetoric aigns with the knowledge 
of that time. In addition, we will present through several analysis that the mentioned Lusitanian-Brazilian composer hás a wide 
domain of the rhetoric system marking use of it in order to persuade by means of a peculiar eloquent oratory, achieving the aim 
of it: arouse the listener´s feelings.
KEYWORDS: Analysis; Oferring; André da silva Gomes; Brazilian Colonial Music; Rhetoric.

O artigo está divido em duas partes, sendo a primeira, uma breve apresentação 
do sistema retórico-musical e sua utilização na música barroca. A segunda parte consiste 
em uma análise do Ofertório da Missa do Primeiro Domingo da Quaresma, de André da 
Silva Gomes, corroborando com a afirmativa acerca do uso do sistema retórico-musical 
por parte do compositor luso-brasileiro. 

origens dA retóricA e suA utilizAção nA músicA bArrocA

Retórica é a disciplina que tem por objeto de estudo a produção e análise do dis-
curso da perspectiva da eloqüência a persuasão, por meio do qual se visa convencer uma 
audiência da verdade de algo. Técnica argumentativa, baseada não na lógica, nem no 
conhecimento, mas na habilidade em empregar a linguagem e impressionar favoravel-
mente os ouvintes1. Sua origem se remonta no ano 485 a.C. Os tiranos sicilianos Hierón 
e Gelón haviam decretado uma abusiva expropriação das propriedades que foram distri-
buídas entre seus mercenários. Posteriormente, um movimento democrático conseguiu 
derrubar a ditadura. O novo regime se empenha em devolver as propriedades a seus an-
tigos donos, porém surge um sério problema: Como realizar a restituição dos bens, sendo 
que, devido aos conflitos internos, havia confusão e desordem nos antigos títulos de pro-
priedade? A solução foi instaurar uma espécie de júri popular. A partir desse instante, 
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cada demandante poderia solicitar a devolução de suas terras, o interessante que não 
era necessário a apresentação de documentos, nem sequer testemunhas oficiais, para 
convencer as autoridades da legitimidade de seu crédito, se embasavam unicamente na 
argumentação, ou seja, sua palavra. Desta maneira, a retórica, desde seu nascimento 
esteve ligada, a restituição das propriedades.

Desde a Grécia Antiga, a música é tida como poderosa e capaz de influenciar e mo-
dificar a natureza do homem e, consequentemente, da sociedade, constituindo-se um dos 
principais interesses na organização política do estado grego. Questões relativas aos prin-
cípios éticos e estéticos da música são tratadas por Platão na República e nas Leis. Como 
se nota, a vinculação da música a estados emocionais específicos é um fenômeno que se 
registra desde os tempos da cultura grega, passando pela Idade Média e Renascença, no 
entanto, segundo Cano, “É no Período Barroco que estas preocupações alcançam algu-
mas das mais refinadas e complexas teorizações da história da música”.2

Em seu livro Música y Retórica en El Barroco publicado em 2000, Rubén Lopez 
Cano assevera que a retórica teve um papel determinante no desenvolvimento cultural do 
ocidente, imprimindo uma marca particular na vida cultural, educativa, religiosa, social e 
de maneira especial, na atividade artística da Europa3. Numerosos tratados, publicados 
entre 1535 e 1792, estabelecem o que se chama de corpus teórico do sistema retórico-
musical, servindo de embasamento às atuais pesquisas da musicologia contemporânea 
acerca da poética musical barroca. De acordo com Cano4, os principais autores, respon-
sáveis pela sistematização do sistema retórico são: Aristóteles (384-322 a.C.), Cícero 
(106-43 a.C.) e Quintiliano (c.a.35-100 d.C.). De acordo com estes autores, o sistema 
retórico tem o objetivo de despertar, mover e controlar as paixões nos ouvintes, sendo é 
composto por cinco partes:

Inventio •  – Descobrimento ou invenção das idéias e argumentos que sustentarão 
o discurso e sua tese. Tendo sido desenvolvido uma complexa rede de informa-
ções conhecidas como tópicos, edificando-se a partir de uma imagem espacial, 
onde cada idéia ocupa um lugar ou lócus determinado na mente do orador. 
Dispositio •  – Distribuição ou arranjo das idéias e argumentos encontrados 
no Inventio. Seção onde as idéias e argumentos encontrados na Inventio 
são ordenadas e distribuídas no discurso onde resultem maior eficácia. São 
distribuídos em seis momentos principais: Exordium, Narratio, Propositio, 
Confutatio, Peroratio. 

Exordium: -  Introdução ao discurso; passagem do silêncio ao som. Deve-se 
preparar o ouvinte para o tema a ser abordado, ganhando sua confiança.
Narratio: -  Apresentação dos fatos, preparando o ouvinte para a argumen-
tação. A tese já está presente, porém não de maneira óbvia. A narratio é, 
fundamentalmente, um relato, uma narração dos feitos e descrições.
Propositio: -  Enunciação da tese fundamental que sustenta o discurso.
Confutatio: -  Defesa da tese através de argumentos que confirmam o ponto 
de vista do orador refutando os que o contradiz. Caracteriza-se pela inclu-
são de um grande número de idéias contrárias ou antíteses (elementos de 
contraste). 
Confirmatio: -  Retorno a tese fundamental, re-exposição do ponto de vista 
original, valendo-se de uma maior carga afetiva. 
Perotatio: -  Epílogo. É onde as idéias essenciais são resumidas e enfatiza-
das, concluindo-se com um ensinamento moral 
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Elocutio •  – Elocução do discurso, ou seja, base da organização do discurso; 
descoberta da expressão para cada idéia, e que inclui o estudo das figuras ou 
tropos; onde as regras estilísticas são ensinadas.
Memória •  – Mecanismos e processos para memorizar o discurso, por extensão, 
o modo operativo de cada uma das fases retóricas.
Pronuntiatio •  – Realização do discurso ante o público, onde são revisados os prin-
cípios fonéticos e gestuais que se devem observar durante a execução pública.

Arte retóricA eM portuGAl

É evidente a tradição Retórica da Península Ibérica, observada na evolução das 
letras latinas. Entre os séculos I a 8º d. C, escritores e filósofos como Sêneca e Santo 
Isidoro de Servilha, escreveram e compilaram tratados sobre a oratória e as sete artes 
liberais.5 Em Portugal, circunscreveu-se a retórica dos tempos medievais, ao exclusivo 
domínio da escolaridade, divididas em duas frentes: a primeira onde era mesclada re-
tórica e poética imbuída de conceitos gramaticais e a segunda que tinha conexão com 
a arte de pregar, fundamentada na técnica da palavra, necessária para tornar aptos os 
sacerdotes na propagação da fé.6 Na Renascença, Portugal trata a Retórica como um 
novo incremento, através dos humanistas, ensinando os textos clássicos de Homero, 
Demóstenes, Virgílio, Aristóteles e Cícero estreitando o contato com a Antiguidade. Já 
no Barroco, os Jesuítas ensinaram nas escolas e universidades de Portugal a Oratória de 
Cícero e de Quintiliano. 

Como podemos notar, a cultura portuguesa era cônscia da Arte Retórica. Esta tra-
dição é observada na obra do compositor luso-brasileiro, André da Silva Gomes, que se 
utiliza de figuras e elementos de retórica para enriquecer o seu discurso musical, pro-
porcionando-lhe a capacidade de despertar, mover e controlar os afetos do ouvinte, tal 
como os oradores faziam com o discurso falado. Inserido na poética barroca, Silva Gomes 
apropria-se dos recursos afetivos e retóricos, tarefa fundamental para os músicos de sua 
época.

Nascido em Lisboa, Silva Gomes, chegou ao Brasil nos fins de 1773, para orga-
nizar e reger o coro de música da catedral em princípios de 1774, dando início a uma 
nova fase na atividade musical da Sé de São Paulo. Sua vinda foi articulada pelo tercei-
ro bispo de São Paulo, Dom Frei Manoel da Ressurreição, inserindo-se numa conjuntura 
de mitigação do projeto de administração colonial iluminista desenvolvido com conside-
rável autonomia pela capitania de São Paulo, cujo governador era dom Luis Antônio de 
Souza Botelho Mourão.7

AnAlise retóricA do “ofertório dA missA do primeiro domingo dA quAresmA” 
de André dA silvA gomes

introdução

De acordo com Cano (2000, p. 08) existem numerosos tratados musicais escri-
tos entre 1535 e 1792, os quais foram denominados genericamente por seus próprios 
autores como música poética, em referência direta a poética literária. A análise retórica 



Ana is  do 8º  Sempem114

da obra de André da Silva Gomes se apropria destes estudos. A seguir, apresentamos um 
índice das figuras e elementos encontrados na peça analisada, o que facilitará o entendi-
mento dos conceitos retóricos utilizados pelo autor.

Figuras e elementos observados no ofertório da Missa do Primeiro Domingo da Quaresma

Figura Tipo Descrição

Abruptio Figuras que afetam vários elementos musicais 
– por adição, subtração, por permutação ou 
substituição.

Neste caso, por omissão: interrupção ou final súbito, 
imprevisto, servindo como uma útil representação de 
excitantes emoções.

Aposiopesis Figuras que afetam vários elementos musicais 
– por adição, subtração, por permutação ou 
substituição.

Neste caso, por subtração: pausa geral. Silêncio im-
posto a todas as vozes.

Catabasis Figuras descritivas, com linha melódica especí-
fica. 

Passagem musical descendente que expressa senti-
mentos de humildade e humilhação.

Epizeuxis Figuras que afetam a melodia. Repetição imediata de um fragmento musical dentro 
da mesma unidade 

Noema Figuras que afetam a harmonia – por acordes. Acorde consonante e suave que se introduz num con-
texto polifônico com o qual contrasta notavelmente. 

Saltus Duriusculus Figuras que afetam a harmonia – por dissonân-
cia.

Neste caso, através da condução da voz: salto me-
lódico igual ou superior a uma sexta, formando uma 
dissonância.

Syncope Figuras que afetam a harmonia – por dissonân-
cia.

Retardo. Uma nota que introduzida como consonân-
cia dentro de um acorde, se transforma em disso-
nância ao ser ligada ou repetida no acorde seguinte.

Synhaeresis Figuras que afetam vários elementos musicais 
– por adição, subtração, por permutação ou 
substituição.

Neste caso, por fusão-acumulação: quando duas no-
tas cantam uma mesma sílaba e vice-versa. 

a) Inventio

O Ofertório da Missa do Primeiro Domingo da Quaresma foi escrito a partir do 
texto do Salmo 90 – “Deus Protetor dos Justos”. 

Scapulis suis obumbradit tibi Dominus  Com suas asas o Senhor te cobrirá
Et sub pennis ejus sperabis:   E sob suas penas estará protegido
Scuto circumbadit te veritas ejus.   Qual escudo te envolverá a sua verdade.

 
Trata-se de uma oração de Moisés, onde ele retrata a esperança e a segurança da-

queles que confiam no Deus dos Hebreus que, após serem libertados da escravidão no 
Egito, meditavam em preparação à festa da Páscoa. Esta tradição se perpetuou na litur-
gia cristã renovando seu sentido através da ressurreição de Cristo. O primeiro domingo 
da quaresma traz em sua liturgia, um apelo à reflexão e a mudança de vida. Todas as 
leituras são estrategicamente organizadas para mover os afetos do ouvinte. O ofertório 
é, então, o ápice da relação de entrega e partilha entre o Cristo que se oferece como um 
cordeiro imolado e o cristão que oferece seu propósito de uma nova vida. Todo este sen-
tido de profunda devoção e humildade é a expressão do afeto que deverá ser trabalhado 
pela obra do compositor. 

Dentre os ofertórios, esta é a peça de menor duração, composta em apenas trinta 
e um compassos, num adágio, em Si bemol maior, que impõe uma execução cuidadosa 
onde cada detalhe é importante. Tendo o texto do salmo como Inventio, André da Silva 
Gomes fundamenta seu discurso sobre uma catabasis, figura que expressa sentimentos 
de humildade e devoção. 
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a) Dispositio

O Exordium é apresentado nos dois primeiros compassos, onde os acordes iniciais 
exaltam a proteção divina através da expressão “Scapulis! Scapulis suis...”, esta invo-
cação é um forte apelo ao ouvinte para que tenha plena confiança na proteção divina. O 
primeiro compasso se inicia com o Locus Notationis8 de valor temporal, combinando re-
petição e aumentação nos valores rítmicos (nas quatro vozes); além disso, observa-se a 
utilização da Epizeuxis,9 reiterando a oração. A repetição imediata do fragmento musical 
tem o objetivo de persuadir o ouvinte de que somente Deus poderá protegê-lo. A seção 
é finalizada com uma synhaeresis,10 figura que, por sua vez, reitera a posse e o controle 
exercido pelo Deus de Israel: “su-is” (sua) (compasso 2). A synhaeresis ainda aparecerá 
em outros momentos da peça, empregada neste mesmo contexto.

 

Narratio: no terceiro compasso, a figura da Catabasis11 é introduzida, com a nar-
rativa de que “os filhos do Senhor estarão seguros sob proteção do Altíssimo e assim, 
debaixo de suas asas, encontrarão refúgio”. A Catabasis é o elo utilizado por Silva Gomes 
para mover os afetos mais intrínsecos nesse importante momento da missa, que é o ofer-
tório. A Catabasis (no soprano) contrasta com a Noema12 (órgão), provocando, desta 
forma, um efeito de suavidade devido ao confronto entre a polifonia vocal e a harmo-
nia vertical do instrumento. Ainda dentro do narratio, observa-se a presença do Locus 
Causae Materialis ex qua,13 no tenor (compasso 3), com um salto de sexta menor, reite-
rado no quarto compasso, ainda no tenor.
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Propositio: o espírito de submissão e sujeição a Deus é evidenciado pela utili-
zação de novos elementos retóricos, tal como: Saltus Duriusculus14 (compasso 8), no 
soprano; e no acompanhamento do órgão (compasso 9); o Abruptio,15 ainda no oitavo 
compasso, terminando a frase nas três vozes de forma súbita ao mesmo tempo em que a 
voz do soprano continua a ser executada. Estes elementos enunciam a tese fundamental 
da peça, ou seja, “sob as penas de suas asas há proteção”.

Confutatio: A inclusão de novos e contrastantes elementos nos compassos 16 ao 
23, confirmam a tese inicial. Elementos como a Epizeuxis e a Syncope;16 a Aposiopesis,17 
que, nesse caso especifico, são utilizados para preparar afirmação que virá em seguida: 
“Scuto circumdabit te veritas ejus.”.
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Confirmatio: a reiteração de elementos iniciais confirma a tese fundamental, va-
lendo-se de uma maior carga afetiva.

Perotatio: o discurso se encerra, enfático, através da repetição das palavras “ve-
ritas ejus” (sua verdade), a tese central da peça e a lição significante do ofertório: a 
verdade de Deus é um escudo que envolve e protege o cristão. Sem dúvida alguma, tra-
ta-se de uma menção ao próprio Cristo, que disse: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.”18. Na liturgia da missa, o ofertório dá inicio 
à Celebração Eucarística, onde é reproduzido o acontecimento central da Última Ceia, ou 
seja, o sacrifício de Cristo.
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considerAções finAis

Desde os tempos mais remotos, a música é tida como poderosa. A mitologia ju-
daico-cristã lhe atribui poderes físicos e psíquicos,19 os filósofos e estudiosos gregos 
relacionam os sons musicais e os processos naturais capazes de influenciar a conduta 
humana.20 Os teóricos da Camerata Bardi lhe outorgam o poder de mover os afetos.21 
Diversas são as publicações da musicologia contemporânea acerca da retórica musical 
do barroco. Inserido na tradição retórica da Península Ibérica, André da Silva Gomes é 
detentor do conhecimento acerca da retórica musical, como ferramenta de comunicação 
através da música. Sua obra demonstra pleno domínio do uso da linguagem retórica, a 
serviço da persuasão e eloqüência. A análise do Ofertório da Missa do Primeiro Domingo 
da Quaresma corrobora com esta afirmativa, sendo observável a estrutura da dispositio, 
bem como a existência de figuras e elementos retóricos, que bem estruturados no dis-
curso do autor, cumprem a tarefa fundamental do músico barroco de mover os afetos do 
público.
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coNcepções da caNtileNa da BacHiaNas 
Brasileiras Nº 05 como cHoro
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RESUMO: Muitos são os elementos da música popular brasileira encontrados nas composições de Villa-Lobos. Neste trabalho 
serão analisados os elementos comuns existentes entre a Bachianas Brasileiras nº 05 e os choros compostos no começo do sécu-
lo XX com intuito de demonstrar a influência da música popular no método composicional de Villa-Lobos. Para tanto, foram feitas 
entrevistas semi-estruturadas com instrumentistas, bem como a análise de partituras da peça em diversos arranjos, tendo como 
resultado a afirmativa da Bachianas Brasileiras nº 05 como música popular urbana no que tange às práticas interpretativas.
PALAVRAS-CHAVE: Villa-Lobos; Choro; Bachianas brasileiras; Interpretação.

ABSTRACT: There are many brazilian popular music elements inserted in the work of Villa-Lobos. Hereby are analyzed the most 
common elements between the “Bachianas Brasileiras” number 5 and many “Choros” written in the beginning of the twentieth 
century, highlighting the influence on the writing method of Villa-Lobos by brazilian popular music. Thus, there were partially 
structured interviews with instrument players, as well some score analysis of that work in different arrangements, thereof con-
cluding that the “Bachianas Brasileiras” number 5 is an urban song, interpretatively wise.
KEYWORDS: Villa-Lobos; Choro; Bachianas brasileiras; Performance.

introdução

Villa-Lobos é um dos grandes compositores do Brasil e uma de suas obras de 
maior sucesso no mundo é a Ária das Bachianas Brasileiras nº 05. O ciclo das Bachianas 
Brasileiras é composto por nove músicas e tenta retratar um pouco da relação existente 
entre a música popular brasileira e a música tradicional de Bach, grande referência para 
o compositor. Coube a Villa-Lobos fazer um nacionalismo em que o simples emprego de 
motivos nacionais não o tornava independente musicalmente, e no ciclo das Bachianas 
Brasileiras tal entendimento fica nítido, pois o compositor consegue compor uma peça 
extremamente brasileira sem que seja uma caricatura. O que causa grande espanto é o 
fato de o compositor conseguir fundir duas visões musicais aparentemente distantes, que 
é o populário musical brasileiro e a música barroca “tradicional” de Bach, de maneira tão 
perfeita. Na Ária da Bachianas nº 05 é possível perceber uma fusão entre a música po-
pular urbana feita a época de Villa, o choro, e os temas ariosos de Bach.

Para muitos instrumentistas, eruditos ou populares, a Bachianas Brasileiras nº 05 
representa o choro. No entanto, podemos perceber que há muitos elementos caracterís-
ticos de outro gênero da mesma época, que é a seresta. Ou seja, nas Bachianas nº 05, 
em sua Cantilena, mais precisamente, temos uma forte presença dos elementos caracte-
rísticos da música popular urbana do começo do século XX.

Segundo GUERRA (2008) não há como se falar na relação existente entre as 
composições de Heitor Villa-Lobos e a forma musical choro sem antes colocarmos o 
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contexto em que o compositor nasceu e foi criado. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio 
de Janeiro em 05 de março de 1887. Filho de D. Noêmia Monteiro Villa-Lobos e Raul 
Villa-Lobos, aos seis anos de idade aprendeu a tocar violoncelo com o pai, em uma 
viola adaptada. Começou os seus estudos em música por meio de seu pai, e em sua 
casa eram constantes os saraus com grandes músicos. Conheceu de tudo e acumulou 
experiência. Aos oito anos surgiu o seu interesse por Bach. Tal predileção é de respon-
sabilidade de sua Tia Zizinha, pois a mesma tocava o Cravo Bem Temperado. Surgem 
aí duas paixões de Villa, a música caipira e Bach, pois considerava estes gêneros bem 
diferentes do que escutava habitualmente, chegando a sentir uma certa relação entre 
ambos. Segundo o compositor, “A música de Bach vem do infinito astral para infil-
trar-se na terra como música folclórica e o fenômeno cósmico se reproduz nos solos, 
subdividindo-se nas várias partes do globo terrestre, com tendência a universalizar-se”. 
(VILLA-LOBOS, Apud,NÓBREGA, 1971)

Outro fator que contribuiu para a formação do compositor foram as suas via-
gens pelo o interior do Brasil, dando-lhe amplo conhecimento do folclore musical do 
Brasil, assimilando as diversas manifestações musicais existentes em nosso país. 
(NÓBREGA, 1971). De fato, foi desta relação com Bach e o populário brasileiro 
que surgiu o ciclo das Bachianas Brasileiras, o que fica claro ainda no nome do 
ciclo. Porém, segundo Kiefer, Villa-Lobos “escreve à moda de Bach e brasileiramen-
te!” (Kiefer Apud, GOMES, 2008), pois apesar da relação existente, somente nas 
Bachianas 01 e 04 é possível perceber com nitidez influência de Bach. Há, então, 
uma fusão dos processos de criação da música popular brasileira, no que tange aos 
aspectos melódicos, harmônicos e contrapontísticos, com a atmosfera musical propor-
cionada por Bach. (NÓBREGA, 1971)

Escrita para orquestra de violoncelos e soprano, a Bachianas Brasileiras nº 
05 possui dois movimentos: a Cantilena (objeto de minha pesquisa) e o Martelo, 
sendo o primeiro composto em 1938 com letra de Ruth Valadares e o segundo em 
1945, com letra de Manuel Bandeira. Em tal peça estão presentes as duas paixões 
do compositor: o violão e Bach, sendo o primeiro representando pelos pizzicati dos 
violoncelos e o segundo pelos largos vôos da melodia e pelos baixos descendentes 
por graus conjuntos. (NÓBREGA, 1971). Quanto à estrutura, a Cantilena possui uma 
forma simples, sendo esta A – A’ – B – A. Na primeira parte, temos a apresentação do 
tema, com solo da soprano, com acompanhamento do primeiro violoncelo. Na repeti-
ção da mesma, no entanto, o solo fica por conta do violoncelo 01. Na parte B temos 
um recitativo e, após o mesmo, retorna-se à parte A, como o solo da soprano, sendo 
este em bocca chiusa.

O choro é considerado a primeira música popular urbana, tendo surgido em 
meados de 1880, no subúrbio carioca. Tal forma musical é decorrente das danças de 
salão européias que faziam sucesso à época, tais quais o Scottisch, a Polca, a Mazurca 
e a Habanera. No entanto, houve uma separação cada vez mais crescente da música 
erudita da música popular, levando ao aparecimento do samba. A terminologia “choro” 
era utilizada para denominar os conjuntos instrumentais do final do século XIX, e, por ex-
tensão, passou a denominar também as músicas tocadas por tais conjuntos. Durante o 
período da música brasileira que vai até a marchinha e o samba, foram predominantes 
dois gêneros muitos semelhantes, a seresta e o choro. No primeiro, a voz tem papel pre-
dominante, sendo canções lentas e nostálgicas. Já no segundo encontramos um gênero 
musical puro, sendo mais movimentado (NEVES, 1977). 
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Este trabalho visa demonstrar os aspectos da estrutura composicional e as práti-
cas interpretativas que possam vir a caracterizar a Ária da Bachianas Brasileiras nº 05 
como um choro popular. Tal inquietude surgiu pelo fato de, diversas vezes, ao tocar tal 
peça, me falarem para imaginar um grupo de choro, sendo a quarta estante dos violon-
celos semelhante ao violão de sete cordas, a segunda, seria um cavaquinho e a melodia, 
realizada pelo primeiro violoncelo e a soprano, seria uma flauta.

No entanto, me faltavam argumentos para afirmar a consistência de tal relação. 
Assim sendo, procurei entrevistar violoncelistas, musicólogos e chorões, a fim de investi-
gar as concepções musicais da peça, observando as práticas de interpretação da mesma 
no atual contexto musical de Brasília. Ainda, foi necessária a feitura de uma análise mais 
profunda sobre a obra e o contexto histórico em que foi composta.

metodologiA

Trabalho de análise de dois tipos distintos de dados: 1) Estrutura da peça, suas 
versões e adaptações realizadas pelo próprio Villa-Lobos; 2) Concepções musicais de 
violoncelistas. A análise musical foi realizada de acordo com os princípios de análise 
estabelecidos por Antenor Corrêa. As entrevistas foram semi-estruturadas de acordo 
com o modelo de Gauthier (Apud SILVA, 2006). A partir do resultado foi utilizada a 
análise de conteúdo, bem como a conseqüente categorização, de acordo com o método 
de Bardin. 

Para a realização deste trabalho foram feitas análises da estrutura de condução 
vocal da Cantilena da Bachianas Brasileiras nº 05 por meio das versões para soprano e 
orquestra de violoncelos, violão e voz e piano e voz, bem como a identificação dos ele-
mentos melódico e rítmicos valorizados por Villa-Lobos nas diversas versões da peça 
estudada e dos elementos da oralidade na difusão das concepções de performance.

Para tanto, foi necessário se fazer entrevistas semi-estruturadas com violon-
celistas, colhendo os seus depoimentos, bem como com uma musicóloga e com um 
violonista. Nestas entrevistas, buscava-se a importância da oralidade na formação de 
uma concepção de performance musical. Foram utilizadas também obras escritas sobre 
a peça estudada, bem como sobre o choro e a vida do autor, sendo estas livros e artigos 
publicados.

resultAdos 

Os compassos apresentados na peça estudada não são os convencionais à época 
barroca, nos remetendo ao contemporâneo de Villa-Lobos. Logo no início, temos um 
compasso de 5/4, que passa para o 3/4, 6/4, e 4/4. O recitativo faz-se em 5/4. Tais 
compassos influenciam, inclusive, no andamento, conforme afirma H. MATTOS (2008). 
Para a pianista, cantora e musicóloga, o fato da peça começar em adágio não significa 
executá-la de forma lenta, pois assim perde-se a leveza que lhe é devida. Para a musi-
cóloga, o compasso já é responsável por dar o andamento da composição, neste caso 
em específico.

O acompanhamento da melodia, que é um tanto quanto ariosa (GUERRA, 2008; 
MENDONÇA, 2008), bem ao estilo Bachiano de compor, é feito pelos outros violoncelos 
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da orquestra, cuja exploração de timbre foi realizada com sucesso, dando-nos a sensação 
de que se trata de instrumentos diferentes. (ORRÚ, 2008)

Sobre tal acompanhamento realizado pelos violoncelos, o resultado da pes-
quisa encontrado no que concerne à interpretação da peça foi unânime: a Bachianas 
Brasileiras nº 05 é um choro. Para os violoncelistas entrevistados (GUERRA, 2008; 
MATTOS, 2008; ORRÚ, 2008; MENDONÇA, 2008) há uma divisão bem específica dos 
instrumentos, com algumas divergências que não invalidam tal tese. A peça apresentaria 
uma flauta ou uma clarineta, o violão, e o violão de sete cordas, entre outras defini-
ções. Para MATTOS (2008), a melodia (Exemplo 1) seria uma flauta; a segunda estante 
(Exemplo 2), pandeiro; e a quarta (Exemplo 4) seria um violão de sete cordas. Já para 
MENDONÇA (2008), a quarta estante do violoncelo poderia vir a ser um surdo, enquan-
to que a segunda seria um pandeiro.

O violão de sete cordas seria representado pelo baixo feito pela quarta estante de 
violoncelos, sendo a terceira estante (Exemplo 3) responsável pelos bordões feitos pelo 
violão de sete cordas (MATTOS, 2008). Esta opinião, no entanto, apresenta contesta-
ções. LIMA (2003) afirma que o violão de setes cordas só foi difundido pelos grupos 
regionais de choro em 1950. Neste aspecto, tanto LIMA como ALENCAR (2008) con-
cordam que a origem do violão de sete cordas é africana e, assim sendo, Alencar não 
vê impossibilidade na influência devido ao fato da Bachianas nº 05 ter sido composta 
em 1938.

Exemplo 1: Melodia realizada pela primeira estante dos violoncelos e a soprano.

Exemplo 2: Parte da segunda estante do original para orquestra de violoncelos.
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Exemplo 3: Parte da terceira estante do original para orquestra de violoncelos.

Exemplo 4: Parte da quarta estante do original para orquestra de violoncelos.

Nos arranjos para violão e voz e piano e voz, não há a baixaria realizada pela 
quarta estante do violoncelo. No primeiro (Exemplo 5), temos a presença da segunda e 
da terceira estante dos violoncelos, que conduzem a harmonia da música e dão o ritmo 
da peça.

Já no segundo (Exemplo 6), temos uma grande redução das vozes utilizadas na 
peça original, permanecendo somente a voz da terceira estante, que é dobrada uma oitava 
abaixo. Em ambos o arranjos a presença marcante cabe à condução da música pelas 
semínimas (terceira estante), responsáveis por marcar o tempo e, ainda, por facilitar o 
ritmo realizado pela segunda estante do violoncelo, bem como encaminhar a harmonia 
da música. Porém, também é opinião quase unânime de que o arranjo feito para piano 
e voz não retrata a peça como ela verdadeiramente. (GUERRA, 2008; MENDONÇA, 
2008, ORRÚ, 2008).

Em contraposição, ressalta-se que quase todos os arranjos feitos atualmente para 
tal obra têm como presença marcante o baixo realizado pela 3ª e 4ª estantes dos violon-
celos. Aquele mesmo baixo que, para muitos, é simplesmente uma interpretação de um 
violão de sete cordas. Tal presença nos remete a um outro aspecto muito encontrado na 
forma musical choro. É perceptível que tal forma ressalta a importância do baixo, ao fazê-
lo bem contrapontístico, quase o elevando ao solo. A melodia do choro se apresenta em 
primeiro plano, e a presença do baixo melódico é elemento quase obrigatório, que chega 
a ser tão desenvolvido que soa como uma segunda melodia (NEVES, 1977). Assim, 
temos formado um contracanto que dialoga com a melodia, o que também é nítido, e 
ressaltado por aqueles que tocam, nas Bachianas Brasileiras nº 05.
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Exemplo 5: Arranjo feito para violão e voz.

Exemplo 6: Arranjo feito para piano e voz.

Assim sendo, chegamos a outro aspecto importante e que deve ser colocado: o 
método composicional utilizado por Villa-Lobos em suas obras. Sobre este assunto, H. 
MATTOS (2008), em sua tese de mestrado, demonstra que em suas composições para 
piano, o compositor compunha em três blocos, sendo estes o baixo, a harmonia (preen-
chimento) e a melodia. E, ainda, que ao se fazer uma análise mais profunda sobre as 
peças, conclui-se que o compositor usava como base para as suas composições o violão. 
Para a musicóloga, Villa-Lobos compunha no violão e depois transportava para os ins-
trumentos que deseja.

Na peça estudada, a divisão em blocos dita acima é, de certa forma, bem nítida. 
O baixo e o solo são duas vozes extremamente contrapontísticas, fazendo inclusive com 
que o baixo tenha posição de destaque, sendo quase tão importante quanto a melodia. 
Essa é a opinião de todos os violoncelistas entrevistados. (GUERRA, 2008; MATTOS, 
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2008; MENDONÇA, 2008; ORRÚ, 2008). A segunda e terceira estantes do violoncelo 
ficam responsáveis por completar a harmonia (Exemplo 7).

Exemplo 7: Grande da Cantilena.

Quanto à estrutura harmônica da peça, é possível perceber que Villa-Lobos brinca 
com a tonalidade da obra. A forma musical choro, ao começar em tonalidade menor, 
modula quase sempre, em sua parte B, para a relativa maior da mesma. Nas Bachianas 
nº 05, no entanto, tal divisão não fica nítida por partes. Na verdade, durante toda a parte 
A da peça, o compositor faz várias modulações entre o tom de Lá menor e seu relativo, 
Dó Maior, passando por um pequeno trecho em Fá, que não representa, no entanto, uma 
modulação, e sim uma progressão II – V – I, como no exemplo 08. (ALENCAR, 2008). 

Análise harmônica mais aprofundada da primeira parte da Cantilena:

|| | | Am – E7 – Am | Bm7 (b5) – E7 | Am – A7 | A7 | D – D7 (V/ IIm) |Gm (IIm) – Gm/F 
(IIm) – C7/E (V/I) – C7 | F – A7 – Gm6/ Bb | Eº – Gm /D – A/C# – A7 | Dm – Dm/C – G7/B 
– C7 | C – E7/B – A7 – Dm | Am – Bº – E7 – A7 – A7/G – A7/E – A7/C# – A7 | Dm – Dm/C 
– G7/B ou Dm/B – G7 | C – E7/B – Am – Dm/F | Bº – Dm/A – E7/G# - E7 | Am – Am/G – F 
– Bº/D | Am/E – Bº/F – Am/E – E7 | Am – E7 – Am ||

Para MENDONÇA (2008), outra característica encontrada é o ciclo de 4ªs pre-
sente nos compassos 07 a 10, possível de ser encontrado, também, em diversos choros 
(Exemplo 8). 

Para H. MATTOS (2008), toda a obra de Villa-Lobos sofreu “influência” ou, 
melhor, possui elementos característicos do folclore brasileiro. GUERRA (2008) ressalta 
que o compositor tinha em sua sala um retrato de Bach e um mapa do Brasil, demons-
trando a importância de ambos em suas composições.

Para GUERRA (2008), a Bachianas Brasileiras nº 05 é uma música extrema-
mente carioca, tendo que ser interpretada como um grupo regional de choro, com um 
solo leve. Para o violoncelista, não há o que se discutir sobre este aspecto. O canto 
composto de fato é bastante lírico, no entanto tem que ser interpretado com toda a ma-
lemolência carioca (GUERRA, 2008). E é com esta forma de se interpretar a Bachianas 
nº 05 que todos os violoncelistas de Brasília concordam. Para ORRÚ, há uma explica-
ção para o consenso entre os violoncelistas da cidade. Quase todos os atuais professores 
de Brasília foram alunos do Guerra, cujo pai tocou na estréia das Bachianas Brasileiras 
nº 01, sob a regência de Villa-Lobos. Ainda, teve aula com Iberê Gomes Grosso, que 
também tocou com Villa-Lobos. ORRÚ (2008) ressalta que Guerra conviveu com os 
grandes violoncelistas do Rio de Janeiro à época, e teve a oportunidade de ouvir deles 
como se fazer tais músicas.
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Exemplo 8: Grade da Partitura para violão e voz.

No que tange ao ritmo, temos que a obra em questão é quase em sua totalida-
de composta por síncopes. Segundo NÓBREGA (1973), as síncopes formam um ritmo 
característico de choro (Exemplo 7). No entanto, um ponto mais relevante a ser questio-
nado não é a presença das síncopes, mas a forma como elas devem ser interpretadas.

Exemplo 9

ORRÚ (2008) diz que as síncopes não são um privilégio da música popular bra-
sileira e cita como exemplo Debussy, que possui em suas obras muitas síncopes. No 
entanto, é consenso entre os violoncelistas (MATTOS, 2008; GUERRA, 2008, ORRÚ, 
2008) que a forma de interpretá-las é que dá o caráter genuinamente brasileiro. Neste 
aspecto, temos o fator atrasado. Este elemento é a síncope sendo tocada maneira muito 
particular (ORRÚ, 2008). Outro ponto unânime é que se europeus vierem a executar 
certa obra brasileira, estes não há farão da forma certa, tendo em vista que não terão o 
“gingado” necessário para tal. (MATTOS, 2008; GUERRA, 2008, ORRÚ, 2008). No en-
tanto, alguns ritmos são de fato característicos de algumas músicas brasileiras, como o 
samba-canção e o samba (Exemplo 8) (ALENCAR, 2008). O termo “fator atrasado” sig-
nifica um atraso na performance irregular das subdivisões internas dos ritmos sincopados 
na música brasileira.

Exemplo 10

Tal irregularidade e instabilidade vêm de um natural distúrbio resultante de várias 
características rítmicas existentes na música brasileira. (CANÇADO, 2000) De acordo com 
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APPLEBY, o “fator atrasado” não se apresenta definido na partitura, e para se interpretar 
de maneira idiomática os ritmos da música brasileira, o músico necessita não somente do 
conhecimento desses elementos, mas também incorporá-los. (CANÇADO, 2000)

O ritmo é fator essencial no desenvolvimento da música popular afro-americana. 
A síncope característica (semicolcheia/colcheia/semicolcheia) é um resíduo rítmico afri-
cano que sobreviveu no Novo Mundo, tendo sido considerado pelos musicólogos uma 
das mais importantes fórmulas rítmicas surgidas nas Américas no século dezenove. 
(CANÇADO, 2000). Segundo CANÇADO (2000), o tango/choro inclui a síncope caracte-
rística (semicolcheia /colcheia/ semicolcheia) tanto na linha melódica do solo quanto no 
baixo, o que difere da modinha, cuja presença da síncope é somente na melodia. Ainda, 
a instabilidade e irregularidade encontradas no ritmo popular brasileiro é antiga, prove-
niente dos negros. Porém, não havia uma notação adequada, sendo representada por um 
grupo de quatro semicolcheias, acima de um grupo de tercinas (Exemplo 11).

Exemplo 11

E, para finalizar, temos que o canto feito pela soprano, conforme entendimento 
geral, deve ser feito de forma leve. No choro, não é muito usual termos o uso do canto, 
nos levando então à idéia das serestas. Porém, é consenso de que a voz utilizada deve 
ser bem popular, não devendo ser impostada, como a utilizada nas óperas. (H. MATTOS, 
2008, GUERRA, 2008; MATTOS, 2008).

Muitos dos entrevistados apontam a versão da Bidu Sayão como a melhor, junto 
com a Orquestra de Berlim. No entanto, a orquestra de Berlim retrata a peça de forma 
muito dura, exatamente por não possuir o gingado que nos foi dado e traduzido pelo 
termo “fator atrasado”. (GUERRA, 2008; MATTOS, 2008; ORRÚ, 2008; MENDONÇA, 
2008).

conclusão

As respostas encontradas nos depoimentos e entrevistas coletados confirmam as 
várias afirmativas encontradas em livros e artigos no que tange a relação da Cantilena 
com a forma musical choro. Logo, após a pesquisa, só se pode concluir que a Cantilena 
é sim um choro, principalmente para aqueles que a estão tocando atualmente. A impor-
tância do baixo para o bom desenvolvimento da peça, a presença marcante do “fator 
atrasado”, a forma como a harmonia foi conduzida a fim de se utilizar um elemento carac-
terístico do choro (tonalidade menor indo para maior) e, em grau maior de importância, 
a oralidade daqueles que tiveram aulas com músicos que tocaram com o compositor. No 
entanto, abre-se um outro panorama quando confrontamos a idéia do choro com a da se-
resta, tendo em vista que a peça também possui elementos que a caracterizaram. Sendo 
assim, podemos concluir, também, que mais importante do que denominar a Cantilena 
como um choro, seria denominá-la como a música popular urbana feita à época.
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A “influência” da música popular nas várias composições de Villa-Lobos só asse-
guram ainda mais tais pensamentos. Vários são os elementos orais que comprovam a 
ligação proposta inicialmente. É senso comum, entre os violoncelistas de Brasília, que 
não há melhor forma de interpretar a peça em análise senão a pensando como um choro, 
com toda a malemolência dos chorões cariocas, com todo o balanço da música popular 
brasileira. É possível perceber, então, que a interpretação que muitos dão à Cantilena não 
destoa em ponto algum da personalidade do grande compositor que uniu Bach e Brasil.
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RESUMO: O artigo faz uma análise dos recursos composicionais e do idiomatismo no repertório brasileiro contemporâneo 
para o cravo. O instrumento teve seu auge durante o período Barroco e nos últimos anos tem retornado às salas de concertos 
Brasileiras, trazendo à tona a discussão sobre sua adequação a linguagem contemporânea, bem como seu potencial como 
instrumento camerista. Diversas são as possibilidades do cravo, que podem ser aproveitadas na música atual, mas são poucos 
os trabalhos relacionados à sua exploração idiomática. O objetivo da discussão ora proposta é identificar dentre o repertório 
brasileiro disponível, obras que explorem aspectos idiomáticos do cravo. O texto disponibiliza também uma listagem de obras 
contemporâneas brasileiras para cravo solista e camerista.
PALAVRAS-Chave: Idiomatismo, Cravo; Música contemporânea; Música brasileira; Performance Musical.

Abstract: The article analyses the composition resources and idiomatism in the Brazilian repertory contemporary for harpsi-
chord. The instrument had its zenith during the Baroque period, however, it has been returned to concert Brazilian concert 
halls within the last few years. Such return brings back the discussion on harpsichord potential as a chamber instrument. 
Although the instrument has a variety of performance possibilities and may serve today’s music, there are few works ad-
dressing its idiom and repertoire. The main goal of this paper is to identify within harpsichord Brazilian repertoire pieces 
that exploits its most typical aspects. This paper also offers a listing of Brazilian contemporary pieces for solo and chamber 
harpsichord.
KEYWORDS: Idiomatism, Harpsichord; Contemporary music; Brazilian music; Musical Performance.

introdução

O cravo, instrumento que nos remete ao período Barroco, com repertorio predo-
minantemente situado nos séculos X8º e X8º, que desperta o interesse de musicólogos 
e intérpretes por interpretações históricas, vem nas últimas décadas se projetando como 
instrumento atual. Muito se tem escrito sobre cravo e interpretações históricas e ao es-
colher estudar cravo, faz-se por gostar do repertório desta época, sendo a formação do 
instrumentista baseada em peças do Barroco Europeu. A música brasileira dos sécu-
los XX e XXI não faz parte do programa de ensino das escolas de cravo, por razões que 
podem ir da escassez de repertório à falta de informação.

A percepção desse fato nos levou a iniciar esta pesquisa, por acharmos necessá-
rio um trabalho que discuta os recursos composicionais e o idiomatismo no repertório 
brasileiro contemporâneo para o cravo, como forma de incentivo e esclarecimento aos 
compositores e instrumentistas sobre as possibilidades desse instrumento. 
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idiomAtismo

Diversas são as possibilidades idiomáticas que podem ser aproveitadas nas com-
posições para cravo, mas são poucos os trabalhos relacionados à sua exploração. Uma 
obra musical é idiomática quando o compositor usa os elementos peculiares ao meio de 
expressão para o qual ela é escrita. 

Na origem etimológica da palavra idiomático, idio significa elemento de com-
posição derivado de grego idio-, de ídios, isto é, próprio, pessoal, privativo. “Muitos 
compositores apresentam em suas obras aspectos idiomáticos devido a três motivos: por 
tocarem o instrumento, pela experiência de composições anteriores ou pela aproxima-
ção com os instrumentistas” (TULLIO, 2005). Para obtenção de sucesso idiomático, ao 
menos um desses fatores é necessário. Nestes termos, afirma Borém (2000):

Uma avaliação do resultado sonoro da partitura diretamente com o intérprete, tanto isola-
damente em cada instrumento quanto no contexto da orquestração, ainda é a ferramenta 
mais útil no processo de confirmar, refinar ou excluir partes da escrita imaginada pelo 
compositor. (p. 47)

Para compreendermos o caráter idiomático do cravo, faz-se necessário um breve 
histórico das composições para teclado. Antes do século X8º as obras compostas para 
teclas poderiam ser executadas tanto no cravo quanto no clavicórdio ou no órgão, pois 
não era costume especificar a que instrumento a execução da composição era destina-
da. Durante o período Barroco, na Alemanha, nem sempre é possível sabermos a que se 
destinava uma obra para teclados. Um dos poucos exemplos que define o instrumento 
de teclado específico é o grupo de peças Variações de Goldberg de J. S. Bach, nas quais 
o compositor especifica: “Prática do teclado, consistindo de uma ÁRIA para cravo com 
diversas variações para cravo de manual duplo”.1

Na França, entretanto, de acordo com GROUT-PALISCA, (2007, p. 399), as 
suítes de Couperin publicadas entre 1713 e 1730, com sua “textura transparente, as 
linhas melódicas delicadas decoradas com muitos ornamentos, bem como a concisão e 
o humor, são bem características” para o cravo.

Couperin deu instruções detalhadas e precisas para a execução de suas pièces 
no seu tratado L’art de Toucher le clavecin (1716), não deixando dúvidas quanto à uti-
lização do instrumento. Ele é um instrumento linear e não um instrumento de timbres 
variados. Os timbres foram uma preocupação posterior. Instrumentistas barrocos não se 
atinham a esse fato. Segundo Harnoncourt, (1988),

 
“...a dicção musical, a articulação e o complexo da afinação na música dos séculos X8º e 
X8º, no que diz respeito à sonoridade, ocupam uma posição de maior relevância do que os 
instrumentos, pois são estes os elementos que agem mais diretamente sobre a substância 
musical.” (p. 102)

Em peças Barrocas, não ha indicação nas partituras de qual registro usar em um 
ou outro momento. A razão deste fato é que, por um lado, muitas das obras não foram 
publicadas e sim tocadas pelo compositor e seu círculo imediato de alunos. Assim, as 
informações eram passadas verbalmente. Outra razão é que os instrumentos disponíveis 
variavam amplamente de modelo e estilo, impossibilitando um padrão de interpretação. 

Com o passar dos tempos e a evolução da notação musical, aspectos da escrita 
como a dinâmica, passaram a ser indicados com maior precisão, ganhando importância 
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e dando aos compositores condições de exporem detalhadamente suas idéias interpre-
tativas. Isso fez com que a tradição de improvisação de certas peças Barrocas fosse 
abandonada. Mas em todas as épocas sempre foi necessária a interação entre composi-
tor e intérprete como forma de conseguir sucesso idiomático em um instrumento. Tokeshi 
(2003) observa:

Sabe-se que uma das grandes dificuldades na execução de música contemporânea é de-
corrente da constante solicitação por variedade de padrões sonoros... A música contempo-
rânea, por estar em processo dinâmico de transformação, não apresenta ainda convenções 
consolidadas. O aumento das possibilidades de interpretação de um mesmo fenômeno torna 
a abordagem da música contemporânea mais complexa e carente de investigações sob a 
perspectiva do intérprete. (Tokeshi, p. 54-56)

  
A questão idiomática tem sido tema de pesquisas dedicadas a instrumentos es-

pecíficos voltados para a preparação e realização da performance. Sobre o contrabaixo, 
Borém (2000) desenvolveu um trabalho chamado Pérolas e Pepinos que tem como 
objetivo a criação de uma obra de referência sobre este instrumento; Sonia Ray tem 
um trabalho de organização de acervo do repertório acompanhado de análise voltada 
para performance do contrabaixo no Brasil; Cunha (2001), fala sobre a Sonata para 
Contrabaixo e Piano de Andersen Vianna, analisando aspectos idiomáticos e interpreta-
tivos e a Relação Compositor – Intérprete. A respeito do violino vemos Tokeshi (2004) 
que discorre sobre a técnica expandida na Música Brasileira. Sell (2003) versa sobre a 
utilização da escrita idiomática violinística nas peças para violino e piano de Luiz Cosme. 
Tullio (2005) analisa o idiomatismo e edita as composições para percussão de Luiz 
D’anunciação, Ney Rosauro e Fernando Iazzeta. O Idiomático de Camargo Guarnieri nos 
10 Improvisos para Piano é tema de trabalho de Grossi (2002).

o crAvo

O cravo é um instrumento de teclado que tem um som característico pelo fato de 
suas cordas serem pinçadas. O cerne do seu mecanismo é o saltarelo, que é uma peça 
que salta quando a tecla é pressionada. A tecla é um pivô simples que oscila em torno 
de um pino que a atravessa. Quando acionada, impulciona o saltarelo, peça de madeira 
fina e retangular que se assenta sobre a extremidade final da tecla. É mantido no lugar 
por duas guias (superior e inferior), que são duas longas peças de madeira com furos 
através dos quais os saltarelos podem passar.

No saltarelo, um plectro (palheta que fere a tecla) projeta-se quase horizontal-
mente (normalmente, o plectro está colocado num pequeno ângulo para cima) e passa 
sob a corda. Historicamente, os plectros eram fabricados de penas de corvo ou couro, 
mas a maioria dos cravos modernos utiliza plástico. Quando a parte da frente da tecla é 
pressionada, a parte de trás é levantada, o saltarelo é levantado e o plectro fere a corda 
fazendo-a vibrar. Assim que a tecla volta à sua posição de repouso, o saltarelo cai, des-
cendo pela ação do próprio peso, e os pivôs do plectro se curvam para trás permitindo 
que ele passe pela corda sem tocá-la. Isso se torna possível porque o plectro está fixado 
a uma lingüeta que, por sua vez, está presa por uma articulação e uma mola ao corpo do 
saltarelo. Para abafar o som quando a tecla não está pressionada, existe na parte de cima 
do saltarelo, um amortecedor de feltro que encosta na corda impedindo-a de vibrar. 
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Os diferentes modelos de cravos variam muito no aspecto dos mecanismos 
controladores dos conjuntos de cordas que deverão soar quando as teclas forem pres-
sionadas. Geralmente, um conjunto de cordas pode ser “desligado” movendo um pouco 
para os lados o registro superior (através do qual seus saltarelos deslizam), impedin-
do, desse modo, que o plectro toque as cordas. Nos instrumentos mais simples, essa 
função é realizada manualmente, mas, à medida em que o cravo evoluiu, surgiram 
várias invenções que facilitaram a mudança dos registros, por exemplo, com alavancas 
próximas ao teclado, alavancas na altura dos joelhos ou pedais. Outro recurso existen-
te é o lute (registro alaúde) que produz um efeito pizzicato surdo, por causa de feltros 
que abafam o som. 

Em instrumentos que tivessem mais de um manual (teclado), os fabricantes 
freqüentemente arranjariam disposições em que as notas de um manual poderiam, op-
cionalmente, ser tocadas com o outro manual. O sistema mais flexível foi o sistema 
francês de acoplamento por empurra, no qual um manual podia deslizar para frente e 
para trás, e, na posição para trás, ganchos presos à superfície superior do manual in-
ferior agarrariam a superfície inferior das teclas do manual superior, fazendo-as tocar. 
Dependendo da escolha do teclado e da posição de acoplamento, o executante poderia 
selecionar o conjunto de saltarelos que pretendia usar.

Os cravos flamengos, de manual duplo (dois teclados), eram inicialmente usados 
para permitir a fácil transposição no intervalo de quarta, mas depois passaram a servir 
para aumentar a faixa expressiva do instrumento. Entretanto, mais tarde, no século X8º, 
o manual adicional foi também usado para contraste do tom, com a possibilidade de du-
plicar os registros de ambos os manuais para se obter um som mais cheio. O modelo de 
instrumento flamengo foi o mais desenvolvido na França, no século X8º, principalmente 
com o trabalho da família Blanchet e seu sucessor, Pascal Taskin. Esses instrumentos 
franceses imitaram o projeto flamengo mas tiveram a extensão do seu teclado aumentada 
de cerca de quatro para cerca de cinco oitavas. O cravo francês do século X8º é freqüen-
temente considerado um dos apogeus do projeto do cravo e é largamente adotado na 
construção dos instrumentos modernos.

A partir da segunda década do século XX, um grande número de fabricantes de 
cravos procurou os métodos de projeto e construção dos instrumentos antigos. Nesse 
campo os pioneiros foram: Frank Hubbard e William Dowd em Boston. Hoje os cravos 
que se baseiam nos princípios redescobertos dos antigos fabricantes dominam o cenário 
e são construídos em oficinas ao redor do mundo. Atualmente são usados tanto os cravos 
com um, quanto os com dois manuais.

Análise críticA

Crítica é o fato de julgar o mérito das obras científicas, literárias ou artísticas, ou a 
parte da filosofia que estuda os critérios. “...o crítico é quem ouve tudo o que a obra tem 
que dizer e se encarrega de que ela o diga a um grande auditório.” (IMBERT, 1987). A 
crítica musical ocorre em função de uma época, de uma escola ou do momento histórico. 
Entretanto, na produção musical do século XX, que é caracterizada pela heterogeneidade 
de estilos e onde não há ainda uma tendência uniforme, para ocorrer uma avaliação sem 
o ranço do julgamento é necessário extremo cuidado. O cravo contemporâneo resurgiu 
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num momento em que os caminhos estéticos musicais vieram de encontro ao seu estilo. 
Citando Schott (2002),

“A tendência estética anti-romântica na música que emergiu no início do século XX coincidiu 
com o reaparecimento do cravo. Busoni, um pioneiro na revolta contra o romanticismo, foi 
provavelmenteo primeiro compositor de nossos tempos a escrever para o cravo – em sua 
ópera Die Brauywahl, composta em torno de 1912.” (p. 77)

No entanto, foi Manuel de Falla em seu Concerto para cravo, com estréia em 
1926 (na realidade um sexteto), que, apesar das dificuldades de balanço e dinâmica, 
de fato iniciou esse processo, fazendo um marco na história. Compositores do início do 
século XX tiveram mais sucesso em obras de câmera do que em solos. 

É comum encontrarmos partituras para cravo com escrita inapropriada, impos-
sibilitando um total aproveitamento do instrumento, pois inúmeras vezes compositores 
compôem como que para piano e, simplesmente, deixam de escrever as dinâmicas, 
como se isso bastasse para a obra se tornar cravística. É necessário entender que as 
dinâmicas para o cravo são melhor exploradas pensando primeiramente em termos de 
texturas e tessituras do que em registros. Apenas adicionando registros, se produzem 
crescendos muito limitados, pois, para se escrever para o cravo é necessário, além de 
gosto pelo instrumento, conhecimento de seus recursos. 

De acordo com Soares (2001), ‘para ocorrer uma escrita idiomática, deve-se 
observar aspectos como: a tessitura do instrumento, tipos de ataque e articulação, ca-
pacidade de dinâmica, e finalmente utilizar uma grafia musical adequada.”O sucesso na 
escrita idiomática para o cravo, é alcançado por compositores que são conhecedores do 
instrumento ou que tenham contato direto com intérpretes. Cravocembalada (Figura 1) 
e Toccata de Roça, de Calimério Soares (cravista, organeiro e compositor) são exemplos 
de escrita que explora todas as possibilidades do cravo. No exemplo abaixo, o composi-
tor escreve detalhadamente quais registros usar e onde trocá-los. 

Em O Vôo do Colibri, para cravo e cordas de Lindemberg Cardoso, o compositor 
sugere que o cravo caracterize o colibri em suas façanhas de vôo. Esse é outro exem-
plo de escrita na qual o compositor certamente deve ter tido contato com o instrumento, 
apesar de não haver indicações de registros. Alguns compositores preferem colocar di-
nâmicas (f, p) como é o caso de Estércio Cunha Marquez, que deixa ao intérprete a 
opção de usar os registros que quiser para obter os resultados por ele sugeridos. Sobre 
essa nova escrita para o cravo, em uma obra de Marisa Resende titulada ELOS, afirma 
Nogueira (2003),

“Trata-se não de uma proposta de renovação da técnica de execução de cravo, mas de uma 
tentativa de vincular os recursos expressivos dese instrumento – tão associado, na atualidade, 
ao repertório tradicional – aos gestos e objetos sonoros da cultura musical contemporânea.

Por outro lado existem compositores que preferem uma escrita não idiomática, 
que sirva para qualquer instrumento de teclas. Citando MOROZOVITCH (1984),

Para um compositor contemporâneo, vejo dois caminhos principais para uma abordagem de 
música para esse instrumento:ver o que é possíver fazer de novo com o cravo, ou fazer uma 
nova música-antiga para o mesmo. Num caso ou n’outro, seremos pessoas desse século que 
usarão sua imaginação para fazer um transporte no tempo... Assim escrevi estas peças, como 
se fosse um cravista no séc. X8º vindo do séc. XX. Fiz uma música à maneira d’eles, usando 
suas formas e padrões de música de tecla...
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Figura 1: Cravocembalada de Calimério Soares
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Seguindo esse raciocínio, vemos peças contemporâneas para cravo em vários gê-
neros musicais, de diferentes escolas, em consonância com a diversidade do panorama 
musical dos séculos XX e XXI. Os efeitos de experiências realizadas no início do século 
passado trouxeram resultados que vão desde a música atonal, serial, eletro-acústica 
até os movimentos neo-clássicos e afins. Alguns compositores interessados pelo públi-
co, preferem compor em estilo minimalista ou neo-clássico. Exemplo desta escrita é a 
Sonata para cravo ou Piano (1975) de Osvaldo Lacerda. Estes conseguem aceitamento 
imediato da platéia e até mesmo mais execuções de suas obras. Por outro lado, outros 
optam por uma escrita revolucionária, complexa que exige esforço do ouvinte para ser 
entendida, talvez adepos ao “Who cares if you listen?”.2

O compositor Calimério Soares (1997) discorre sobre as tendências desse século 
afirmando:

“vivemos em uma época onde o ecletismo se tornou um elemento formal, talvez, um ele-
mento de unificação estética das mais diversas tendências de linguagem e estilo. O mundo 
sonoro que nos cerca é, às vezes, caótico. Tentar reunir e organizar esse caos sonoro dando a 
ele sentido estético é sem dúvida, a maior tarefa e responsabilidade do compositor de nossos 
dias.” (p. 146)

Este ecletismo também está presente na busca por novos timbres, uma das carac-
terísticas mais evidentes da música contemporânea. Encontramos obras para cravo com 
clusters, recurso introduzido no piano pelo norte-americano Henry Cowell (1897-1965) 
nos anos 20; utilização de cravo preparado seguindo o caminho de outro norte-ameri-
cano, John Cage (1912-1992) que nos anos 40 utilizou o piano preparado. O uso de 
formações instrumentais inusitadas também foi observado. Formações com cravo e: voz 
falada, gravador, fita magnética, piano, rabeca, percussão, além de cravo e orquestra 
com as mais variadas instrumentações.

Muitas das obras escritas para cravo ou piano, são idiomáticas apenas para o se-
gundo instrumento, sendo as peças escritas exclusivamente para cravo, em sua maioria, 
comicionadas por fundações, festivais ou intérpretes, a exemplo de Regina Lancelotte 
que na década de 80, encomendou a compositores brasileiros peças para um projeto de 
música contemporânea para cravo. 

Finalizando, esperamos com estas reflexões contribuir para o avanço nas pes-
quisas relacionadas ao cravo contemporâneo, visto que este é um instrumento cada vez 
mais presente em nossos tempos. 

A seguir uma tabela com a listagem das obras contemporânes brasileiras com 
cravo, organizadas por compositor em ordem alfabética.

Compositor Nome da obra Ano Formação

Almeida Prado
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Marcos 

1967 Coro SATB, atores, org, cr, timp

Almeida Prado
Octaedrophonia (Figuras sonoras para 8 
solistas instrumentais)

1996 Cordas, perc, 8 solistas

Almeida Prado Mapa Rítmico 1975 Cr

Almeida Prado Macaíra, a Pescaria Fantástica 1977 Cr, pn a 4 mãos

Almeida Prado Häendelphonia 1991 Cr

Almeida Prado Livro de Macunaíma 2005 Cr

Amaral Vieira Já sempr’en coita viverei 1968 V, Cr

Amaral Vieira Em meu coraçam fycays 1969 V, Cr
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Compositor Nome da obra Ano Formação

Amaral Vieira A L’Antique op. 48 1969 Fl, Cr

Amaral Vieira Sonata (inconclusa) 196? Fl, Cr

Amaral Vieira Sarabanda op. 74 1975 Cr

Amaral Vieira
Tecladofonia (Sinfonia p/ instrumentos de 
teclado e banda sinfônica) op 104

1977
2pns, cr, cel, cpn, met, pn de brinquedo, 
pic, 2 fl, ob, req, 2 cl, 2 sax, fg, tr, 2 trp, 
tuba, cb, tímp, triâng, tam-tam e gongo

Amaral Vieira Preâmbulo op. 307 2003 Cr

Amaral Vieira Cantata de Natal op. 312 2003 S, T, coro a 4 vozes, cordas e cr

Antonio Guerreiro Suíte para cravo 1998 Cr

Basílio Itiberê Choro para uma flauta de cristal 19?? Fl, cr

Basílio Itiberê
Conversa de Bach e Nazareth ou home-
nagem ao cravo

19?? Cr

Caio Senna Convulsões Delicadas 1997 Cr

Calimério Soares Neto Instâncias 1989 fl, vln, Cr

Calimério Soares Neto Cravocembalada 1980 Cr

Calimério Soares Neto Toccata de Roça 1982 Cr

Carlos Agnes Divertimento para cravo 19?? Cr

Cláudio Santoro Mutationen I 1968 Cr, fita magnética

Cláudio Santoro 6 prelúdios (Homenagem à Couperin) 1977 Cr

Cristiano Melli Preambulum 2006 Cr

Cristiano Melli Chacona 2006 Cr

Cristiano Melli Fantasia 2006 Cr

Cristiano Melli Passacalha 2005 Cr

Cristiano Melli
Variações sobre o sujeito da Fuga XXIV, 
Cravo Bem Temperado Vol I, de J. S. Bach

2007 Cr

Dimitri Cervo Pequena suíte brasileira 1999 Cr

Dimitri Cervo 2 cenas brasileiras 2006 Cr, ob

Edino Krieger Três Imagens de Nova Friburgo 1984 Cr e orq

Edino Krieger Momentos 2002 Cr

Edmundo Villani Côrtes Modinha da Moça de Antes 1994 V, Cr

Edmundo Villani Côrtes A Festa da Tocandyra 1996 Vlo, Cr

Eduardo Escalante Meditamen 1974 Narrador, fl, Cr

Ernani Aguiar Divertimento de Câmera 1980 Fl dc, vln, vlc, cr

Ernani Aguiar Peças de Ocasião (5 peças) 1994 Cr

Ernst Mahle Sonatina 1970 Fl dc, ou ob e Cr

Ernst Mahle Sonatina 1973 Fl dc A ou tansv e Cr

Ernst Mahle Prelúdio, Fuga e Toccata 1969 Cr

Ernst Widmer Audiocomplemento para Siegrfried Lenz 1951 Fl, ob, fg, vln, vla, vlcob, cr

Ernst Widmer Partita II op 23 1961/65 Fl, Cr

Ernst Widmer Brasiliana op 166 1988 Fl, vlc, Cr

Estércio Marquez Cunha Variações de Treva e luz 1986 fl, cr, vla, g

Estércio Marquez Cunha Ofício de Treva e luz 1998
B, 2 fls, cl, vlc, 2 trump, 3 trn, cr, coro 
(SATB), pedra, tr, bongô, bombo

Estércio Marquez Cunha Música para fl, vl e Cr 2002 Fl, vln, Cr

Estércio Marquez Cunha Música para fl e cr 2002 Fl, Cr

Felipe Adami Ensemble 33 2000 Fl dc, vln, vla, vlo, Cr

Felipe Adami Ouverture no 2 2005 Fl dc, Cr

Francisco Mignone Imitando cravo ou espineta 1951 Cr

Frederico Richter Suíte para violão e cravo 1981 Vlo, Cr

Gilberto Mendes Motetos à feição de Lobo de Mesquita 1975 Bar, ob, vlc, Cr

Harry Crowl Por entre Montanhas e Mares 1994/5 Cr
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Compositor Nome da obra Ano Formação

Harry Crowl
Turris Ebúrnea-Cantata p/ solistas (SATB)
sobre textos de poetas simbolistas para-
naenses

1999/
2000

Coro, (SATB), orq. câmera, (cordas e cr)

Harry Crowl Sinfonia No 2-“Paisagens Verdes” 2003 Orq. Cordas e Cr

Henrique de Curitiba Abertura, Sarabanda e Final 1994 Cr

Jorge Antunes Graforismas 1970 Pn ou outro instr de teclas

Jose Eduardo Gramani Ao Coco do Riachão 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Dobradinho 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Seresta 1997 Rbc, cr, voz

Jose Eduardo Gramani Sereno 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Ana Terra 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Morena 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Melodia 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Calanguinho 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Mexericos da Rabeca 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Carinhosa 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Rancheira 1997 Rbc, Cr

Jose Eduardo Gramani Banhão-nhão 1997 Rbc, Cr

José Penalva Concertino Barroco 1989 Cr, orq

Lindemberg Cardoso O Vôo do Colibri 1991 Cr, cordas

Lindolfo Bicalho E(xs)tratos 1988 Fl, cl, tbn, vln I-II, vla, vlc, vlo, cr, perc.

Marco Padilha Ditirambo 19xx Cr, vla g

Mario Ficarelli Suíte para cravo 2004 Cr

Mario Fiarelli A Sombra 1974 Bar, fl, ob, vln, vlc, pn, cr, perc, coro

Marisa Resende Elos 1995 Cr

Marisa Resende Era uma vez... 1994 Cr, vln, vlc, 4 eto de sopros

M. Camargo Guarnieri
Três brinquedos com a Lua-Lua cheia 
no 1

1930 V, fl, cl, fg, Cr

Nestor de holanda ca-
valcanti

5 contrapontos de 3ª espécie 1972 Fl,cr,cb

Ney Rodrigues Capão 1994 Rbc, Cr

Osvaldo Lacerda Sonata para cravo ou piano 1975 Cr

Raul do Valle Estrias8º-cravo em escultura sonora 1985 Cr ampl, perc

Raul do Valle Rupturas 1977 Cr ampl

Ricardo Mazzini Do encontro que houveram ter 1987 Hp, cr, fg solo, cordas

Rogério Constante O navio das Sombras 2001 Cr, fl dc T

Roberto Victorio Panorama 1988
2 fls, ob, 4fl dc, 2 vozes solistas (S, Bar), 
perc, cr, 2 vln, vla, 2 vlc

Roberto Victorio Heptaparaparshinokh 1991
S, T, Bar (solistas), coro misto, 2 pn, org, 
cr, 10 prc

Ronaldo Miranda Cantares 1984 V, fl dc, vla g, Cr

Ronaldo Miranda Variações Asórovarc 2002 Cr

Sérgio Kafejian Três pequenas parábolas e uma epígrafe 1996 S, vln, Cr

Souza Lima Suíte à antiga 1975 Cr

Villani Côrtes A Moda da Tocandyra 1996 Vlo, Cr

Villani Côrtes Modinha da Moça de Antes 1994 V, Cr

Willy Corrêa de Oliveira Claviharpsicravocembalochord 1974 Cr

Tabela 1: Listagem de obras contemporâneas brasileiras com cravo.
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notAs

1 Clavier Ubung / bestehend / in einer ARIA / mit verschiedenen Veraenderungen / vors Clavicimbal / mit 2 Manualen
2 Título de um artigo do compositor Milton Babbitt, publicado em 1958 na revista High Fidelity. O título original “The Com-

poser as Specialist” foi modificado sem seu conhecimento. 
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lyricism aNd italiaN treceNto traits iN 
laNdiNi´s Balatta “non avrà ma pietà”

Carlos Henrique Costa - EMAC/UFG
costacarlosh@yahoo.com.br

ABSTRACT: This article discusses musical traits in Landini´s ballata “Non avrà ma pieta” showing characteristics of the Italian 
Trecento. This analysis intends to show the lyricism of Landini´s melodies, relation text to music well known to scholars of the 
trecento Italian music and French influence. A brief historical scenario is presented and a comparison to the French Ars Nova 
is commented through comparing Machaut´s ballade “Honte, paour, doubtance” to Landini´s ballata. 
PALAVRAS-CHAVE: Landini, ballata; “Non avrà ma pieta”; Italian Trecento.

RESUMO: Este artigo discute características musicais da Ballata “Non avrà ma pieta” de Landini mostrando peculiaridades 
do Trecento Italiano. Esta análise tem a intenção de mostrar o liricismo das melodias de Landini, a relação texto-música bem 
conhecido dos estudiosos da música italiana do Trecento e a influência Francesa. Um breve cenário histórico é apresentado e 
uma comparação à Ars Nova Francesa por meio do estudo comparativo entre a ballade “Honte, paour, doubtance” de Machaut 
e a ballata de Landini é realizado.
PALAVRAS-CHAVE: Landini, ballata; “Non avrà ma pieta”; Trecento Italiano.

Francesco Landini was the foremost composer of the Italian Trecento period. As 
we analyze his ballata “Non avrà ma pieta questa mia dona” we will discuss Italian mu-
sical traits as well as compare with French music, which at this time was the foremost 
influence in Europe. A comparison to Machaut’s ballade “Honte, Paour, Doubtance” will 
help reveal some Italian characteristics of Landini´s music. The scores analyzed were 
taken respectively from the “Norton Anthology of Western Music” by Palisca (Picture 1) 
and the book “Music in Medieval Europe” by Yudkin (Picture 2). A keyboard arrangement 
of both pieces can be found in the Faenza Codex.

An overview of Italy’s social and political situation is necessary to understand its 
reflection in Landini’s music.Because of the political situation of Italy in this century, 
certain conclusions should not be generalized to the whole country. Italy was not a cen-
tralized force during the fourteenth century. While France had a strong monarchy, Italy 
had small cells of power called city-states. One of the reasons for this decentralization 
of power was because of the power of the Church in Rome which opposed a centralized 
power. This system of city-states caused neighbor cities to be rivals not exchanging ideas. 
Among some of the most important city-states were Florence, where Landini spent most 
of his life, Padua, Bologna and Milan. All of these are located in northern Italy.

Some of the literary sources of information of the Trecento Italy that survived are 
the “Divine Comedy” of Dante, “Decameron” of Boccaccio, and “Paradiso degli Alberti” 
of Giovanni da Prato. These sources give us insights about daily life in the fourteenth 
century and how music was part of it. There are two main musical sources as well. One 
is called Squarcialupi Codex, ensembled in the early fifteenth century, which contains 
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Italian music in which forty percent are Landini’s music. Another important source that 
contains the ballata we will analyze is the Faenza Codex. This manuscript is dedicated 
entirely to keyboard instrumental music. It contains French and Italian songs.

According to the Grove´s article written by Kurt Fischer, Francesco Landini was 
born c. 1325 in Fiesole or Florence (both in northern Italy) and died September 2, 1397 
in Florence. As mentioned before he spent most part of his life in Florence but he also 
lived in Venice according to the text and style of early compositions. He contracted small-
pox as a child loosing his sight. He was an organist, singer and poet, played the flute, 
the rebec, and was also an organ builder. He designed Florence’s Cathedral organ. Organ 
was an important part of Landini’s career. His trademark was a portative - small enough 
organ to be carried, sometimes suspended by a strap around the neck of the player; it 
had a single rank of pipes with two octaves, and the keys were played by the right hand 
while the left worked the bellows (Kennedy, 1996. p. 571) - which is portrayed in his 
tombstone. 

Several sources describe Landini’s playing as being sweet. One of them is the 
“Paradiso degli Alberti” written by Giovanni da Prato in 1425. He writes that 

...someone asked Francesco [Landini] to play the organ a little, to see whether the sound 
would make the birds increase or diminish their song. He did so at once, and a great wonder 
followed: for when the sound began many of the birds were seen to fall silent, and gather 
around as if in amazement, listening for a long time... (Grout, 1988. p. 155).

Landini composed nine madrigals, one caccia, one cannonic madrigal for three 
voices, one French virelai, and one hundred and forty ballatas, being ninety two-voice 
ballatas, forty two three-voice ballatas and eight in two and three-voice versions. As 
we can see, Landini’s most prolific output is in ballata form. According to our sources, 
Landini wrote only secular songs.

The word ballata comes from the Italian word “ballare” - to dance. Ballata is a song 
to accompany dance. Boccaccio in his work the “Decameron” writes: “...Immediately 
Lauretta began to lead the others in the dance, while Emilia sang the following ballata in 
amorous tones...”(Yudkin, 1989. p. 523). The ballata sang by Emilia was to evoke amo-
rous tones. We conclude that this ballata text had to do with love. This is not a wrong 
conclusion, for the texts of the ballatas we have access are usually on the topic of love.

Another characteristic of the ballatas is the placement of the melismas. The first 
and penultimate syllables of each line are given florid melismas. Landini’s ballatas, as for 
example “Donna, S’i’ T’o Fallito” in two voices, “Gram Piant’Agli Ochi” in three voices, 
and “Non avrà” use this technique. The ballata is considered a fixed form because it is in 
AbbaA format resembling the French virelai. It is important to point out that the French 
ballade is not the same as the Italian ballata. The ballade form is in AAbC format as is 
the case of Machaut’s “Honte, paour, doubtance.”

The ballata “Non avrà may pieta questa mia dona” is a three- voice ballata as well 
as Machaut’s “Honte, paour, doubtance”. Landini composed the ballata and the keybo-
ard arrangement for it. Both pieces oscillate from the duple perfect meter (6/8 = unity is 
a dotted quarter note in modern notation) to the triple imperfect meter (3/4 = unity is a 
quarter note) as seen in the example below (picture 3). In measure 25, Landini uses the 
imperfect division, three sets of two eight notes which is followed by a perfect division in 
measure 26. These changes in rhythm cause syncopation which is a strong characteristic 
of Machaut’s ballade. This shows some French influence in Landini’s composition. 
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Picture 3. “Non avrà ma’ pieta” de Landini, compassos de 1 a 12. 

The syncopation and the fact that “Non avrà” is a three-voice ballata can give some 
information about the chronology of this piece. In the beginning of the fourteenth century 
the Italians had developed their own notational system derived from methods employed 
by Pierre de la Croix (Italian who brought ideas to Paris). This notation was based on the 
division of the brevis and did not allow syncopation from one measure to another and 
rhythmic intricacies. After around 1350’s Italian notation starts to be influenced by the 
French notation of Phillipe de Vitry. This notation involved modus, tempus and prolatio. 
“An anonymous treatise of the late fourteenth century, written in Italian for a Florentine 
convent of nuns, gives nothing but the rules for French notational procedures, without 
mention of Italian methods”(Seay, 1965. p. 165). In measure 2 and 3 of “Non avrà” we 
see exactly the syncopation between measures. It occurs only once. 

Ballatas of the thirteenth century were monophonic. In the development of the 
ballata we can assume that two-voice ballatas emerged before the three-voice ones. 
Albert Seay proposes that Landini’s 90 two-voice ballatas are earlier works than the 42 
three-voice ones. Taking this and the syncopation factors into account it is not a wrong 
guess to say that this ballata was composed after 1350. 

The contratenor contour and relationship with the other two voices shows the di-
fferences between Italian Trecento and French Ars Nova compositions. Fisher’s study 
about Landini’s three-voice ballatas led him to divide these works into three groups 
according to the treatment of the contratenor. First group is when the superius and con-
tratenor move in about the same range and similar rhythm over the tenor. Second group 
are the ballatas in which the influence of the French style is noticeable in the constant 
crossing of tenor and contratenor as it is the case of Machaut’s ballade. And last group 
are the ones which the tenor and contratenor move in much the same note values and in 
fairly clear contrast to the livelier rhythms of the upper voice. 

“Non avrà” fits in the third group. The contratenor in this work rarely crosses with 
the tenor. Actually it happens only once in measure 42. The range of the superius goes 
from “b3” to “d5” while the contratenor goes from “c4” to “a4”. The contratenor has a 
narrower range than the superius. The superius and contratenor cross at a few places 
but the rhythmic parallelism of contratenor and tenor is dominant, thus forming a coun-
terpart to the superius (Fischer, 1990. p. 187). The contratenor together with the tenor 
sounds as an accompaniment to the more rhythmic superius. This technique of com-
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position shows the importance of the clarity in the expression of the text. There is not 
much intricacy in rhythm between all three voices. This ballata reflects the Italian style 
of composition.

“Non Avrà” follows the general ballata form: AbbaA.

 # of syllables English Translation
A Non avrà ma’ pietà questa mie donna,  (11) She will never have mercy, this lady of mine
 Se tu non fai, Amore, (7) If you do not see to it, love,
 Ch’ella sia certa del mio grande ardore. (11) That she is certain of my great ardor.

b Se s’ella sapesse quanta pena i’porto (12) If she how much pain I bear
 Per onestà celata nella mente. (11) For honesty’s sake concealed in my mind

b Sol (sol) per la sua belecça ch’è conforto (12) Only for her beauty, other than which
 D’altro non prende l’anima dolente. (11) Nothing gives comfort to a grieving soul,

a Forse da lei sarebono in me spente (11) Perhaps by her would be extinguished in me
 Le fiamme che nel core (7) The flames which seem to arouse in
 Di giorno in giorno acresco no’l dolore. (11) Her from day to day more pain

A Non avrà ma’ pietà questa mie donna (11),
 Se tu non fai, Amore, (7)
 Ch’ella sia certa del mio grande ardore. (11)

The music reflects the text. The text is about the courtly love tradition. The first 
line says: “She will never have pity, this lady of mine”. A woman is worshipped and 
longed by the poet. Her beauty is a comfort to him. He wishes she knew how he feels 
about her. In order to convey the texts images and feelings Landini stresses important 
words. The words underlined are the apex of each line. Landini uses the highest notes of 
the phrase to bring out the importance of these words. For example on the third verse, 
first line, the word “belecça” (beauty) gets a “D5” (highest note of the phrase). Another 
important word that shows Landini’s concern with the power of the text is “amore” (love). 
Usually at the end of the phrases the melody descends to a cadence. In this case the line 
goes up to a C5, where it ends with the syllable “re”. In the beginning of section b the 
word “se” (if) and again “sol” is repeated twice. This emphasis is captured in the musical 
line by the break of the line (rest) and the leap of fourth.

The famous Landini cadence is a strong characteristic of this particular balla-
ta. Instead of going from the seventh degree of the scale to the first, Landini adds the 
sixth degree in between. This cadence ha-
ppens at the end of every line but the first 
line of section b. This device is not pecu-
liar to Landini, since it is employed by most 
Trecento composers: Jacobo da Bologna, 
Lorenzo, Gherardello da Firenze and others.

The “dolce” aspect of Landini’s music 
is clearly seen in this ballata. On measure 
25 there is a sequence of descending triads, 
“D minor, C major and B flat major” ending 
in an open fifth chord in A. 
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The thirds and fifths together were beginning to sound as consonance or being 
considered as consonance. Again in measure 36 there is the use of parallel thirds re-
solving to unison. It is a pattern for the whole ballata. Each line starts with open fifth or 
unison, and then develops using mainly thirds, fifths and sixths, finally resolving in open 
fifths or unison. Landini uses the seventh and second intervals, but they are treated as 
passing tones, always resolving to a third, fifth, sixth or unison. There are no parallel se-
conds or sevenths, such as in the thirteenth century compositions. 

The graceful vocal melody also contributes to the sweet character of the piece. As 
we have mentioned the superius stands out from the other two voices. There are no big 
leaps in this voice. There are four leaps of fourth (measures 6, 7, 26, 30 and 32) and 
one of fifth (measure 32). The lines go up and down smoothly. On the other hand the 
contratenor contains more leaps of fifth and does not move as frequently as the superius. 
It tends to follow the tenor rhythm. Even with the leaps the contratenor runs mostly by 
seconds resulting in a smooth line as well. 

The difference in texture between the voices leads us to the question: how should 
this piece be performed? There are different opinions about the performance issue. The 
upper voice is an invariable, with its melismatic quality, so characteristically Italian, that 
should be sang (Hagopian, 1973). But the other voices lend themselves to a wide range 
of possibilities. They also could be sung, even though they are at times without text as it 
is in this particular case. 

Scholars discuss the use of instruments playing the tenor and contratenor by 
analyzing mainly the song itself. At the same time literary sources should be taken into ac-
count. Voice and instruments playing together in the polyphonic song repertoire is without 
clear documentation. “Il Paradiso” provides some information about this matter but it is 
not completely clear. In this source the following instruments are named: “arpa”, “lira”, 
“tamburi”, “organo”, “organetto”, “chitarra” and “leuto”. These are string, wind and per-
cussion instruments. David Fallows criticizes scholars and performers who have inclined 
to the view that the “different nature of the different lines provides direct internal clues 
to vocal or instrumental performance” (Fallows, 1983. p. 133). He says scholars have 
not examined for the clear information “Il Paradiso” presents. There is ambiguity when 
Da Prato describes the tenor line: “tenendo loro bordone” that could imply instrumental 
performance rather than singing. The ambiguity comes about when the word “bordone” 
refers to vocal singing in other instances of the document. Yet other descriptions of instru-
ments suggest that if an instrument had been used here it would have been named. 

A logical assumption, regarding this performance issue, could be made if we follow 
the development of the ballata. The thirteenth century ballata was monophonic. There 
are accounts that the performance of these ballatas was accompanied by instruments 
playing in improvisational style. Bonaventura’s examination of the “Decameron”reveals 
that the spontaneous and simple music that flourished in the Trecento was often accom-
panied on viols, lute, and guitar. We assume that later these improvisatory lines were 
then written down giving birth to the contratenor and tenor. 

The Faenza Codex presents a keyboard version of the ballata “Non avrá may pieta” 
composed by Landini himself. The keyboard version is written in two voices. The left 
hand plays the tenor of the ballata and the right hand plays a combination of the supe-
rius and contratenor lines. The upper line incorporates the rhythmic motion and original 
pitches of both superius and contratenor. Measure 29 is one of several examples of this 
technique. The superius has an E and the contratenor has an A. The upper part of the 
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keyboard version then, contains the E and the A, one at a time (in eight notes). In mea-
sure 47 Landini starts with pitches of the superius than switches to the contratenor and 
in the same measure goes back to the superius pitches. This combination causes the use 
of leaps of octaves (measures 30, 34) and sevenths (m. 36) that were not present in the 
vocal version. The right hand is highly ornamented requiring a fluent and polished tech-
nique on the part the performer. 

There are some patterns used for the embellishments of the keyboard version that 
can be seen in other compositions as well. One is the repetition of notes that happens 
three times in measures 10, 38 and 53. In measures 10 and 53, G is repeated 4 times, 
then C is repeated 4 times and then back to G. Used mostly in cadences. Another tech-
nique is the consecutive leap of ascending fourths and thirds (measure 3, 4, 9, and 37). 
A rhythmic pattern frequently used is an eighth-note followed by two sixteenth-notes and 
the opposite. 

In conclusion, the lyricism and Italian trecento traits can clearly be seen in this 
balata. The sequence of intervals Landini uses, mostly conjunct with few leaps, shows 
the sweet character of this balatta. The suavity of the harmonies is due to the sonorities 
containing both the third and fifth or third and sixth intervals, which are an announce-
ment to the tonal language that will flourish later in the end of the 16th century. There 
are no parallel seconds or sevenths, and few parallel octaves. The rhythmic syncopation 
shows French influence. As for his performance which also influenced his writings we 
can point out his health condition: blindness. This condition certainly contributed to his 
sweet playing. When someone closes his or her eyes, he or she concentrates more on the 
sound that is being performed. In a sense, Landini’s blindness opened a different door to 
his experience with sound. 

Francesco Landini is a strong reprensentative of the Trecento Italian music. The 
ballata “Non avrà may pietà” exemplifies the vocal lyricism and importance of the text 
that Italian composers were so concerned about.
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Picture 1: “Non avrà ma’ pieta” de Landini, (Carlos H. Costa, 2008).

Picture 2: “Honte, Paour, Doubtance” de Machaut. Compassos de 1 a 13 (Carlos H. Costa, 2008).
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marca - escrita: uma complexidade 
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estereótipo musical
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RESUMO: Este trabalho tenta mostrar como alguns tipos de música, especificamente a música eletroacústica, sofrem em seu 
entendimento pela falta de aceitação de novos paradigmas ou Preconceito muitas vezes baseados apenas em estereótipos ou 
preconceitos do paradigma musical tradicional. Então, sob a luz de uma referencia da psicologia social tentamos relatar o que 
leva as pessoas a desenvolver comportamentos preconceituosos. O que é e, como funciona o estereótipo musical. Fundamen-
tado em Notação, Representação e Comunicação, de Edson Zampronha usamos figuras para ilustrar como a visão e o cérebro 
pode colaborar para entendimentos diferentes do que vemos, ouvimos e percebemos. No caso específico da música eletroacús-
tica, as vivências são necessárias para que não venhamos a incorrer em complexos estereótipos musicais.
PALAVRAS-CHAVE: Escrita; Complexidade; Estereótipo; Preconceito; Marca.

ABSTRACT: This paper tries to show how some types of music – the electro-acoustic music in particular – Suffer in their 
understanding by the lack of acceptance of new paradigms or Prejudice often based in stereotypes or prejudices of the tradi-
tional music paradigm. So, under the light of a reference of social psychology we try to report what causes people to develop 
prejudiced behavior: what is, and how musical stereotypes works. Based on Zampronha´s work “Notação, representação e 
comunicação” we use pictures to illustrate how vision and brain can work together to different understandings of what we see, 
hear and understand. In the specific case of electro-acoustic music, the experiences are necessary to ensure that we will not 
incur in complex musical stereotypes.
KEYWORDS: Writing; Complexity; Stereotype; Prejudice; Brand. 

introdução e fundAmentAção teóricA

Baseado em vivências pessoais, desde que escrevemos Uma Abordagem da 
Música Eletroacústica Brasileira no final do Século XX, monografia de especialização, 
temos percebido que as críticas a este meio de expressão musical, a música eletroa-
cústica, estão fundamentadas na maioria das vezes, em modelos cognitivos de padrão 
musical. A música como som, e a escrita – a marca dos signos musicais, principalmen-
te dos três últimos séculos anteriores ao século vinte – se estabelecera na mente das 
pessoas como padrão estabelecido de música, criando barreiras quase intransponíveis 
para novas experiências musicais. Poderíamos dizer que de fato existe um preconceito, 
uma pré-disposição que inviabiliza novos processos de criação musical, principalmente 
se estes forem eletrônicos (BATISTA, 2001 p. 39). Talvez um dos motivos seja a premis-
sa de que às máquinas – computadores precisos e rápidos – faltem a alma, a poesia, e 
a expressão que só a música escrita para instrumentos acústicos permite. Ainda, uma 
expressão como “não é música!”, pode demonstrar que pessoas treinadas em música 
ou não, tendem a formar opinião, com um mínimo de embasamento, ou conhecimento 
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exato de um fato. Mas isto viria a acontecer apenas por preconceito ou seria desinforma-
ção? Para tentar responder a esta pergunta faremos uma rápida reflexão sobre estereótipo 
ou preconceito, à luz da psicologia social, e discutiremos sua complexidade no processo 
de formação musical.

objetivos

Este artigo tem como objetivos: a) compreender como funciona o estereótipo ou 
preconceito sob a visão da psicologia social; b) relacionar o estereótipo com o paradigma 
da notação musical tradicional; c) compreender a formação do estereótipo do signo, e de 
que maneira este tenta eliminar as ameaças à sua autonomia.

justificAtivA

As hipóteses que fazemos a respeito do mundo devem ser correspondentes àquilo 
que nos aparece. É através de processos de adaptação e ajuste auto-corretivos que pode-
mos adequar nossas hipóteses e construções perceptuais de modo a adquirir uma melhor 
e mais eficiente autonomia na interação com o mundo. Com isso, qualquer variação da 
nossa percepção em relação a algo que desconhecemos, na verdade, pode ser variações 
resultantes de adaptações e ajustes do meio com que interagimos.

procedimentos metodológicos

Iniciamos nossa pesquisa bibliográfica com Sousa (2008) que, em sua lite-
ratura relacionada à psicologia, nos ajuda a entender o comportamento social e as 
atitudes individuais das pessoas diante de situações aparentemente complexas. Como 
Escrita e percepção estão relacionadas com o objeto de estudo deste artigo, continu-
amos nossa pesquisa com o livro de Edson Zampronha: Notação, Representação e 
Comunicação (2000). No tocante à linguagem eletroacústica, incluímos a literatura 
e os conceitos de objeto sonoro de Pierre Schaeffer (1993). A contextualização his-
tórico-social da música eletroacústica também está contemplada neste por Cleuton 
Batista (2001). 

Com isso pretendemos discutir aspectos da forma como vemos e percebemos 
a música, indo além do que está escrito e aceito como o paradigma tradicional em 
música.

resultAdos e discussão

Baseado em vivências pessoais, desde que escrevemos Uma Abordagem da 
Música Eletroacústica Brasileira no final do Século XX, citado acima temos percebido 
que as críticas a este meio de expressão musical, a música eletroacústica, estão funda-
mentadas na maioria das vezes, em modelos cognitivos de padrão musical. A música 
como som, e a escrita – a marca dos signos musicais – se estabeleceram na mente das 
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pessoas como padrão estabelecido de música, criando barreiras quase intransponíveis 
para novas experiências musicais. Poderíamos dizer que de fato existe um preconceito, 
uma pré-disposição que inviabiliza novos processos de criação musical, principalmente 
se estes forem “eletrônicos” (BATISTA, 2001 p. 39). Mas expressões como: “isto não é 
música!”, pode ser uma afirmação de que pessoas treinadas em música ou não, tendem 
a formar opinião com o mínimo de embasamento, ou conhecimento exato de um fato. 
Será que isto viria a acontecer por preconceito ou devido à desinformação? No intuito 
de responder a esta pergunta faremos uma rápida reflexão a respeito do estereótipo ou 
preconceito, à luz da psicologia social, e discutiremos sua complexidade no processo de 
formação musical.

estereótipo - como funcionA

A palavra estereótipo vem do Grego sterós, sólido, mais týpos, tipo, que significa 
obra estereotipada, impressão por estereotipia que em sentido figurado pode ser opinião 
preconcebida, difundida entre os elementos de uma coletividade (AURÉLIO, 2004). Para 
compreendermos melhor o que é o estereótipo ou preconceito achamos melhor estender 
a discussão a um rápido estudo da psicologia social.

De acordo com a Doutora Regina Célia de Souza a atitude preconceituosa é um 
sistema relativamente estável de organização de experiências e comportamentos relacio-
nados com um objeto ou evento particular. 

“...para cada atitude há um conceito racional e cognitivo de crenças e idéias, de valores afe-
tivos associados de sentimentos e emoções que acabam levando a uma série de tendências 
comportamentais que são as predisposições.” (2008). 

Assim, ela entende o Estereótipo ou Preconceito como uma atitude negativa que 
um indivíduo já está predisposto a sentir, pensar, e conduzir-se em relação a determi-
nado grupo de uma forma negativa e previsível. Portanto o estereótipo é um conjunto 
de características presumidamente partilhadas por todos os membros de uma categoria 
social. É um esquema simplista, mas mantido de maneira muito intensa e que não se 
baseia necessariamente em muita experiência direta. Pode envolver praticamente qual-
quer aspecto distintivo de uma pessoa – idade, raça, sexo, profissão, local de residência, 
ou grupo ao qual está localizado. Quando nossa primeira impressão sobre algo é orienta-
da por um estereótipo, tendemos a deduzir coisas sobre a pessoa de maneira seletiva ou 
imprecisa, perpetuando, assim, nosso estereótipo inicial (SOUZA, 2007; DAVID, 1974; 
MORRIS, 2004).

estereótipo no pArAdigmA trAdicionAl nA notAção musicAl

A tradição da notação musical normalmente é vista como um código onde os 
sons, as idéias musicais ou as indicações para execução musical são registrados sob 
forma de escrita. Devagar as notas, durações, dinâmicas, formas de ataque, timbre, 
andamento, e outras informações passaram a ser especificadas na direção de se obter 
maior precisão no registro. Mas o que se observa, é que à medida que a notação se 
transforma no decorrer da história, a composição também se transforma. Um momento 
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propício para se observar isto é o período de 1950 a 1970 onde há uma efervescência de 
novos procedimentos composicionais e de novas notações (ZAMPRONHA, 2000 p. 13). 
Neste período, existem, além da notação tradicional, outros tipos de notação que dão re-
sultados bastante diferentes. A transformação da notação e composição alterou o modo 
de compor de uma maneira que alguns autores consideraram que a evolução da grafia foi 
apenas para satisfazer as necessidades composicionais de expressão que o código ante-
rior não dava conta. O código de escrita seria secundário, separado, e estaria totalmente 
em função das intenções composicionais. Estas diferenças é que normalmente não são 
aceitas pelas idéias pré-concebidas, o estereótipo.

A formAção do estereótipo do signo

Segundo Zampronha, o estereótipo é uma questão de grau. Quanto mais es-
treita a margem interpretativa do signo, mais forte se constitui o signo que fortalece a 
constituição do estereótipo. Ao contrário, quanto mais ampla, esta se torna mais fraca 
(ZAMPRONHA, 2000 p. 165). Ou seja, quanto mais estreita, maior a impressão de co-
municação, de impressão de que há algo fora das representações. 

O estereótipo seria um grau avançado de cristalização de hábitos interpretativos 
que resultam de um processo inteligente, não mecânico, de adaptações e ajustes para 
a realização de construções mentais. As pessoas invariavelmente vêem uma construção 
em termos de outra ou em termos de um objeto similar, como uma metáfora. Quanto 
menos familiar uma construção moderna for, mais ela será comparada metaforicamente 
com o que é conhecido. Essa associação de uma experiência a outra é uma propriedade 
de todo pensamento criativo.

Figura 1: Capela Ronchamp, de Le Corbusier. Vista Norte.

A Capela Ronchamp, criada por Le Corbusier em 1955, é um caso no qual sua 
construção arquitetônica propositadamente inspira associações as mais diversas, nenhu-
ma delas realmente explícita.

. 
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Figura 2: Desenhos metafóricos da capela Ronchamp.

Deste modo, gradativamente, certas maneiras de interpretar passam a prevalecer. 
Como se nos habituássemos a representar algumas coisas de “certas maneiras”. Se este 
processo segue adiante as interpretações tendem a se tornar autônomas, como se fossem 
independentes das possibilidades interpretativas do signo a partir das quais se constitu-
íram, como se pudessem ser descoladas dele. Neste momento, quando a interpretação 
passa a descolar e se tornar um modelo independente do signo do qual originalmente 
era uma interpretação, quando age como se fosse autônoma e estável, aí ela se torna um 
estereótipo. Ou seja, quando se escreve um signo e um outro o reproduz de modo seme-
lhante, temos a ilusão de que algo passou de um para o outro. No entanto, o que ocorreria 
seria uma forte correspondência entre os estereótipos de vários indivíduos (2000).

o estereótipo tentA eliminAr As AmeAçAs à suA AutonomiA

Um exemplo além musical do estereótipo que quer eliminar o signo é o caso de 
Galileu. Quando se observou as crateras da lua e os quatro satélites de júpiter o que 
estava em jogo era a visão geocêntrica versus a heliocêntrica. Ao se observar as crateras 
da lua o difícil foi reconhecer que ela não era inteiramente lisa e redonda, como afirmava 
o modelo aristotélico medieval (2000). Assim, a atitude não estereotipada seria a revisão 
do modelo explicativo, já que os interpretantes são sempre hipotéticos e falíveis. Mas, 
quando o estereótipo quer se manter, ele pode chegar a promover afirmações muito dis-
torcidas como as de Clavius, um dos mais renomados astrônomos da época de Galileu:

“Não existe prova de que qualquer coisa observada pelas lentes curvas (luneta de Galileu) 
exista do outro lado, a não ser essas lentes, pois o que era visto através delas desaparecia 
quando as lentes eram retiradas” (FREITAS Apud Zampronha, 2000 p. 177).

Isto pode ser comparado à expressão “...isto não é música!”. No conceito sobre 
o que é nota musical, a visão estereotipada implica numa eliminação de qualquer coisa 
que o ameace. Mas pela “Teoria das Peneiras” de Xenaquis toda música pode ser reduzi-
da a um conjunto de notas e durações (XENAQUIS, 1963). Podemos lembrar da música 
concreta, onde o som, baseado em comportamentos sonoros, pode ser irrecuperável 
numa estrutura de altura versus duração: (veja eixo altura, duração).
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Figura 3: Eixo altura versus duração.

Figura 4: Representações do eixo altura versus Duração.

A percepção como construção

As hipóteses que fazemos a respeito do mundo parecem corresponder àquilo 
que queremos. Através de processos de adaptação e ajuste autocorretivos adequamos 
nossas hipóteses e construções de modo a adquirir uma melhor e mais eficiente auto-
nomia na interação com o mundo. As variações da nossa percepção em relação a algo 
que desconhecemos seriam variações resultantes de adaptações e ajustes do meio com 
que interagimos. Neste caso a visão, a audição e o tato são, na verdade, epistemologia 
encarnadas no olho assim como a audição é uma epistemologia encarnada no ouvido. 
Ou seja, a conformação biológica já é por si mesma uma construção, assim como o é a 
representação mental e, portanto, hábitos interpretativos encarnados. Para mostrar que 
a percepção é uma construção podemos fazer experiência em nós mesmos através da 
figura cinco a seguir. Esta, abaixo, representa seis ou sete cubos?

Figura 5: Desenho de cubos como construção da percepção.
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 No caso deste desenho, que é bidimensional, fazemos interpretações tridimen-
sionais, pois, nossa visão, a partir da retina, reconstrói mentalmente interpretações 
tridimensionais dos objetos. O mesmo ocorre na percepção auditiva e, portanto na 
percepção musical. É por isso que Murail afirma que o átomo da música não é a nota 
escrita no papel. O átomo da música para ele é perceptivo, por exemplo, o “objeto 
sonoro” de Schaeffer, para quem talvez não exista átomo perceptivo e a música seja in-
divisível e o que percebemos seja através de fluxo. Fazendo uma analogia com a teoria 
da luz, nos referimos mais a uma visão “ondulatória” do que a uma visão “corpuscular” 
da música (MURAIL, 1992 p. 58-59). Portanto o átomo perceptivo é uma construção 
da percepção. Dentro do paradigma tradicional Molino já havia constatado este fato ao 
dizer que:

 
“A percepção da música funda-se na seleção, dentro do contínuo sonoro, de estímulos or-
ganizados em categorias e, em grande parte, com origem em nossos hábitos perceptivos” 
(MOLINO, 1975 p. 137).

 
Também, Francês quando diz que “a percepção do som musical é dotada de certo 

poder de abstração e de generalização” (FRANCES, 1958 p. 23). Enfim, a percepção é 
a forma como a mente configura o mundo. É a interpretação, uma construção. É a cons-
trução deste átomo perceptivo, como diz Murail (1957), a percepção do som musical, 
conforme Francês (1958), ou ainda a seleção dentro do contínuo sonoro de estímulos 
organizados em categorias. Conforme Molino (1975) é realizada através da produção de 
marcas. Estas marcas, e traços que nós colocamos naquilo que nos aparecem é que dão 
forma à percepção.

Ao colocarmos marcas, realizamos traços semelhantes a quando se desenha na 
areia, ou quando olhamos para nuvens e vemos nelas um cachorro ou um rosto, tudo isso 
não é outra coisa se não algo muito semelhante ao ato de escrever. Como coloca Derrida, 
escrever, no sentido estrito, é realizar marcas, grafos sobre o papel (DERRIDA, 1994). 
Mas esta realização de marcas também ocorre na percepção, como na construção de 
átomos perceptivos musicais. Seria como quando ouvimos uma língua desconhecida, 
quando não reconhecemos nada além de um fluxo dentro do qual não sabemos sequer 
quando uma palavra termina e outra se inicia. De modo geral, o que faz um signo se 
configurar como ele mesmo, é sua marca característica. Tanto a fala quanto a escrita, a 
percepção e o próprio signo não são mais que um conjunto de marcas, ou de escrita no 
sentido geral, que é o que Derrida chama de arqui-escrita (1974).

conclusão

Portanto, a arte da música não pode estar limitada aos modelos apenas do som 
da voz e de determinados instrumentos. A música eletroacústica abre acesso a todas as 
formas de som, uma estonteante coleção sônica que varia do real ao surreal e vai, além 
do paradigma tradicional. Para ouvintes tradicionais as ligações com o fazer do som físico 
representa uma ruptura: a forma-som eletroacústica e freqüentes qualidades que não 
indicam causas e recursos conhecidos, vão além das familiares articulações dos instru-
mentos e da profundidade da voz assim como da estabilidade de nota e intervalo, indo 
além das referencias de ritmo e métrica. 
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Os compositores também têm problemas. Como vamos explicar e entender a 
música eletroacústica, por exemplo? Como cortar uma trilha estética e descobrir uma es-
tabilidade num amplo mundo de sons? Como desenvolver métodos apropriados de fazer 
som? Como selecionar tecnologias e software? Na complexidade da musicalidade atual 
não precisamos responder a estas perguntas.

Nosso objetivo deve ser o de investigar o papel da música como um todo e descre-
ver as características dos efeitos indiretos na relação música pessoas. Alguns estereótipos 
de personalidade associados aos gêneros musicais sempre poderão ser encontrados, su-
gerindo que o gosto musical possa influenciar nas nossas escolhas. A música, no contexto 
das relações interpessoais, reforça a idéia do importante papel que exerce nos relaciona-
mentos. Porém, a música não é criada a partir do nada. Se um grupo de ouvintes acha 
uma música “gratificante” ou não, é porque deve existir alguma base experimental tanto 
dentro quanto por trás daquela música. O que precisamos é ser capazes de discutir as 
experiências musicais para poder descrever os aspectos que nós ouvimos e podermos ex-
plicar como eles funcionam no contexto da musica numa complexidade do processo de 
formação musical, sem estereótipos.
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RESUMO: O presente artigo faz uma análise das obras “Prelúdio e Fuga” e “Choro Macho”, de Maurício Orosco, ambas para 
violão solo. O nosso objetivo é propor abordagens interpretativas a partir da análise, contribuindo, desta forma, para a interpre-
tação e divulgação da literatura contemporânea para violão no Brasil. Delimitamos nosso estudo a duas peças diferentes por 
apresentarem características variadas que nos ajudarão a compreender o estilo do compositor.
PALAVRAS-CHAVE: Maurício Orosco; Violão; Fuga; Choro.
 
ABSTRACT: This paper focuses on the analysis of two guitar solo works, Preludio e Fuga and Choro de Macho, both written by 
Brazilian composer Maurício Orosco. Our main goal is to provide interpretative issues based upon analytical elements, motivat-
ing, in this way, the performance of contemporary Brazilian guitar literature. The pieces have different elements that will help 
us to better understand the composer’s style.
KEYWORDS: Maurício Orosco; Classical guitar; Fugue, Choro.

introdução

Citado por Giordano Godoy Pagotti em seu catálogo de compositores contemporâ-
neos do violão brasileiro e por Gilson Antunes em sua listagem de repertório para o violão 
no Brasil, o paulista Maurício Orosco emerge como um compositor promissor. Natural de 
Presidente Prudente-SP, mestre em musicologia pela USP e professor da Universidade 
de Uberlândia-MG, Orosco tem uma produção ainda não devidamente analisada e edi-
tada. Suas composições despertaram o interesse de violonistas contemporâneos como 
Gilson Antunes e Victor Castellano, que gravaram algumas dessas peças nos Cd’s “Music 
for Guitar by Young Brazilian Composers” (Fantasia III - Gilson) e “Violões da Música 
Brasileira I” (Estudo n. 1 e Sonatina Russa - Victor) e “Violões da Música Brasileira II” 
(Prelúdio e Tocata - Victor). Emanuel Nunes, violonista piauiense, fez um registro fo-
nográfico da peça “Choro de Macho” no Cd “E Por Falar em Violão”, para efeitos de 
divulgação. Maurício Orosco apresenta trabalhos nos moldes tradicionais e com algumas 
experimentações, compondo para violão solo ou mesclando-o com outros instrumentos 
em formações de dueto. Dentro do interesse despertado, surge a proposta de analisar al-
gumas das músicas de Maurício Orosco e sugerir abordagens interpretativas como meio 
de ampliar sua divulgação aos musicistas e posteriormente ao público, contribuindo na 
valoração dos trabalhos recentes de composição para violão no Brasil. O nosso enfoque 
analítico, em sintonia com Berry (1989:217-18), é de que o conhecimento da estrutura 
musical pode e deve edificar o intérprete.
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O violonista Moacyr Teixeira Neto nos fala da importância do conhecimento do 
repertório erudito contemporâneo para violão no Brasil da geração pós Villa Lobos, es-
crevendo para isso um livro abordando alguns compositores contemporâneos e trazendo 
a análise de algumas obras recentes para violão dos compositores Sérgio Assad, Carlos 
Cruz, Radamés Gnatalli, Almeida Prado e Marlos Nobre. Com base nessas informações, 
esperamos contribuir na divulgação de valores emergentes.

Como universo delimitado para estudo neste artigo, serão utilizadas as obras 
para violão solo intituladas “Prelúdio e Fuga” e “Choro de Macho” de Maurício Orosco, 
por acreditarmos que possuem variedade de estilo, forma e recursos técnicos dentro da 
produção desse compositor. Os exemplos musicais foram transcritos dos manuscritos 
originais e digitalizados para melhor visualização. Nesse trabalho utilizaremos os re-
ferenciais de Stefan Kostka para a análise harmônica e sentido melódico para música 
do século XX1, e de Henrique Cazes para os parâmetros estilísticos do choro enquanto 
música popular2, além de outros autores que forneçam dados relevantes. Espera-se que 
os dados aqui explanados contribuam para a divulgação do repertório contemporâneo 
para violão no Brasil, e especificamente nas obras abordadas, que forneçam elementos 
para a interpretação musical.

prelúdio e fugA

Segundo Maurício Orosco, esta peça foi concebida em 1995 como um exercício 
de composição, mas com um objetivo final de tornar-se adequada para concerto. Trata-
se de uma obra em dois movimentos.

O “Prelúdio”, de estrutura motívica simples, fornece o material melódico inicial 
que será utilizado posteriormente na fuga: as notas Fá#-Fá-Sol#-Lá-Mi-Ré#-Lá# do 
compasso inicial (Figura 1). A armadura sugere a tonalidade de Mi menor, que será afir-
mada no final da música com as notas Mi-Fá#-Sol, no acorde de Mi menor com nona, 
omitida a quinta. Trata-se de uma obra de caráter introdutório, a ser executada em anda-
mento lento, preservando o legato de todas as vozes.

Figura 1: Compassos iniciais do Prelúdio.

Os motivos são trabalhados em uma estrutura polifônica simples a três vozes, 
prevalecendo nos baixos a utilização da 6ª corda solta Mi, provavelmente um recurso 
idiomático do instrumento. Nos compassos 20 a 22 o baixo vai para a nota Lá, sugerin-
do a região da subdominante, o que poderia auxiliar a confirmação da tonalidade de Mi 
menor, e reutilizando o material melódico Fá#-Fá-Sol#-Lá-Mi-Ré#.

Na “Fuga” Orosco estabelece uma composição polifônica de processo imitativo a 
três vozes com intervalos dissonantes, com o uso recorrente de cromatismos e algumas 
dissonâncias não resolvidas, enquadrando-se nas características da música neo-tonal 
ou atonal do século XX (KOSTKA, 2006). O tema apresentado consiste nas notas: Fá#-
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Fá-Sol#-Lá-Mi-Ré#-Lá#-Si-Ré-Dó#-Sib-Si-Lá-Sib, não chegando a constituir-se uma 
série dodecafônica pois, enarmonicamente, a partir da décima nota temos repetições de 
alturas. É possível aqui, entender esse motivo como sendo aumentado em relação ao ma-
terial melódico dos dois primeiros compassos do “Prelúdio”. Seguindo o processo formal 
de escrita da fuga, as vozes se sucedem em entradas após a exposição da voz anterior. 
O ambiente intervalar característico em uma fuga realiza-se no intervalo de uma oitava, 
sendo a primeira voz, chamada sujeito, na tônica, e a segunda geralmente na região da 
dominante, uma quarta justa abaixo ou quinta acima3. O processo imitativo utilizado 
por Orosco, entretanto, utiliza as entradas das vozes na seguinte ordem: classe inicial de 
Fá#, 3ª menor abaixo (Ré#), e 6ª abaixo (Lá) (Figura 2). Apresentadas as três vozes, 
as reentradas não seguem necessariamente uma lógica formal, quanto ao número de 
compassos para as vozes que se sucedem ou os intervalos, embora o processo imitativo 
persista pelo restante da peça. O título “Fuga” é mais uma referência do que uma obedi-
ência concreta à forma composicional polifônica consolidada no Barroco4.

É importante, quando do início de cada nova voz, tocá-la com uma ênfase para 
diferenciá-la das demais. Isso pode ser obtido com um estudo da intensidade de cada 
dedo da mão direita para o ataque da nota desejada.

Figura 2: Compassos iniciais da “Fuga”, com as entradas do sujeito 3ª menor abaixo (final do segundo compasso) e sexta 
abaixo (início do quinto compasso).

Na fuga encontramos o paralelismo de intervalos: este recurso parece ser utilizado 
como elemento de condução ao clímax de determinados trechos, como na seção que vai 
do compasso 22 a 24, culminado em um intervalo de 6ª maior na 12ª casa do violão. 
Uso do baixo pedal: aqui predominam os baixos na nota Mi, onde podemos considerar 
como um pedal na região de dominante, já que a música encerra na classe de nota Lá, 
provavelmente o centro tonal. Poderíamos compreender também essa passagem como 
um recurso puramente idiomático do instrumento pelo uso da corda solta (Figura 3)

Figura 3: Trecho com intervalos paralelos e baixo pedal.
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Nos trechos em que os intervalos são repetidos paralelamente podem-se empre-
gar o contraste tímbrico e de intensidade, despertando a atenção do ouvinte para esses 
trechos em questão.

choro de mAcho

Composta em 2002, esta peça retrata o interesse do compositor em uma lingua-
gem essencialmente nacional, tendo o choro, gênero musical brasileiro surgido no final 
do século XIX originário da polca européia (CAZES, 1998), como motivo inspirador. Esse 
choro, construído em uma forma A - B - A, exige certo virtuosismo do intérprete, especifi-
camente no quesito velocidade. Harmonicamente, a peça traz uma estruturação simples, 
com a utilização recorrente de dominantes secundários e inversões, como constatado nos 
compasso 3 a 4, com a progressão I - V6/Vi – Vi (Figura 4).

O título, de caráter jocoso, faz um paralelo aos títulos de diversos choros, onde 
uma referência a uma situação vivida, anedotário popular ou particularidades de instru-
mentistas serve como inspiração. Encontramos exemplos de títulos assim nos choros 
“Papagaio Embriagado”, de Mário Mascarenhas - a melodia sugere o andar trôpego do 
pássaro, e “Reboliço”, de João Pernambuco - a dificuldade técnica de execução remete 
a uma algazarra ou confusão. Na sua composição, Orosco intitula “Choro de Macho” 
pela dificuldade mecânica de execução, resultante da tonalidade utilizada, Fá maior, 
desconfortável pela realização de pestanas5 ao violão, e pelo andamento rápido exigido 
(semínima=120), consistindo em uma música para “macho” tocar. No 4º compasso, 
uma passagem cromática curta em fusas consiste em difícil execução (Figura 4) po-
dendo adotar-se a digitação com ligados de mão esquerda, na sugestão do compositor, 
ou com alternância dos dedos “p i” ou “p m”, esta última empregando grupos mus-
culares mais fortes, resultando em grande velocidade. Na passagem em sextinas que 
ocorre ao final do compasso 19 (Figura 5.), o uso de ligados satisfaz as exigências de 
andamento.

Figura 4: Passagem cromática em fusas.

Figura 5: Sextina ao final do compasso 19. Digitações de ligaduras do compositor.

Embora as passagens sejam possíveis de realizar, um andamento mais lento pode 
ser utilizado, permitindo também ao executante investir mais nos aspectos de acentua-
ção e deslocamentos rítmicos, caracterizando mais o estilo do choro com o swing. Sobre 
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esse termo, o violonista Fábio Zanon (2004: 98) comenta no texto do programa a “Arte 
do Violão”:

“Fala-se muito que swing é um talento natural, difícil de ser ensinado. Talvez seja uma 
percepção aguçada para alguns elementos da pronúncia musical, que não são normalmente 
prioritários para músicos treinados especificamente na música clássica.”
“...a medida dos compassos é absolutamente regular, entretanto, dentro deles, um ligeiro 
espichar e contrair dentro da distância entre as notas é feito de maneira imprevisível.” 

Na execução, foram sugeridas algumas alterações na partitura original: a frase 
que se repete nos dois primeiros compassos é realizada uma oitava abaixo quando da 
primeira vez, criando um contraste (Figura 6).

Figura 6: Introdução no manuscrito original com repetição da melodia na mesma altura.

Figura 7: Introdução sugerida pelo autor do artigo, com alteração de oitava e melodia no baixo acrescentada para o início do 
tema.

Após o segundo compasso, um baixo de ligação foi acrescentado pelo autor do 
artigo, remetendo às introduções típicas realizadas no violão de sete cordas no grupo de 
choro (Figura 7). Esse baixo conduz ao acorde meio diminuto (8ºº), seguido pela primei-
ra inversão do acorde de dominante (V7), numa cadência para a tônica em Fá maior. No 
décimo primeiro compasso, a versão original descreve um baixo simples em semínimas, 
sugerindo a dominante da dominante. Como sugestão, foi adotada uma melodia em se-
micolcheias, alteração que foi bem recebida pelo compositor, conforme e-mail ao autor 
do artigo:

 
“...a intervenção com os baixo adicionais foi importantíssima! Particularmente os escuto 
como elementos de ligação, o que seria entendê-los previamente como secundários numa 
primeira análise, mas ficaram tão bem feitos, tão bem criados que assumiram importância 
maior”.

O argumento para essas alterações baseiam-se justamente no aspecto de impro-
visação do choro, onde, segundo Pixinguinha6, em choro nunca se toca como está escrito 
(CAZES, 1998). Ainda, salienta-se a utilização do violão de sete cordas, sendo essa 
sétima a mais grave, instrumento presente no grupo regional de choro, introduzido por 
Tute (CAZES, 1998), que realiza contracantos e preenche os compassos em branco para 
o início ou retomada da melodia, executada geralmente na flauta, clarinete ou bando-
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lim. Os baixos acrescidos na partitura visam estabelecer essa função, sendo executados 
quando na transição de seções musicais para retorno ou introdução.

O compositor utiliza-se ainda de intervalos de segundas em digitações de campa-
nelas7, um recurso violonístico de ótimo efeito (Figura 8). 

Figura 8: Trecho em campanelas. Digitação de mão direita pelo autor do artigo.

considerAções finAis

A obra de Maurício Orosco ainda não se encontra editada comercialmente, exis-
tindo na forma de manuscritos do compositor e algumas digitalizações por programas de 
notação musical, mesmo tendo já sido gravada por alguns violonistas. Dentro de uma 
produção relativamente pequena, é possível estabelecer uma variedade de formas e es-
truturas que despertam o interesse de novos intérpretes. De Orosco são catalogadas 
as obras seguir: Prelúdio e Tocata, Prelúdio e Fuga, Choro de Macho, Arabescos 1 e 2, 
Prelúdio I (com terceira corda em Fá# - outra experiência - escrita moderna com afina-
ção do alaúde renascentista), Estudos 1 e 2, Sonatina Russa e Fantasia III, todas para 
violão solo, além do instrumento estar presente em peças para duos: Intermezzo (violão 
e violino), Fantasia I (violão e oboé) e Fantasia II (violão e flauta), exibindo uma varieda-
de estilística e momentos diferentes da fase desse compositor. Atualmente sua produção 
concentra-se mais na música brasileira, vertente esta sugerida pelo violonista e compo-
sitor Sérgio Assad8 em um evento em Uberlândia-MG9.

Nas duas obras abordadas, o interesse recai pela linguagem de música contem-
porânea no “Prelúdio e Fuga”, e embora o atonalismo seja uma escola composicional 
do início do século XX (KOSTKA 2006), sua utilização ainda é um elemento que atrai 
atenção do ouvinte. A escrita polifônica revela ainda bom conhecimento do violão pelas 
digitações empregadas e recursos típicos da música moderna como paralelismo de in-
tervalos, dissonâncias não resolvidas e cromatismos. Em “Choro de Macho” temos uma 
obra de elevado nível técnico de execução, servindo de estudo para desenvolvimento ou 
aprimoramento de habilidades motoras, pelas possibilidades de improvisação e recursos 
de “swing” a serem empregados pelo intérprete, de acordo com sua maior ou menor en-
trosamento com o choro enquanto gênero de música popular brasileira. 

Compositores como Villa Lobos são amplamente tocados. Outros autores como 
Guerra-Peixe, Radamés Gnattali, embora de qualidade comprovada, ainda não são en-
contrados com freqüência no repertório dos violonistas e é importante que se conheçam 
as obras da literatura musical brasileira para violão, sejam de autores contemporâneos 
como o abordado nesse artigo, bem como os diversos que já escreveram para violão e, 
pela ausência de pesquisas específicas na área, ainda não se encontram devidamente 
difundidos e aquilatados. Dentro do exposto, ampliar o conhecimento sobre a produção 
disponível proporcionará uma gama maior de possibilidades de repertório, que unida ao 
nível técnico-artístico do executante poderá ser levada ao público.
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notA

1  Em seu trabalho Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, Kostka demonstra as diversas possibilidades har-
mônicas e melódicas da música no século XX e propõe estudos sobre correntes composicionais como o atonalismo.

2  Em seu livro “Choro - do Quintal ao Municipal”, o cavaquinista Henrique Cazes expõe um histórico do choro na música bra-
sileira, e dado o ineditismo de seu trabalho, consiste em um referencial dos mais utilizados para essa linha de pesquisa.

3  Estrutura descrita por Alfred Mann em seu trabalho “The Study of Fugue”. 
4  Embora a composição polifônica por processos imitativos já existisse desde o Renascimento, no Barroco é que temos a 

definição formal e estruturação da fuga.
5  Técnica característica do violão onde o instrumentista pressiona várias cordas com um mesmo dedo da mão esquerda, 

geralmente o dedo indicador.
6  Pixinguinha: Alfredo Vianna, flautista, saxofonista, compositor e arranjador, considerado um dos ícones do choro brasileiro, 

falecido em 1973.
7  Campanela. De Campanas = Sinos. Passagens onde notas em cordas presas são alternadas com notas em cordas soltas, 

criando um efeito de reverberação e intervalos harmônicos.
8  Que forma com o irmão Odair Assad um duo de violões de renomada carreira internacional.
9  Segundo e-mail de Maurício Orosco com o autor do artigo, Sérgio Assad, ao escutar o “Choro de Macho”, disse-lhe: “Você 

deveria compor mais música brasileira”.
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flauta e trato vocal: aspectos experimeNtais
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RESUMO: A utilização de imagens mentais acerca da posição do trato vocal no timbre da flauta é um instrumento muito 
comum entre os flautistas. Entretanto, o grande número de variáveis envolvidas e a complexidade desse mecanismo di-
ficultam sua demonstração completa e objetiva. Estabelecemos um paralelo entre análises da fala que ressaltam que a 
configuração do trato vocal determina a inteligibilidade das vogais e o mecanismo utilizado pelos flautistas. Foi realizado um 
experimento com um modelo de embocadura em fibra de vidro no qual se procurou eliminar as variantes dos movimentos 
de mandíbula e lábios. A análise dos resultados obtidos indica indícios da existência de influência da posição do trato vocal 
na qualidade sonora da flauta. Entretanto, muito trabalho ainda é necessário para se entender esse processo de um ponto 
de vista científico.
PALAVRAS-CHAVE: Flauta; Qualidade sonora; Ressonância; Trato vocal.

ABSTRACT: The use of the vocal tract resonance as a tool for changing the sound character and color suggested in the scores is 
thoroughly used by flutists. Due to the complexity and the large number of involved variables, it was not possible yet to scientifi-
cally demonstrate the existence of the influence in the flute sound caused by this mechanism. An experiment was accomplished 
in which we tried to eliminate the variants of the jaw and lip movements. The analysis of the results of the experiment allowed 
us to conclude that there are elements to affirm that the configuration of the vocal tract influences the sound quality of the flute. 
However, a lot of work is still needed to understand the process from a scientific point of view. 
KEYWORDS: Flute; Sound quality; Resonance; Vocal tract.

introdução

A utilização de imagens mentais acerca da posição do trato vocal1 como ferra-
menta nas mudanças de timbre sugeridas nas partituras é instrumento comum entre os 
flautistas. Entretanto, o grande número de variáveis envolvidas e a complexidade desse 
mecanismo dificultam sua demonstração completa e objetiva. 

A presente pesquisa buscou formular uma explicação científica para algo que a 
arte e a sensibilidade já tornaram ferramenta cotidiana dos profissionais da flauta trans-
versal, visando à compreensão e consolidação desse conhecimento.

experimento

Considerando-se a dificuldade em se separar os movimentos de lábio e mandíbu-
la das alterações que o flautista realiza em seu trato vocal, e que tais movimentos têm 
forte efeito sobre o timbre da flauta, foi proposta a construção de um soprador acoplado 
a um trato vocal artificial, que eliminaria esse tipo de influência, ajudando também na 
determinação da forma do jato de ar, que poderia modificar o timbre do som produzido 
na flauta transversal.
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experiênciA preliMinAr

Realizou-se uma experiência preliminar, na qual garrafas plásticas de 500 ml 
foram acopladas a pequenas mangueiras maleáveis de um centímetro de diâmetro. As 
mangueiras simulavam o efeito da colocação dos lábios sobre o bocal da flauta. Dessa 
maneira, insuflou-se ar pelo orifício oposto da garrafa, de forma que incidisse na parede 
frontal do orifício em que foi acoplada a mangueira, gerando som. O primeiro dispositi-
vo construído teve a mangueira acoplada à porção central do fundo da garrafa plástica, 
como mostra a figura 1b. Foi construído ainda um segundo dispositivo que contava com 
a mangueira na porção mais lateral do fundo da garrafa. Posteriormente, pôde-se verifi-
car que, apesar das mangueiras acopladas em posições diferentes do fundo das garrafas 
plásticas, as duas apresentavam os mesmos resultados, qual seja, a produção de som.

Figura 1: Garrafas plásticas utilizadas para simular o efeito dos lábios e do trato vocal quando da incisão do ar na flauta trans-
versal: a) aspecto geral, b) detalhe. 

Desta forma, mostrou-se possível e viável simular um trato vocal como o represen-
tado pela garrafa plástica que, modificado, poderia gerar alterações no timbre da flauta 
desvinculadas de alterações na mandíbula e no fluxo de ar, uma vez que foi possível pro-
duzir som na flauta de maneira desvinculada de tais influências. Desse modo, se torna 
possível isolar e mensurar exclusivamente as alterações do trato vocal, uma vez que são 
mantidas constantes a posição dos lábios e da mandíbula, bem como o fluxo de ar.

experiMento finAl

Foi elaborado um modelo de embocadura em fibra de vidro com ângulo e abertu-
ra medianos utilizados na flauta transversal. O modelo em fibra de vidro foi feito a partir 
de moldes em atadura gessada colocados diretamente sobre os lábios. Estes moldes, que 
permitem grande precisão em relação ao modelo original, foram então recobertos com 
fibra de vidro. Depois de seca, a fibra de vidro se desprende do molde original e forma 
um modelo bastante semelhante ao natural, como evidenciado pela Figura 2.

Figura 2: Modelo de embocadura em fibra de vidro – visão lateral.
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Este modelo de embocadura foi então colado ao bocal da flauta de maneira que 
pudesse produzir sons na região média do instrumento, de acordo com o modelo elabo-
rado por Quantz (2001):

Figura 3: Posição dos lábios para diferentes registros na flauta transversal (Quantz, 2001. p. 1 52).

A segunda linha inferior indica o meio e o quanto da embocadura deve ser coberto com os 
lábios para o Ré’’[sic]. A linha inferior mostra quão distante ambos os lábios devem recuar 
para produzir o Ré’ [sic]. A terceira linha indica o quanto os lábios devem avançar para o 
Ré’’’[sic]. E a quarta linha (...) mostra quão mais adiante os lábios devem avançar para o 
Sol’’’[sic]. (Quantz, 2001. p. 152)

Parte da abertura do bocal foi coberta com fita adesiva, como sugerido por Coltman 
(1966): “Para simular a cobertura dos lábios, uma fita plástica curva de 3 mm de espes-
sura foi fixada ao porta lábios como uma forma de reproduzir o modelo humano”.

Notou-se a necessidade da utilização de um bocal de fibra de carbono2, menos 
suscetível a sofrer danos em decorrência do processo de montagem do experimento.

Posteriormente ao modelo de embocadura de fibra de vidro, foi acoplado um trato 
vocal artificial feito em PVC. Para simular a constrição do trato vocal, que naturalmen-
te é praticada com a língua, foi construído um anel em metal. Este anel movimenta-se 
dentro do modelo de trato vocal estimulado por um ímã colocado na parte externa do 
tubo. Estes detalhes podem ser melhor visualizados por meio da Figura 4.

Figura 4: Visão lateral do modelo de trato vocal.

Este modelo de trato vocal é amplamente utilizado em pesquisas sobre a fala. 
Kent e Read (2001) afirmam sua validade:

Para introduzir a teoria acústica de produção da fala, utilizaremos um aparato que não se 
parece muito com um trato vocal humano. (...) Para tornar esse exemplo relevante ao estudo 
da produção da fala humana, precisamos notar duas coisas: (1) um trato vocal médio de 
um homem tem 17,5 cm da glote aos lábios e (2) o trato vocal tem, aproximadamente, a 
mesma freqüência de ressonância de um tubo reto do mesmo comprimento e diâmetro. Isto 
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é, o simples aparato em forma de cano mostrado na FIGURA 2-23 é um modelo satisfatório 
para uma vogal em particular da fala humana. (...) Para que este modelo possa representar 
outras vogais, a área de constrição deve ser variada no sentido do comprimento do tubo, de 
modo a aproximar a configuração do trato vocal da vogal desejada. (...) Todas as vogais em 
Inglês podem ser moldadas, ainda que rudimentarmente, pela modificação apropriada da 
configuração do tubo reto.

O trato vocal artificial está ligado a um sistema de ar comprimido. O fluxo, ajus-
tado manualmente, foi monitorado com um fluxômetro para ar comprimido, 0/15l/min, 
bilha longa, mantendo o fluxo de ar constante durante as medições, eliminando também 
esta variável. O experimento foi realizado no Laboratório de Física Experimental do 
Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas (ICEX), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

resultAdos

Os resultados obtidos neste experimento foram gravados com um microfone AKG 
D60S posicionado a cerca de 20 cm do bocal e apontado para a região entre o porta 
lábios e as chaves, de acordo com o sugerido por Garcia (2000).

Foram gravadas amostras em três situações distintas: a primeira, utilizando 
apenas o bocal da flauta, gerou uma fundamental em 1000 Hz4; a segunda, utilizando 
toda a flauta, com as chaves posicionadas para a emissão da nota Si, gerou uma fun-
damental em 480 Hz e, finalmente, a terceira, também utilizando toda a flauta, com as 
chaves posicionadas para a emissão da nota Lá, gerou uma fundamental em 430 Hz.

A dimensão do presente artigo torna imperiosa a exposição dos resultados de 
apenas uma das situações estudadas. Apresentam-se os resultados obtidos utilizando 
toda a flauta, com as chaves posicionadas para a emissão da nota lá. Com esta posição 
das chaves, obteve-se uma fundamental em 480 Hz. Foram gravadas quatro amostras. 
O fluxo no qual se obteve resposta sonora adequada5 do instrumento foi 13l/min.

A primeira amostra foi gravada fazendo-se uma varredura do modelo de trato 
vocal com o elemento constritor. Assim, o imã foi movimentado entre (1,0 ± 0,5) cm e 
(15,0 ± 0,5) cm a partir da porção anterior, ou seja, mais próxima ao bocal da flauta6. 

A partir do sonograma obtido nesta gravação, podem-se verificar as marcantes al-
terações ocorridas. Notam-se três seções distintas, como apontado na Figura 5.

Figura 5: Varredura completa do tubo do trato vocal com as chaves da flauta posicionadas para a emissão da nota Lá.
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A primeira seção exibe o primeiro parcial (430 Hz), embora com intensidade 
flutuante; o segundo parcial (860 Hz); o segundo harmônico (1290 Hz), que aparece 
apenas em alguns pontos; o quarto parcial (1720 Hz), nitidamente, oscilando em fre-
qüência algumas vezes; o quinto parcial (2150 Hz), pontualmente, assim como o oitavo 
parcial (3440 Hz). 

A segunda seção expõe o primeiro parcial (430 Hz) mais definido e acentuado, 
o segundo parcial (860 Hz) também mais acentuado e o quarto parcial (1720 Hz) algo 
atenuado. 

A terceira seção tem o primeiro parcial (430 Hz) bastante atenuado. O segundo 
parcial (860 Hz) desaparece completamente. São exibidos ainda o terceiro parcial (1290 
Hz), o quarto parcial (1720 Hz), o quinto parcial (2150 Hz) e o oitavo parcial (3440 
Hz), este bastante ressaltado. 

Detectada a existência de três seções distintas bastante definidas, decidiu-se 
gravar separadamente um ponto dentro de cada uma destas seções, com as chaves da 
flauta posicionadas para a emissão da nota Lá. 

O primeiro ponto foi estabelecido em (1,0 ± 0,5) cm a partir do início da porção 
do modelo de trato vocal mais próxima ao bocal, o segundo, em (6,0 ± 0,5) e o terceiro, 
em (12,0 ± 0,5). O resultado obtido é indicado na Figura 6.

Figura 6: a) ponto dentro da primeira seção com as chaves da flauta posicionadas para a emissão da nota Lá; b) ponto dentro 
da segunda seção com as chaves da flauta posicionadas para a emissão da nota Lá; c) ponto dentro da terceira seção com as 
chaves da flauta posicionadas para a emissão da nota Lá.

Nota-se que há semelhança com as seções da varredura. No primeiro ponto, o 
primeiro parcial (430 Hz) aparece nítido; o segundo parcial (860 Hz), bastante atenua-
do; o quarto parcial (1720 Hz) aparece nitidamente e o quinto parcial (2150 Hz), muito 
atenuado. 

No segundo ponto, o primeiro parcial (430 Hz) mais definido e acentuado, o se-
gundo (860 Hz) e o quarto (1720 Hz) parciais um pouco acentuados e o terceiro (1290 
Hz) e quinto (2150 Hz) parciais atenuados. 

No terceiro ponto, primeiro parcial (430 Hz) bastante atenuado e o desapare-
cimento completo do segundo parcial (860 Hz). São exibidos ainda o terceiro parcial 
(1290 Hz), o quarto parcial (1720 Hz), o quinto parcial (2150 Hz) e o oitavo parcial 
(3440 Hz).
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Análise dos resultAdos / conclusão

Uma análise geral dos resultados do experimento denota que as alterações ocor-
ridas a partir da mudança de posição do elemento constritor no modelo de trato vocal 
foram muito vastas, havendo elementos para se afirmar que existe influência da posição 
do trato vocal na qualidade sonora da flauta.

Essa influência pode ser percebida tanto auditivamente como através de mudan-
ças na configuração espectral do som. Houve alterações sensíveis na fundamental e nos 
harmônicos correspondentes, de acordo com a posição do elemento constritor no tubo 
do modelo de trato vocal nas três situações pesquisadas. 

Nota-se que, na prática, a interferência do trato vocal na qualidade sonora de 
um flautista é menor que a demonstrada no experimento. Isto ocorre devido ao grande 
número de variáveis a que o flautista submete sua execução, como por exemplo, a posi-
ção dos lábios e mandíbula, e variações de pressão e fluxo. A função do modelo, isolando 
variáveis, é justamente ressaltar as alterações decorrentes da posição do trato vocal. 

Observou-se que houve forte semelhança entre as três situações em que as amos-
tras foram gravadas. Percebeu-se que em todas as situações existem três seções distintas. 
Tal fato poderia nos remeter à classificação geral das vogais em três grupos, como apon-
tado na Figura 7. 

Figura 7: Forma do trato vocal e vogais correspondentes (Kent, 2001. p. 17).

A primeira seção de cada uma das situações representa o elemento constritor an-
teriorizado, ou seja, próximo à região dos lábios, o que nos remete às vogais [i] e [ε], de 
acordo com Kent e Read (2001).

A segunda seção, por sua vez, representa o elemento constritor em posição média, 
o que nos remete à vogal [a]. A terceira seção representa o elemento constritor em posi-
ção posteriorizada, ou seja, afastado dos lábios, o que nos remete às vogais [u] e [ ].

Embora seja possível perceber semelhanças e diferenças entre as amostras apre-
sentadas, não foi este o objetivo final do presente trabalho, que se focou apenas na 
verificação da existência ou não da influência do trato vocal na qualidade sonora da 
flauta. A mensuração dessa influência, bem como suas possibilidades de aplicação prá-
tica e didática, serão objeto de trabalhos futuros. 
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Como análise geral, pode-se afirmar que, na maior parte das amostras, a posição 
que melhor favoreceu a qualidade da fundamental foi a equivalente a vogal [a], ou seja, 
posição média. Tal constatação pode favorecer a didática da flauta, especialmente para 
iniciantes, que não têm domínio sobre a técnica de realizar alterações no trato vocal. O 
uso da posição equivalente a vogal [a] poderia ajudar o iniciante a alcançar com maior 
facilidade uma boa resposta sonora do instrumento.

notAs

1 O trato vocal compreende toda a estrutura delimitada posteriormente pelas pregas vocais e anteriormente pelos lábios e 
narinas. É um tubo contínuo com, em média, 3 cm de diâmetro e 17 cm de comprimento, formado pela cavidade nasal, 
região de rinofaringe (nasofaringe ou cavum), cavidade oral, região de orofaringe e laringe. (Pinho, 1998. p. 50)

2 Embora não seja um material comumente empregado na confecção de bocais de flauta transversal, a fibra de carbono vem 
sendo utilizada com bons resultados por Leonardo Fuks, que produziu o bocal utilizado neste trabalho

3 A figura referida pelo autor apresenta um tubo reto, semelhante ao apresentado na figura 4.
4 O valor dessa freqüência se justifica pelo fato de que foi utilizado no experimento um bocal de fibra de carbono um pouco 

mais curto que os bocais tradicionais de flauta, que geralmente apresentam freqüência em torno de 880 Hz.
5 Foi considerada adequada a resposta sonora do instrumento mais próxima à freqüência equivalente à nota representada pela 

posição das chaves.
6 ± 0,5 cm indica a margem de erro da medição da posição do elemento constritor (anel metálico).
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ABSTRACT: This essay is based on the piece Pequena Peça Brasileira for solo clarinet by the Brazilian composer Murillo 
Santos. The purpose is to give further information about both its structure and compositional relevance through post-tonal set 
theory. A detailed overview of the form, musical analysis, and the composer’s personal insights of the work are well exploited, 
with emphasis in how to apply all those concepts and comments into both the performance and its interpretation. Thus, it offers 
to the instrumentalist essential tools to understand and be able to deal with singular realizations in new music, as well as to 
bring out to the scene the so-called extended technique for the clarinet. Rhythmic variety and accuracy, musical singularities, 
and nuances are discussed plentifully.
KEYWORDS: Contemporary music; Form & Musical analysis; Post-tonal theory; Clarinet; Extended technique; Interpretation.

RESUMO: Este trabalho é baseado na obra Pequena Peça Brasileira para clarineta solo do compositor brasileiro Murillo San-
tos. O intuito é fornecer maiores informações sobre a estrutura e a relevância da peça através do uso da Teoria Pós-Tonal. Uma 
detalhada observação da forma, da análise musical, bem como uma apreciação do comentário feito pelo próprio compositor 
são apresentados aqui, dando ênfase em como aplicar os vários conceitos e comentários pesquisados na execução e interpreta-
ção da mesma. Sendo assim, este trabalho oferece ao instrumentista ferramentas imprescindíveis para o entendimento da obra 
numa vertente inovadora, através de uma possível capacitação em como lidar com as particularidades encontradas na música 
contemporânea. Outras importantes características são também abordadas no artigo. 
PALAVRAS-CHAVE: Música contemporânea; Forma & Análise musical; Teoria Pós-tonal; Clarineta; Técnica extendida; Inter-
pretação. 

Brazilian contemporary music has been well represented by many renowned com-
posers, both in and out of Brazil, who have brilliantly elevated the artistic level of music 
with outstanding works. Their compositions have influenced the manner in which per-
formers perceive music. One of the most influential Brazilian composers is Villa-Lobos 
who is well known for his extravagant and unique musical accomplishments. However, 
others came to the scene after this master who continued to embellish and establish a 
nationalistic school throughout the country. Of these, one of the most notable composers 
to write for clarinet is Murillo Santos. This paper will discuss the characteristics and nu-
ances of Pequena Peça Brasileira, his 1974 piece for solo clarinet. 

Born in Rio de Janeiro in 1931, Santos is a prolific pianist, composer, and pro-
fessor who established himself as a leading musician in Brazil. He began his musical 
studies with Liddy C. Mignone (piano) at the Conservatório Brasileiro de Música, followed 
by graduate program at the Federal University of Rio de Janeiro School of Music (UFRJ) 
under the guidance of one of the most brilliant Brazilian pianists, Arnaldo Estrella. In his 
early professional life, his talent and musicianship were recognized by great personalities 
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such as Villa Lobos, Francisco Mignone, Magda Tagliaferro, Mário de Andrade, Lorenzo 
Fernandez, Cecília Meirelles, among others. Santos has participated in numerous audi-
tions and recitals not only as soloist, but also as an accompanist in Brazil and abroad. 

His career has affected a new generation of musicians. In addition to his compo-
sitions, he has been an active and respected performer. Santos has participated actively 
in symposiums, panels and discussions on contemporary music in which some of his 
works have been premiered. He is also a recipient of numerous prizes in Brazil for his 
outstanding artistic contributions. He won second prize at the Munich chamber music 
competition in 1973 and was the Brazilian representative at UNESCO in Paris. His Missa 
Brevis was premiered in Italy in 1988 as well as many of his works in countries such 
as the US, Germany, Spain, Chile, Costa Rica and others. For more than thirty years he 
was the pianist of the Symphony Orchestra of Rio de Janeiro and professor of composi-
tion at UFRJ.

His compositions are remarkable frameworks of many intrinsic musical param-
eters. He works in a particular style in which motivic development unifies his pieces. 
These works are defined by rich and diverse writing: the melody has its own meaning, 
well elaborated on a singular shape, as if the composer wants his ideas to come across 
perceptibly; use of short and ample dissonant intervals; articulations being abundantly 
employed; rhythm patterns developed throughout the piece and use of a recurrent theme 
(see example 1). His ideas and assumptions about music imply a genuine insight into 
the many perspectives of modern music composition. By analyzing one of his works, one 
may absorb some of the aspects embedded in his musical writing, and one can gain an 
appreciation for his creative process. 

Pequena Peça Brasileira stands as a solid work in the modern clarinet repertoire, 
requiring from the instrumentalist refined skills and determination to perform. It is one of 
the first pieces to actually introduce clarinetists to the world of twentieth-century music 
in Brazil, offering some of the analytical representations of modern conceptions, with rel-
ative degrees of difficulties. For instance, the complexity in rhythms associated with the 
implicit harmony demands special attention in order to deal with the structure of this 
unique work, even though it is a solo piece. In addition, almost the entire normal register 
of the instrument is fully present, from low F# to high F natural. Santos also uses flutter 
tonguing, which is of one of the most avant-garde techniques employed in this piece. He 
uses this effect almost at the end of the music, after presenting all of his ideas in such 
a balanced and appropriate manner, so effectively that it leaves the listener with a great 
impression of the piece. It works perfectly and demonstrates a new approach. As stated 
by the composer himself, 

“Foi composta em 1974 e é dedicado ao clarinetista brasileiro José Botelho. Tem duração 
aproximada de 3’05. Nesta obra, o autor procura retratar o espírito brejeiro, fanfarrão, carac-
terístico do povo de sua terra natal, o Rio de Janeiro, e por que não dizer, de todo o Brasil. 
Construída no esquema tradicional ABA’, a peça é escrita numa linguagem atonal livre. A 
seção A tem a fluidez e a “malícia” típicas do chorinho brasileiro, enquanto que em B há um 
ritmo valsante, relembrando as muito tocadas valsas de salão do princípio do século XX. A 
última seção, A’, é uma reprise variada, cuja tensão rítmica e dinâmica vai cada vez mais se 
acentuando, até chegar a uma espécie de coda, em que as forças sonoras vão diminuindo 
pouco a pouco, concluindo num pianissimo quase inaudível. Apesar de ser baseada numa 
ambientação de música popular, a obra tem uma flexibilidade agógica e dinâmica bastante 
grande, de acordo com as intenções do compositor. Ela foi estreada em 1976 no Rio de Ja-
neiro pelo próprio José Botelho, e gravada em CD intitulado Música Brasileira para Clarineta 
e Piano”.1 (MURILLO, 2007)



Ana is  do 8º  Sempem172

Sections A B A’ Coda

Measure 1 – 32 33 – 69 70 – 91 92 - 101

Sub-sections a (m.1-11) c (m.33-46) Closing theme a” (m.70-91)

b (m.12-18) D (m.52-60)

a’ (m.19-32) C’ (m.61-69)

Table 1: Pequena Peça Brasileira, shows the general outline of the musical sections.

The piece presents a straightforward melodic line from a recurrent rhythmic motif 
(see example 1). Moreover, much attention is given to dissonances and articulations, 
exerting fundamental influences on the piece (see Example 4). Sections are introduced 
with great emphasis by colorful and expressive melodic themes, as well as the various 
dynamics. It enables the musician to perform a plausibly sequential approach that is de-
manding and enjoyable. In fact, while dealing with the score, performers have to develop 
an efficient and refined technique as well as an overall understanding to actually be able 
to both construct and interpret this piece. 

Although this work is highly chromatic it is not based on a serial or a dodeca-
phonic-based system. The composer himself describes the work as atonal but I hear 
many tonal implications both melodically and harmonically. It is a non-tonal writing tech-
nique with some tonal gestures. He uses dissonances plentifully, among them the minor 
second, tritone, diminished fifth, augmented fifth and major seventh. These harmonies, 
when combined with the consonant ones, enchant the listener. This concept is exempli-
fied by the presentation of the first theme at the very beginning which has a total of ten 
notes from the chromatic scale. Also, the change in meter contributes to the musical flow 
as well as its compositional uniformity and clarity. The richness presented in the rhythmic 
motives demonstrates and reinforces the imaginative character of the composer, giving 
much more emphasis towards the melodic contour. At the opening of the piece, the first 
two measures, there is a mathematically increasing sequence based on the prime forms 
[013], [014] and [015]. The first three notes of the opening then (Db, C, and Eb in m.1) 
are the basic prime form [013] that constantly appears throughout of the piece which, in 
some cases, is transposed as in Tn. 

For instance, the note-group (Gb, F, Ab), m.6, is a transposition (T5) of the open-
ing (Db, C, Eb) whose prime form is [013] as well. As a matter of fact, one could say 
about the piece that it is the consistent usage of an intervallic pattern, which is a de-
scending minor second and an ascending minor third, found in the first notes, which 
captivate the listener’s attention. Later, the composer opens up this motif, followed by a 
more elaborated rhythmic passage. Example 1 shows theme a and the primary motive.

Example 1: Pequena Peça Brasileira, theme a, m.1-2.

Still in the first measure, one can verify that the sequence (Eb, Cb, Bb) - [015] - 
has its equivalent in measure two (G#, D#, E) – [015] - as a T5. While one group has 
a descending line, the other has a “resolution” by going up a half step, embellished by 
the staccato. 
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As examples of the repeated use of the prime form [013] in this piece, and how 
strongly they exert influence on the music, one will easily observe these features by look-
ing at measures 6 (T5), 11 (T10) and 12 (T10), all in section A, to mention a few ones. 
They are usually written with differentiation in metric displacement and rhythmic varia-
tion, working as a way of innovation and musical fluidity as well (see score).

At the third measure, Santos applied a varied form of repetition of the main motive 
[013]. However, the Db, written an octave higher now and placed on the weak beat, is 
preceded by a grace note (G) making a dissonant interval of a diminished fifth. Example 
2 shows this varied form of repetition procedure – octave displacement with varied 
rhythm.

Example 2: Pequena Peça Brasileira, main varied motif, m.3.

As a contrast, a triplet pattern in fourths [027], as pick up notes at measure 
4, becomes a very important element in the music, once it is applied and developed 
throughout the work. These sequences of quartal harmonies give much motion and 
uniqueness to the piece, as a technique to enable its energetic flow. Furthermore, the 
fact that such fourth intervallic patterns are placed with different rhythmic organization, 
one may observe the multitude of nuances they infer. This understanding ought to help 
the performer with their interpretation of the work. All these sequences, based on the 
prime forms [027] and [016] and transposed at T0, T2, T3, T4, T7, T8, T9 and T10, are 
found at measures 4, 15, 16, 52, 55, 56, 57, 58, 66, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 86 and 
especially at measures 64 and 65 where the composer makes a wise use of hemiola. The 
prime form [027] is prevalent. Example 3 demonstrates some of the prime forms [027] 
and [016] in the piece. Example 3 c [0257] contains the pitches of T0 [027] and an in-
verted form I0 [057].

a) b)

c) d)

e)

Example 3: Pequena Peça Brasileira, prime forms [027], [0257] and [016], mm.4, 64, 65 (hemiola), 52, 53 and 56.
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Theme b, still in section A, begins with a sixteenth triplet note group, at a tempo 
marking. It is a recurrent rhythmic motive that also has the prime form [013]. The 
mellow introductory statement of the low register of the clarinet associated with the 
proper articulation and animated rhythmic cells make this passage an autonomous one, 
yet it is still well connected with the musical thought. Its contour, a meticulously ascend-
ing and descending curve, effectively supports the construction of the melody which 
achieves both its peak and conclusion with elegance and much accuracy. Example 4 
shows this passage.

Example 4: Pequena Peça Brasileira, theme b, m.12-18

Section B has a more lyrical and calm character, clearly distinguishing itself from 
section A. It is also conceived as an ABA’ form in itself. The tempo is marked poco meno, 
with a piano dynamic and played espressivo. There are some big leaps that explore the 
effectiveness of the fluidity of the melody. Crescendo and decrescendo marks are used for 
specific measures, emphasizing only that set, while sforzandi help to abound the energy 
of the passage. Example 5 demonstrates section B, theme c. 

Example 5: Pequena Peça Brasileira, section B, theme c, m.33-37.

The second part of section B (theme d) conveys another peculiarity of the piece in 
that it alternately makes use of both the lyricism found at the beginning of section B, and 
the agitated motion of section A. At this time, a poco animando solicitude entails another 
agogic convergence of the work, giving a tremendous stimulus so that a real climax may 
be achieved. Example 6 shows this passage.

Example 6: Pequena Peça Brasileira, section B, theme d, m.52-60.
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Another important aspect of the piece, it is its rhythmic conception. Santos elab-
orates small rhythmic motives that are completed embedded on the music. Being an 
authentically native artist, he deliberately uses syncopation, of one of the major musical 
characteristics in Brazilian music found particularly in choros2. In particular, the dotted-
eight note and sixteenth note combination (m.4), very popular in Brazil, that has a great 
influence and impact in the music. Although hinted at early in the piece it evolves in the 
development (beginning in measure 22) into an extremely persuasive action. Example 7 
shows this passage.

Example 7: Pequena Peça Brasileira, syncopation, m. 4-5.

At the end of each statement (periods) Santos makes large use of sostenuto 
markings. His purpose is to compose out a plausible rubato expressiveness, creating 
a surprising, temporal elasticity, suspending the music gracefully. Not only does it re-
inforce the conception of ending phrases, but it also prepares the upcoming phrases. 
Besides that, the difference between the melody and rhythmic patterns inside the sec-
tions intentionally maintains the music’s flexibility. This idea however can be well verified 
in example 3, which demonstrates all these principles. This passage firmly opposes the 
previous one in all areas: rhythmic, melodic, textural, as well as dynamic range and ex-
tension. Nonetheless, it permeates the natural scope of the whole work.

To conclude the piece, Santos presents us with a novel coda. This coda is full of 
nuances and details that make it stand out from the previous sections. It grabs one’s at-
tention by summarizing the whole work in another attempt to gracefully enhance the 
performance. Specific articulations, staccatos, accents and syncopation are all combined 
in a surprisingly artistic atmosphere. Example 8 shows the coda.

Example 8: Pequena Peça Brasileira, coda, m. 92-95.

This work certainly enriches the clarinet repertoire of today. It presents many of 
the modern approaches that a musician may have to face, yet engages the performer 
with an enjoyable style, full of nuances and imaginative writing. Through this piece, 
one can learn very important specific details, improve his or her own technique, and 
be able to achieve a better in-depth understanding of both the study of the clarinet and 
music interpretation. Studying this piece gave me some important practice in apply-
ing twentieth-century music Set Theory in a way that helped me to fully understand 
the music.
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notes

1 It was composed in 1974 and dedicated to the Brazilian clarinetist José Botelho. It has duration of about 3’05. In this work, 
the author seeks to portray the characteristically boastful and impish spirit of the people of its birthplace, Rio de Janeiro, 
if not of all of Brazil. Built in the traditional scheme ABA’, the piece is written in a free atonal language. Section A has the 
fluidity and “malice” typical of the Brazilian choro music, whereas in B there is a dancing rhythm, recalling the popular 
ballroom waltzes of the beginning of the twentieth century. The last section, A’, is a varied repetition, whose rhythmic ten-
sion and dynamics are increasingly accentuated, until arriving to a sort of coda, in which the sonorous forces are gradually 
diminished, concluding in a pianissimo barely audible. Despite being based on the popular music environment, the work has 
an agogic and dynamic flexibility of great strength, according to the intentions of the composer. It was premiered in 1976 in 
Rio de Janeiro by José Botelho himself, and recorded in a cd entitled Brazilian Music for Clarinet and Piano.

2 Chôro, also called Chorinho, is a music style very popular in Brazil. It dates back from about 1880, where the first groups 
came in scene in the city of Rio de Janeiro. It is instrumental music, full of syncopations, varied rhythmic patterns, virtuosic 
passages and rich harmonies. Its instrumentation is a singular one, which may have mandolin, 7-string acoustic guitar, 
tambourine, ukulele, flute, clarinet, for instance.
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RESUMO: O artigo aborda as interfaces da análise na interpretação e execução musicais realizando uma reflexão sobre o papel 
da análise nesse processo. Para alcançar tal objetivo foram levantadas as principais correntes analíticas que tratam da relação 
da análise na interpretação e execução musical e realizadas reflexões sobre o processo interpretativo e de execução. Segundo 
Levinson o processo interpretativo é caracterizado como o conjunto de conhecimentos necessários à elucidação de uma obra e/
ou de suas relações internas. Já execução (ou perfomance) pode ser caracterizada como o ato ou atividade musical, envolvendo 
apresentação pública ou privada. Neste processo análise atua como ferramenta que pode informar tanto a execução quanto a 
interpretação musical. 
PALAVRAS-CHAVE: Execução, Análise e Interpretação musicais.

ABSTRACT: The survey examines the analytical interfaces on the process of interpretation and musical performance. The meth-
odology raises the analytical trends that deal with the role of analysis on interpretation and performance. According Levinson, 
interpretation can be characterized as the knowledge necessary to elucidate a musical work and/ or their internal relations while 
performance could be defined as the act or activity, involving public or private presentation. In this process musical analysis 
contribute to inform performance and interpretation.
KEYWORDS: Performance, Interpretation and Musical analysis.

introdução

O artigo aborda as interfaces da análise na interpretação e execução musicais 
realizando uma reflexão sobre o papel da análise musical nesse processo. Segundo 
Jerrold Levinson interpretação é o “... conjunto de conhecimentos necessários à eluci-
dação de uma obra e/ou de suas relações internas com a finalidade de mostrar o que a 
obra está dizendo ou fazendo, seja na parte ou no todo” (LEVINSON, 2001, p. 33). Já 
o conceito de execução (ou também performance) adotado no trabalho refere-se ao ato 
ou atividade, envolvendo apresentação pública ou privada. Assumindo como verdadeira 
a hipótese da interatividade proporcionada pela análise musical no processo de inter-
pretação e execução musicais, diversos questionamentos surgem relacionados a esta 
assertiva: como, através da análise musical, interpretação e execução interagem? Como 
a análise musical “informa” a execução? Como a execução de uma obra musical “infor-
ma” a interpretação e a análise musical? Existe reciprocidade nessa relação? Quais os 
elementos comuns e pontos convergentes na relação interpretação - análise - execução? 
Existiriam pontos divergentes? Quais? A análise musical restringe a liberdade artística 
do executante? Quais conhecimentos são necessários para fundamentar uma execução 
musical? 
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correntes AnAlíticAs em relAção à performance

O processo de consolidação da Pós-Graduação em Música no Brasil tem propor-
cionado uma utilização crescente de diferentes enfoques analíticos como ferramentas 
de apoio para investigações em diversas subáreas musicais: composição, práticas 
interpretativas, musicologia, etnomusicologia e educação musical. Cada vez mais fre-
qüentemente encontramos trabalhos acadêmicos onde análise musical é utilizada como 
suporte teórico para a resolução de diferentes problematizações acadêmicas. Ao con-
siderarmos a definição de análise musical proposta por Ian Bent como a “... resolução 
de uma estrutura musical em elementos constituintes relativamente mais simples e a 
investigação das funções destes elementos na estrutura. [...] é a parte do estudo da 
música que tem como ponto de partida a música em si, ao invés de fatores externos” 
(BENT, 1980, p. 340), observamos um entendimento calcado na estrutura musical 
em detrimento de outros aspectos que possam contribuir para a compreensão da obra, 
como expressão, afetividade, caráter, estilo entre outros que também desempenham 
um importante papel na prática performática. O entendimento de redução musical da 
obra em elementos mais “simples” e o desenrolar da obra como conseqüência dessa 
“construção orgânica” permitiu o estabelecimento de um paradigma “estrutural-organi-
cista” no campo analítico. Segundo Joseph Kermann, “... conjuntamente com a teoria 
musical, análise tem uma relativamente longa história acadêmica com origem no cur-
rículo de conservatórios musicais do século dezenove. [...] Análise busca identificar e 
demonstrar a coerência funcional de obras musicais, sua unidade orgânica (KERMANN, 
1994, passim). Ainda segundo Kermann, organicismo existe com o propósito de va-
lidar certos tipos de obras em detrimentos de outras, portando em si uma ideologia 
(KERMANN, ibid). 

Atualmente novos enfoques surgiram como reação ao “paradigma estrutural-or-
ganicista”, onde outros elementos são contemplados como o estudo epistemológico da 
obra, o contexto cultural da época, a função social exercida pela música entre outros, 
não deixando de lado o conhecimento adquirido pela concepção analítica “estruturalis-
ta”. Esses novos enfoques, centrados não somente no estudo da estrutura musical, tem 
permitido interfaces com diferentes campos de conhecimento (como, e.g. a semiótica, a 
história, a lingüística, a psicologia, a matemática, a filosofia, a física, entre outros) e pro-
porcionado um alargamento do campo analítico sem precedentes na história da música, 
inclusive em sua relação com a performance musical. 

Diversos autores discorreram sobre o papel da análise musical e sua influencia 
na performance, entre eles destaco: Wallace Berry, Lerdahl e Jackendoff, Nicholas Cook, 
Janet Schamalfeldt, Joseph Kermann, Eugene Narmour, Joel Lester, Leo Treitler, William 
Rothstein e Jerrold Levinson. De forma sintética, podemos afirmar que, basicamente, 
duas correntes de pensamento se destacam a respeito do papel assumido pela análise 
na performance musical: a corrente “estruturalista” e a de “performance estruturalmen-
te informada”. 

O entendimento “estruturalista” afirma que a qualidade e transparência da obra 
estão presentes na estrutura da música e não na performance. Nesse sentido, é a obra 
em si que contém elementos que conduzem para o que chamamos de expressividade 
ou contribuição do intérprete. Como consequencia há um questionamento do papel do 
executante na expressão musical: a expressão musical é qualidade inerente da obra. Os 
principais teóricos desta corrente são Lerdahl e Jackendoff, Schenker e Treitler. Lerdahl 
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(1988) estabelece uma relação entre o que o compositor escreveu e o que o ouvinte 
percebeu, estabelecendo um vínculo direto nessa relação, ou seja, a qualidade está na 
estrutura musical e não na contribuição do intérprete. Lerdahl (idem) também estabele-
ce parâmetros para uma música ser considerada de qualidade: entre eles, a hierarquia 
de notas e aplicação de escalas diatônicas. Lerdahl e Jackendorff (1983) realizam a 
comparação entre conhecimento abstrato e sua transformação em realização prática 
(performance), questionando a expressão como contribuição do intérprete: a expres-
são é qualidade inerente da obra. Schenker (apud COOK) defende a autonomia da obra 
musical e a expressão musical como resultante estrutural da obra. Treitler (1999) en-
fatiza a importância da obra em si e de seu conteúdo, defendendo o conteúdo da obra 
como o valor máximo e afastando todos os outros elementos, inclusive a contribuição do 
executante.

Na corrente de pensamento denominada “performance estruturalmente informa-
da”, a análise é considerada como ferramenta essencial para as decisões a serem tomadas 
pelo executante havendo, porém, um “diálogo” entre análise e performance. Para esses 
teóricos, de forma sintética, a análise complementa e informa a performance (e vice-ver-
sa), há um processo de troca de conhecimentos entre análise e performance onde estas 
devem ser colocadas simultaneamente e não sucessivamente. Nesse sentido, o conhe-
cimento da estrutura musical por parte do intérprete é um requisito básico nas escolhas 
a serem tomadas, fazendo com que decisões analíticas e performance dialoguem entre 
si, onde uma informa e complementa a outra. Nicholas Cook (1999) denomina este 
tipo de atividade como “performance estruturalmente informada” onde análise musical 
é utilizada como uma ferramenta para as decisões a serem tomadas. Entre os principais 
teóricos destacam-se Wallace Berry, Eugene Narmour, Tim Howell, Jerrold Levinson, 
Janet Schamalfeldt e Nicholas Cook. Para Berry (1989), a experiência musical é mais 
rica quando elementos funcionais de forma, continuidade, vitalidade e direção tenham 
sido claramente discernidos na análise e interpretados como uma base para a consciên-
cia intelectual que precisa embasar interpretações verdadeiramente esclarecedoras. Esse 
entendimento de Berry propõe que análise constrói a decisão interpretativa, onde o intér-
prete deve em primeiro lugar analisar a obra e compreender suas relações internas para 
somente depois executá-la. Assim sendo, Barry propõe uma via única nesse processo: da 
análise para a performance. Narmour (1988) tem um entendimento semelhante a Berry, 
propondo primeiramente a análise da música para posterior performance. Os entendi-
mentos adotados por Barry e Narmour nesta relação unilateral da análise para posterior 
performance carregam em si uma ideologia de dominação proveniente do campo teórico: 
Howell (1992) denuncia o autoritarismo em relação à performance proveniente da teoria 
da música, determinando o que uma performance pode ou não fazer; já Lester (1995, 
p. 214) afirma que executantes poderiam entrar no diálogo analítico como artistas e in-
telectuais habilitados e não como intelectuais inferiores que necessitam aprender com os 
teóricos, acrescentando que analistas deveriam entender o que eles analisam, especial-
mente quando o objetivo de suas análises é “iluminar” os executantes. Porém, no nosso 
entendimento, são os autores Jerrold Levinson, Joel Lester, Janet Schmalfeldt, William 
Rothstein e Nicholas Cook que abordam de maneira mais esclarecedora a relação entre 
análise e performance. 

Levinson (2001) ao comparar interpretação e performance, identifica simila-
ridades e diferenças entre as áreas, classificando-as em interpretações críticas (IC) e 
interpretações performáticas (IP). Enquanto IC tem como finalidade a compreensão da 
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obra, procurando fornecer características de como esta “funciona” (centrada em sua 
estrutura), portanto sintética e analítica, IP está relacionada ao conjunto de escolhas en-
volvendo objetivos específicos de realização das características fornecidas pela partitura, 
sendo vinculada ao ato de execução da obra. Embora IC e IP sejam atividades distintas, 
cada qual contendo suas características peculiares, estes processos podem ocorrer em 
conjunção, de maneira que a interpretação crítica informa e é informada pela performan-
ce interpretativa. 

Lester (1995, p. 198) propõe um questionamento na afirmativa que comunica-
ção entre análise e execução somente ocorre quando analistas fornecem direções para 
executantes, propondo que um discurso mais recíproco poderia aumentar nosso entendi-
mento de objetivos teóricos musicais bem como objetivos performáticos. 

Schmalfeldt (2002) estabelece um diálogo entre o analista musical e sua experiên-
cia como pianista. Para a autora, executantes freqüentemente influenciam e determinam 
interpretações analíticas, assim como análises freqüentemente informam performances. 
Schmalfedt (ibid.) afirma que existe um diálogo de igual autoridade nessas atividades 
permitindo trocas de informações.

Rothstein (1995, p. 237) afirma que o objetivo do executante em considerar uma 
análise musical não é compreender a obra em si, mas descobrir ou criar uma narrativa 
musical, afirmando ainda que a análise ajuda a fornecer o material básico enquanto que 
a imaginação do executante e sua identificação com a obra precisam realizar o restante 
do trabalho. 

Para Cook (1999) há inseparabilidade da performance e da análise, havendo 
simultaneidade e interatividade nessa relação. Para o autor, performances devem ser 
vistas como fontes de significado em si; análise musical contribui como processo, não 
como produto final. Esse entendimento faz com que análise deixe de ser a única por-
tadora da “verdade absoluta” na compreensão de uma obra musical, possibilitando a 
análise através do fazer musical, da experiência auditiva. O autor entende que análi-
se se dá em níveis múltiplos, seja através da representação metafórica descritiva e/ou 
das experiências perceptuais e imaginativas. Cook (ibid.) defende ainda o pluralismo da 
análise musical, onde cada abordagem e enfoque da obra criam sua própria verdade, 
posicionando-se contra o “fundamentalismo” de uma única visão analítica. A pluralidade 
analítica proposta por Cook permite diferentes abordagens e o surgimento de questões 
articuladas sobre a obra. Assim sendo, o desafio do intérprete-analista é decidir quais 
conclusões (grifo nosso) devem ser extraídas da análise e conectá-las com os procedi-
mentos interpretativos e de execução. A visão de Cook, no nosso entender, é a que mais 
se aproxima da realidade prática musical. Para o instrumentista, assoberbado pelas de-
mandas técnicas que envolvem a execução de uma obra, não é viável se aprofundar em 
detalhes das inúmeras correntes analíticas e levantar informações que podem não con-
tribuir diretamente na sua atividade-fim. Sua realidade é procurar extrair da análise um 
conjunto de informações que permitam obter um retorno rápido e eficaz do texto musical 
a ser executado e que estejam conectadas com sua prática musical. 

A Análise nA interpretAção e execução musicAis

Interpretação musical é um processo que envolve a utilização de diferentes co-
nhecimentos e no qual gradativamente são revelados aspectos de uma possível imagem 
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correspondente da obra. O processo de construção interpretativo não é hermético, mas 
interligado com possibilidades diversas – seja através da aquisição de novos conhecimen-
tos, de saberes previamente adquiridos, de experiências performáticas, etc. – podendo 
modificar-se no transcorrer do percurso a partir de descobertas, verificações, decisões 
e correções. A partir de decisões adotadas pelo executante, diferentes possibilidades de 
interpretações e execuções são facultadas. A tomada de decisões é uma atitude inerente 
ao processo interpretativo e da prática musical: informações são salientadas ou relevadas 
conforme o entendimento do intérprete. Assim sendo, seria desejável que o executante, 
no processo de construção interpretativo, fundamentasse essas decisões através de um 
conjunto de conhecimentos sobre a obra a ser estudada, sejam estes teóricos, técnico-ins-
trumentais, histórico-sociais, estilísticos, analíticos, baseados em práticas interpretativas 
de época ou em outros conhecimentos. Esse conjunto de conhecimentos e informações 
fornece elementos que influenciam o processo de tomada de decisões para a interpreta-
ção de uma obra, com reflexos na execução musical. Do conjunto de conhecimentos que 
auxiliam a interpretação e performance de uma obra, a análise musical fornece princí-
pios objetivos pelos quais a execução pode ser informada, contribuindo na solução de 
problemas específicos. Nesse processo de acúmulo de conhecimentos necessários ao 
embasamento interpretativo, conjuntamente com o domínio da técnica instrumental, o 
executante normalmente utiliza algum tipo de análise musical na busca de informações 
sobre motivos, sentenças, frases musicais, seções, cadências, progressões harmônicas, 
condução de vozes, texturas, dinâmicas, instrumentação, expressão, afetos, caráter, es-
tilos musicais entre outros elementos. Por outro lado, poderíamos considerar a tarefa de 
execução de uma obra musical como um relato analítico per si, ou seja, um determinado 
tipo de análise musical – mesmo que não sistemática – já está contida no ato da perfor-
mance musical. Assim sendo, o conhecimento da estrutura musical proporcionada pela 
análise musical é um requisito básico nas escolhas a serem adotadas, fazendo com que 
decisões interpretativas e performance “dialoguem” entre si em um processo interativo 
e complementar.

conclusões

Existe um relacionamento interativo e complementar da análise no processo da 
interpretação e execução musicais, onde análise contribui como meio através do qual 
são realimentadas informações relacionadas a descobertas, verificações, correções e 
decisões. Ao mesmo tempo as conclusões e saberes extraídos da prática performá-
tica fornecem elementos importantes para a construção interpretativa e analítica da 
obra. Assim sendo, o que se pode cogitar é que existiria uma interatividade e simul-
taneidade nessas atividades de interpretação e execução musicais proporcionadas 
pela análise musical. Para o instrumentista os resultados do trabalho podem ajudar 
na conscientização da importância do conhecimento estrutural de uma obra musical, 
fundamentando o processo interpretativo e de execução musicais. Na Pós-Graduação 
os resultados da pesquisa proporcionam o conhecimento de ferramentas de apoio a 
embasar decisões interpretativas e performáticas. Pesquisar este tema é importante 
para aprofundar o conhecimento sobre interpretação e execução musicais e, especi-
ficamente, no estudo da importância da análise musical na construção e facilitação 
desse processo.
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soBre a iNterpretação de caNções de Hekel tavares

Samuel Almeida Silva - UFG
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RESUMO: Trata-se de uma abordagem interpretativa do cancioneiro de Hekel Tavares baseada em informações novas forne-
cidas por Alberto Tavares, filho do compositor. Alberto Tavares relata detalhes do trabalho de Hekel Tavares como a forma de 
compor, o tipo de concepção musical tinha e como gostava que fossem executadas suas canções. 
PALAVRAS-CHAVE: Canção brasileira; Interpretação; Hekel Tavares.

ABSTRACT: This paper discusses the interpretation of songs by Brazilian composer Hekel Tavares based on new information 
given by Alberto Tavares, the composers son. Alberto Tavares reveals details about Hekel Tavares’ composing processes as well 
as his musical conceptions and musical preferences for the performances of his work.
KEYWORDS: Brazilian song; Interpretation; Hekel Tavares. 

introdução

Este artigo tem como objetivo trazer novas informações sobre a interpretação de 
canções do compositor alagoano Hekel Tavares (1896-1969). Alberto Tavares1, único 
filho vivo do compositor, forneceu, recentemente, novas informações baseadas na convi-
vência com o pai, mostrando detalhes sobre o caráter de suas canções, interpretação e 
composição não encontrados na literatura atual sobre o artista. Para servir de exemplo, 
lanço mão da canção Casa de Caboclo – parceria com Luiz Peixoto (1889-1973), com-
posta para o teatro de revista intitulado Stá na hora, que foi encenado no teatro Glória, 
Rio de Janeiro, em 1922 – para expor questões específicas, mas que aparecem, de modo 
geral, no cancioneiro de Hekel Tavares. Para servir de contraponto às edições dessa 
canção, utilizo a interpretação gravada2 pelo cantor Gastão Formenti, em que o próprio 
Hekel Tavares está presente tocando piano. 

cAsA de cAbôco – cAsA de cAboclo

Casa de caboclo, que também aparece em algumas impressões com o nome esti-
lizado Casa de Cabôco, uma das canções mais conhecidas de Hekel Tavares, apresenta 
uma série de supostas questões dificultadoras ao estudo em suas partituras. Foram en-
contradas, até o momento, três partituras diferentes: 1. partitura publicada em jornal3; 2. 
partitura da editora Casa Vieira Machado4; 3. partitura da editora Irmãos Vitale. 

Casa de caboclo aparece primeiramente na revista (teatro de revista) Stá na hora 
e, segundo o declarado na capa das partituras da Casa Vieira Machado e Irmãos Vitale, 
é feita sobre motivo da Maestrina Francisca Gonzaga. Na publicação de Nova Música 
Popular Brasileira5 há menção a esse momento na vida Hekel Tavares:
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A primeira oportunidade de trabalhar com música [no Rio de Janeiro] surgiu em 1926, 
quando Hekel encontrou outro alagoano, o poeta José Maria Goulart de Andrade (conhecido 
na época sob o pseudônimo de Zé Expedito). Dono de boas relações no meio intelectual do 
Rio de Janeiro, Goulart vivia num ambiente requintado e queria experimentar uma espécie de 
revista – uma fantasia literária – dirigida ao público mais sofisticado que começava a surgir 
dos bairros da Zona Sul, em direção à Cinelândia e à Praça Tiradentes. Juntos elaboraram 
então a revista Stá na hora, que estreou em janeiro de 1926, no Teatro da Glória. No elenco 
destacava-se Sylvio Vieira6, um dos cantores líricos mais conhecidos na época.

Casa de caboclo, como a maioria das canções de Hekel Tavares, é estrutural-
mente simples. Ela é escrita na forma binária seguindo quadraturas perfeitas. Cada frase 
contém quatro compassos divididos em dois compassos, que chamo aqui de semifra-
ses, sendo que duas frases formam uma sentença7. A parte A pode ser dividida em duas 
partes, a1(do compasso 1 ao 8) e a2 (do compasso 9 ao 16), que se apresentam em duas 
idéias musicais menores, semifrases, de dois compassos cada.

Figura 1: Melodia de Casa de Caboclo digitada em software de música com base na Edição Irmãos Vitale.

À parte B (do compasso 18 até fim) fica reservado o trecho mais agudo da peça, 
correspondendo também a uma maior exigência expressiva dos versos da letra “Deixa 
falá toda essa gente maldizente” e “Tem duas cruz entrelaçada bem na estrada”. A 
parte B é formalmente igual ao trecho A no que se refere à formação de frases e senten-
ças. As frases da peça são construídas em trechos pequenos, exigindo, assim, respirações 
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curtas, mais fáceis de realizar, e seguindo o modo da recitação poética dos versos da 
canção. A tessitura fica dentro de um intervalo de nona, sendo que a nota mi aguda 
é atingida poucas vezes e em notas curtas. A tessitura original das canções de Hekel 
Tavares, pelo que informa Alberto Tavares, fazia parte do conteúdo expressivo das can-
ções; o ato de transpor tonalidades para adequação ao registro vocal dos cantores não 
era costumeiro em suas canções.

tessiturA de casa de caboclo

Figura 2: Tessitura da Canção Casa de Caboclo.

Ao ser perguntado sobre a prática de transpor a tonalidade de canções para ade-
quação ao registro vocal dos cantores, Alberto Tavares revela da opinião de Hekel Tavares 
a esse respeito: “E ele não gostava que mudasse porque ele escrevia com um determi-
nado espírito.” Pelo que relata Alberto Tavares, seu pai não gostava que se modificasse 
o espírito ou o sentido8 de suas canções. A questão da transposição fica então submis-
sa à manutenção do caráter da peça. Apesar de o entrevistado dizer que o compositor 
não gostava que se fizessem transposições de suas canções, não quer dizer precisamen-
te que não se vá fazer transposições de qualquer canção do artista. Parece que o mais 
importante é respeitar a personalidade das canções. Para tal, deve-se levar em conta a 
importância da tessitura original em cada caso. 

A linha melódica é construída seguindo o esquema simples de Ré maior modulan-
do para a relativa menor harmônica e tem início em fá# (terça de Ré maior). De maneira 
não incomum nas melodias de Hekel Tavares, ocorrem alguns cromatismos como nos 
compassos 6 e 13. O esquema harmônico simplificado mostrado em cifras segue a se-
qüência abaixo.

Figura 3: Esquema harmônico de Casa de Caboclo.

Do ponto de vista de uma observação musical tradicional, esta e outras can-
ções de Hekel Tavares não carregam a densidade harmônica ou contrapontística de uma 
canção de Camargo Guarnieri ou de Cláudio Santoro. Talvez aí resida uma das fontes das 
opiniões quanto ao seu caráter não voltado ao “erudito”. Contudo, o que há de simples, 
estruturalmente falando, há de rico nas mensagens musicais, pois, mesmo trabalhando 
dentro de esquemas composicionais simples, o compositor, ainda assim, consegue esta-
belecer um ambiente profícuo de expressividade. Suas canções se tornam mais ricas do 
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ponto de vista poético, simbólico9. Dessa forma, o foco principal está relacionado não a 
aspectos estruturais convencionais como estrutura melódica, forma, contraponto, esca-
las, harmonia, mas sim às possibilidades discursivas que essas estruturas comportam. 
A simplicidade estrutural se torna o âmbito ideal para carregar os modos de realização 
do discurso cantado que se aproxima muitíssimo da maneira como o discurso é falado, 
sendo esta fala impregnada dos ritmos, entonações, movimentos, trejeitos, maneirismos 
brasileiros. Essas características, pouco perceptíveis na escrita musical, aparecem nas 
interpretações de época. Parece que, para os intérpretes de época, os modos dos fazeres 
musicais, como pertenciam a sua realidade presente, eram bem claros, coisa que atu-
almente não são devido à distância histórica existente. Esse vão que se percebe entre 
a escrita musical e interpretação na música popular é citado por Mário de Andrade e 
Renato Almeida.

Mário de Andrade, em seu Ensaio sobre a música brasileira10, publicado pela pri-
meira vez em 1928, ao se referir à qualidade rítmica da canção brasileira, comenta a 
respeito das diferenças entre música impressa e música realizada:

Seja porquê os compositores de maxixes e cantigas impressas não sabem grafar o que execu-
tam, seja porquê dão só a síntese essencial deixando as subtilezas pra invenção do cantador, 
o certo é que uma obra executada difere às vezes totalmente do que está escrito (Andrade, p. 
17-18). / Os maxixes impressos de Sinhô são no geral banalidades melódicas. Executados, 
são peças soberbas, a melodia transfigurando ao ritmo novo”. (op. cit. p. 19)

Essa disparidade percebida por Andrade, exemplificada na canção Pinião, apare-
ce nas canções de Hekel Tavares, inclusive em Casa de caboclo. Uma das justificativas, 
propostas por Andrade, seria porque “qualquer cantiga está sujeita a um tal ou qual ad 
libitum rítmico devido às próprias condições da dicção”11. No que se refere às canções 
de Hekel Tavares, este ad libitum tem que ver, possivelmente, com a liberdade improvi-
sativa presente na música conhecida como popular e quase completamente ausente na 
canção erudita. O respeito supremo à escrita do compositor e a crescente limitação da 
ação do intérprete para com a obra musical crescem bastante com o tempo12. Mas, no 
ambiente da música popular ou por que não dizer, da tradição oral, suas riquezas inter-
pretativas aparecem quanto maior for a habilidade e domínio dos códigos expressivos 
da linguagem pelo executante. Andrade fala um pouco sobre isso ao se referir aos can-
tadores nordestinos: “...nestas zonas [do nordeste] os cantadores se aproveitando dos 
valores prosódicos da fala brasileira tiram dela elementos específicos essenciais e im-
prescindíveis de ritmo musical”13. Aqui Andrade faz menção a elementos pertencentes 
ao discurso musical, que o caracterizam e enriquecem, mas que não estão presentes na 
escrita musical. Mais à frente, ele procura justificar essa ausência referindo-se à mesma 
peça nordestina:

 
(...) ela se apresenta muitas feitas com uma rítmica tão subtil que se torna quase impossível 
grafar toda a realidade dela. Principalmente por que não é apenas prosódica. Os nordestinos 
se utilizam no canto dum laisser aller contínuo, de fetitos surpreendentes e muitíssimas vezes 
de natureza exclusivamente musical. Nada tem de prosódico. É pura fantasia duma larqueza 
às vezes cômica, às vezes ardente, sem aquela tristurinha paciente que aparece na zona 
caipira”. (Andrade, p. 19)

Renato Almeida, em sua História da Música Brasileira, ao tratar da problemática 
da caracterização da música brasileira, faz referência a elementos dessa discussão:
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Assim, por exemplo, a fantasia do ritmo que permite abundante polirritmia, a moleza da 
síncope, certos empostamentos da voz, a liberdade de o cantor adaptar a seu modo a palavra 
à melodia, de sorte que esta se alongue ou se retraia ao sabor do verso, o modo de cantar na-
salizando sempre, e as entonações, com aquêle ligado peculiar, dum glissando tão preguiçoso 
que Mário de Andrade chegou a imaginar que nordestinos empregassem o quarto-de-tom”. 
(Almeida, p. 15-16)

Andrade e Almeida percebem a presença do caráter improvisativo do cantador. 
Paralelamente à canção de Hekel Tavares, há detalhes que contribuem para a constru-
ção de um enfoque sobre suas canções. Quando Almeida e Andrade procuram retratar 
– traduzir em palavras – os mecanismos expressivos do cantador, fazem referência a uma 
certa liberdade de improvisação que, por sua vez, carrega consigo uma função interpreta-
tiva, criativa, comunicativa, diferenciadora. Com efeito, a dificuldade de se explicar tais 
coisas, que são meramente musicais, em palavras é uma tarefa embaraçosa. Contudo, 
não se pode deixar de observar simplesmente que tanto Andrade quanto Almeida obser-
varam esses fatos musicais em loco ou por registros gravados. Eles viram as fontes que 
pertenciam ao seu tempo.

Enfim, a dicotomia, entre discurso oral e escrito pode ser encontrada também 
nas canções de Hekel Tavares. Mas diante do impasse sobre o peso que cada elemen-
to, oral ou escrito, tem na construção de uma interpretação, torna-se necessária a 
proposição de caminhos para resolvê-lo. Andrade e Almeida mostraram um caminho, 
consultando as fontes sonoras de seu tempo. Ao intérprete do presente, como fizeram 
eles, é importante fazer uso dos registros de época e, por que não, usar de sua “liber-
dade”, como citado por Almeida, para construir interpretações. De qualquer forma, 
o que vem-se mostrando até agora é que a submissão incondicional ao material im-
presso deve levar a interpretações muito distantes da realidade musical pretendida no 
caso das canções de Hekel Tavares. Parece que existe todo um corpo cultural a ser 
apreendido, incorporado, que há de se hibridizar ao material escrito. Contudo, mesmo 
percebendo essas diferenciações entre material impresso e gravações de época, resta 
saber qual a natureza das partituras manuscritas de Hekel Tavares. Por exemplo, nas 
partituras de Casa de Caboclo, deixando de lado as diferenças notórias nas letras e nos 
acompanhamentos do piano das três edições aqui observadas, veja a diferença pontual 
entre a partitura da editora Irmãos Vitale e a interpretação de Gastão Formenti trans-
crita abaixo:

Figura 4: Trecho melódico de Casa de caboclo, digitado em software de música com base na Edição Irmãos Vitale.

Figura 5: Trecho melódico de Casa de caboclo, transcrito da gravação de Gastão Formenti, 1928.
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Alberto Tavares, quando perguntado sobre qual a referência de maior confiabi-
lidade, edição ou gravação com Hekel Tavares tocando, foi categórico: é a gravação. 
Contudo, é preciso ter cautela nas decisões a serem tomadas. Muito ainda depende do 
bom senso dos intérpretes. 

Sobre a idéia que se tem hoje da música dita popular e a orientação de Hekel 
Tavares quanto à interpretação de suas canções Alberto Tavares relata: 

Por exemplo: Funeral de um Rei Nagô, escrito pra baixo. É uma música pesada. É um fune-
ral... dum Rei. Eu não posso botar isso pra ser cantado por uma soprano... com esse espírito, 
com esse sentido... e você transporta isso pra uma meso[-soprano] ou qualquer coisa, vai 
ficar muito complicado, a interpretação. Não vai ter o espírito... e ele [Hekel] disse:...não 
precisa cantar, não precisa tocar minha música não. Deixa lá como tá... mas [se for fazer] é 
assim que eu gosto.

Pelo discurso de Alberto Tavares, percebe-se que Hekel Tavares tinha uma con-
cepção bem definida, precisa, da maneira que suas canções deveriam ser executadas. 
Isso entra em conflito com a idéia de liberdade interpretativa vista na música popular 
mostrada anteriormente, ao que Alberto Tavares tem a acrescentar sobre o caso das gra-
vações da Inezita Barroso14, principalmente a gravação do Funeral d’um Rei Nagô:

Por isso que ele [Hekel] teve problema com a Inezita Barroso. Porque a Inezita Barroso, além 
de transportar, ela criava harmonias dentro da canção que ela achava que era, e ele [Hekel] 
não queria. Ele escrevia tudo com partitura, criava dentro de um determinado espírito e gos-
taria que aquilo fosse seguido como ele escreveu.
Noventa por cento das canções dele [Hekel] foram escritas pra piano, então ele escrevia 
direto.
[Hekel escrevia] Nota por nota, acorde por acorde, mão esquerda mão direita, toda a base da 
canção e a linha melódica da canção com a letra em cima.

Quando perguntado se a escrita em Hekel Tavares representa precisamente o que 
o executante deve realizar ou se representa uma espécie de caminho aberto à interpreta-
ção como de costume na música popular, Alberto Tavares confirma que a interpretação “é 
fechada”. No entanto, ao ser perguntado sobre as diferenças entre o que Hekel Tavares 
toca nas gravações ao piano e as edições, diz: “Pode ser que na hora ele tenha preferido 
colocar alguma coisa, ter sentido alguma coisa, então, alguma coisa de momento dele, 
no que tá gravando, mas ele era muito fiel àquilo que ele se propunha”.

considerAções finAis

Mesmo sendo o ponto de vista exposto por Alberto Tavares fechado no que se 
refere ao sentido que se deve encontrar nas canções de Hekel Tavares, é necessário levar 
em conta o ponto de vista atual de Laboissière, em que se lê que a interpretação é a “sig-
nificância da música para cada um em particular”15, sendo a performance da música 
uma recriação. Essa afirmação está de acordo com a visão de Deleuze de que a “essência 
não é apenas particular, individual, mas individualizante”16. O processo de construção 
da performance é um processo de construção de sentidos que, mesmo levando em conta 
aquilo que é história, conexão com o passado, configura-se num trabalho encapsulado 
no presente e projeta-se sobre um devir único, particular. Dessa forma, a idéia de que é 
possível a transposição de sentidos estáveis, como gostaria Hekel Tavares, parece impro-
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vável. A descoberta do sentido ou o espírito relatados por Alberto Tavares, ao se referir à 
obra de seu pai, configura-se num processo de diálogo interno do performer no qual se 
encontram elementos do passado e do presente criando a expectativa de um devir novo, 
sentidos novos, diferentes do que concebera inicialmente o compositor. 

notAs

1 Alberto Tavares é o responsável pela obra de Hekel Tavares e trabalha atualmente na recuperação da obra sinfônica do 
compositor.

2  TAVARES, Hekel e PEIXOTO, Luiz. Casa de caboclo. Intérprete: Formenti, Gastão. Gravadora: Odeon. Número do Álbum 
12863. Data de Gravação 00/1928. Data de Lançamento 00/1928. Lado: lado A. Rotações Disco 78 rpm. Essa gravação 
pode ser ouvida através do sítio virtual do INSTITUTO MOREIRA SALLES. Acervos e pesquisa. Música. Hekel Tavares. 
Disponível em: <http://ims.uol.com.br/ims/>. Acessado em: 27 abril 2008.

3  Essa partitura em papel jornal faz parte dos recortes pertencentes ao acervo de Tinhorão que se encontram no INSTITUTO 
MOREIRA SALLES. Fonte e data não são mencionados.

4  Partitura pertencente ao acervo de Tinhorão encontrada no IMS. 
5  Nova História da Música Popular Brasileira. 2. ed. (revista e ampliada). São Paulo: Abril S/A Cultural e Industrial, 1979.
6  Segundo a Enciclopédia da Música Brasileira, em 1924, Sylvio Vieira desponta na cena lírica carioca com a montagem da 

ópera La Bohême, de Puccini. A partir desse momento, amplia sua ação participando também em “companhias populares 
e em revistas nos teatros Recreio, João Caetano, da Glória e do Cassino, no Rio de Janeiro” (p. 816).

7  A nomenclatura de “frase” e “sentença” segue o esquema visto em Forma e estrutura da música de Roy Bennett, 1986.
8  Deleuze, em seu livro Proust e os Signos, escreve sobre o sentido dos signos: “Em primeiro lugar, é preciso sentir o efeito 

violento de um signo, e que o pensamento seja como que forçado a procurar o sentido do signo” (p. 22).
9  Os termos poético e simbólico são usados aqui com base em Laboissière (2007), onde se lê que “a interpretação implica 

necessariamente uma definição do poder e dos limites do intérprete na produção do sentido” (p. 16). 
10  ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. 4. ed. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2006.
11  Idem p. 19.
12  Thurston Dart, em seu livro Interpretação da Música, reflete sobre a evolução da escrita musical através dos tempos e 

em culturas diferentes. Ele afirma o seguinte: “Quanto mais retrocedemos na história da música, menos essas indicações 
[dinâmica, fraseado, andamento] aparecem, e mais confiança era evidentemente depositada no preparo do intérprete, no 
seu senso de tradição, na sua musicalidade inata (p. 7)”.

13  ANDRADE, Mário de. Op. cit., p. 19.
14  Alberto Tavares se refere à gravação do Funeral dum Rei Nagô feita por Inezita Barroso (1955). Essa gravação pode ser 

ouvida através do sítio virtual do INSTITUTO MOREIRA SALLES. Acervos e pesquisa. Música. Hekel Tavares. Disponível em: 
<http://ims.uol.com.br/ims/>. Acessado em: 27 abril 2008.

15  LABOISSIÈRRE, Marília. Interpretação musical: a dimensão recriadora da comunicação poética. São Paulo: Annablume, 
2007. p. 188.

16  DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 46.
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a coNcepção de eNvolvimeNto corporal No faZer 
artístico: do corpo-oBjeto da body art ao corpo 

existeNcial da performaNce musical

Thiago Cazarim - UFG
thiago_cazarim@yahoo.com.br

RESUMO: Em minhas últimas publicações, insisti na necessidade de se abordar o envolvimento corporal na performance 
musical de modo a revelar o corpo como possibilidade de realização da obra, em vez de simples instrumento de execução. 
Apenas uma concepção fenomenológico-existencial se mostrou compatível com a unidade essencial dos aspectos diferentes 
(sensório-motor e cognitivo) da prática musical. Porém, a própria noção de envolvimento se manteve não-explicitada. Neste 
artigo, primeiramente discuto o envolvimento corporal na body art. Ao se caracterizar como se dá o envolvimento corporal 
nesta manifestação artística, veremos em que sentido a performance musical aponta para a caracterização existencial de 
envolvimento corporal em projetos artísticos.
PALAVRAS-CHAVE: Body art; Performance musical; Corporeidade; Existencialismo; Fenomenologia; Ontologia.

ABSTRACT: In my last articles I have insisted on the need of an approaching to body involvement in art which reveals the 
body as the very possibility of performing art instead of a mere corporeal instrument for performances. Only an existential and 
phenomenological conception of body was appointed as being compatible to the essential unity of the different aspects of 
musical performance. Nevertheless, the conception of involvement remains unexplained. In this article I first discuss the body 
involvement in body art. In trying to delineate how body takes part in this artistic movement, we will see in which way the 
performance of music indicates the existential characterization of body involvement in artistic projects. 
KEYWORDS: Body art; Musical performance; Corporeity; Existentialism; Phenomenology; onthology.

introdução

Em minhas últimas publicações (Cazarim, 2007, 2008; Cazarim e Ray, 2007), 
enfatizei a necessidade de se estudar o envolvimento corporal na performance musical 
a partir de uma abordagem existencial de corpo como corpo próprio (Merleau-Ponty, 
2006). Resta ainda, porém, definir com maior precisão o que se entende por envolvi-
mento, de modo não apenas a retomar as discussões precedentes, mas principalmente 
com vistas a ampliar a compreensão de corpo, entendido numa acepção existencialista, 
através da definição de como se dá o envolvimento (do corpo) em projetos (artísticos, 
motores, intelectuais e expressivos). De certo modo, uma compreensão do que digam 
termos como “envolvimento”, “engajamento” e “participação” já estão sempre presentes, 
ainda que tal compreensão não precise ser tematizada ou apresentada esquematicamen-
te para aquele que a vivencia1. Caso contrário, não falaríamos jamais que nos envolvemos 
em atividades. Assim, é da compreensão explicitada pelos testemunhos e práticas dos 
próprios artistas que devemos extrair as situações guiarão esta análise. Isso se faz ne-
cessário para que se evite interpretar o envolvimento corporal na arte de modo abstrato 
ou inadequado. Porém, devemos interrogar em que terreno se move a compreensão dos 
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artistas e averiguar em que medida ela condiz com as possibilidades existenciais dos fe-
nômenos que se propõem interpretar.

Dentre as diversas manifestações artísticas passíveis de análise, nos deteremos 
primeiramente à body art. A escolha da análise deste movimento artístico se justifica 
porque a body art acredita ter levado ao extremo a concepção de envolvimento corpo-
ral na arte, não apenas por inaugurar novos conceitos, mas por sistematizar de maneira 
muita particular a aplicabilidade do corpo como suporte e possibilidade da arte. Porém, 
a body art, como veremos adiante, trata o corpo como simples coisa material (res exten-
sa), o que contradiz a concepção existencial de corpo. Deste modo, as idéias que guiam 
os adeptos da body art devem ser questionadas de modo a revelar sua proveniência on-
tológica, ou seja, o terreno em que se movem estas concepções de ser-corpo. 

Após este questionamento, retomamos os resultados das discussões anteriores. 
Tal confrontamento evidenciará de que modo se pode falar (e já se falou) em envolvi-
mento corporal no fazer artístico. A partir da continuação da análise do fenômeno da 
performance musical, pretende-se estabelecer de forma mais clara o nexo entre gesto, 
pensamento, ação e corpo. Para tanto, a presente investigação seguirá os seguintes 
passos: a determinação ontológica do corpo como suporte na body art e o conceito de en-
volvimento corporal na obra artística dela decorrente (item 2); a constituição primordial 
e originária do corpo e as modalidades existenciais de corporeidade (item 3); o estabe-
lecimento do nexo entre corpo, ação e pensamento na performance musical a partir da 
concepção existencial de envolvimento (item 4). 

A determinAção ontológicA do corpo como suporte nA body art e o conceito 
de envolvimento corporAl nA obrA ArtísticA delA decorrente

Segundo Pires (2005), a partir da década de 1950 o corpo humano passou a ser 
objeto de interesse artístico como o próprio instrumento, território e resultado da obra 
artística. Ainda que apresente diferenças em cada década, a idéia que permaneceu cons-
tante foi a de que “não basta uma arte que retrate o corpo, ou que seja produzida sobre 
o corpo; ela tem que ser produzida com o corpo. Este pode ser apresentado na íntegra, 
em partes – literalmente amputadas ou não – ou por meio de seus fluidos” (Pires, 2005, 
p. 87). Os procedimentos utilizados para a transformação do corpo em obra são diver-
sos: tatuagens, piercings, inserção de objetos sob a pele ou realização de implantes e 
cirurgias para alterar a forma natural do corpo. O corpo se torna, assim, a própria obra e 
o suporte de sua elaboração.

Aos adeptos da body art, a dor decorrente dos processos de modificação da pele 
(sejam elas marcações, como as tatuagens, ou perfurações, como a aplicação de piercin-
gs ou ganchos para a realização de rituais de suspensão) não é tida como desprazer.

O aspecto negativo da dor (sensação forte e inesperada) existe somente para as pessoas 
que são relativamente pouco desenvolvidas. Através da educação e da prática, é possível 
transcender, transformar ou mudar uma sensação em outra coisa qualquer. [...] O corpo sente 
a sensação, mas é possível aprender a separar rapidamente a consciência da sensação, e 
assim, não se trata mais de dor. (Musafar apud Pires, 2005, p. 108)

Os adeptos das modificações corporais crêem que o corpo é habitado pela mente 
e pelo espírito do artista, e não que o artista é seu corpo. Assim, “as sensações físicas, 
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principalmente as restritivas, [é] que implicam dor ou privações” (Pires, 2005, p. 114). 
A superação da dor, portanto, oferece uma possibilidade de autoconhecimento e supera-
ção própria a que o artista deve se submeter.

Ainda se poderiam traçar diversas relações estabelecidas pelos artistas com seus 
corpos, porém as observações levantadas já são suficientes para o propósito deste artigo. 
Longe de condenar a validade ou os resultados estéticos decorrentes das práticas ci-
tadas, queremos caracterizar as premissas que guiam a compreensão de corpo como 
suporte. Tal caracterização deve evidenciar em que sentido o corpo se dá a possibilidade 
de ser tomado como pura matéria e como corpo existencial.

Devemos destacar três aspectos: I) o corpo, encarado como suporte e instrumen-
to, é um objeto material (res extensa); II) o indivíduo não é, mas está em seu corpo; III) 
o corpo é um meio de transcendência (através da superação da dor). Este três pontos 
podem ser resumidos em um: o corpo é tido essencialmente como um suporte material 
(da obra, da “alma” e da auto-superação individual). O corpo, como suporte material, 
se torna passível de transformação. Poder-se-ia dizer, numa consideração “existencial” 
apressada, que a transformação do corpo o tomaria como sendo isolado de uma perso-
nalidade. Esta afirmação não corresponderia adequadamente ao que os artistas afirmam, 
já que o corpo é o receptáculo da mente e do espírito. No entanto, não se deve deixar 
de apontar que as modificações corporais não são as modificações psicoafetivas, mas 
apenas as suportam. O corpo é o continente da essência espiritual, é o “trampolim” físico 
para o salto transcendental da “alma”, e a transformação do corpo serve apenas para 
projetar a consciência para esferas mais “elevadas”.

No tocante à análise do envolvimento do corpo na obra de arte, é interessante 
notar que o gesto se volta sobre sua origem (o corpo que o realiza), numa espécie de 
metalinguagem. Porém, é necessário caracterizar o modo em que se dá esse voltar-se do 
gesto para que se compreenda propriamente o que representa tal origem. 

A língua alemã possui dois substantivos que podem ser traduzidos por corpo: 
Körper e Leib. O primeiro é usado mais usualmente com respeito ao mundo de objetos 
da física, os corpos materiais medidos e calculáveis (como na acepção da física de corpo, 
por exemplo), enquanto o segundo se refere mais especificamente ao corpo humano. A 
concepção de corpo como suporte corresponde, assim, ao sentido mais forte do termo 
Körper. Dissemos que o artista volta seu gesto ao seu corpo, fonte do gesto. O voltar-se 
desse gesto, porém, constitui uma transformação ontológica da concepção que o artista 
tem de seu corpo. O gesto que inicia o processo significativo provém de um corpo vivo, 
expressivo e encarnado em uma existência (ao qual chamaremos daqui por diante de 
Leib); este mesmo gesto, porém, se volta para sua origem de modo a caracterizá-la como 
pura materialidade (Körper). Não se diz que o suporte material sobre o qual se volta o 
gesto não “seja” expressivo. O que se diz é que a expressividade se dá sobre o corpo em 
vez de ocorrer em virtude dele, como se suas realidades existenciais e materiais fossem 
exteriores umas às outras. O gesto que se volta deste modo não “retorna” simplesmente 
à sua origem, mas modifica a proveniência existencial ao colocá-la como possibilida-
de meramente física (suporte-origem material, não-marcado). O gesto é, sem dúvida, 
originário, mas o que ele origina em seu voltar-se para a origem que resgata é sua modi-
ficação de Leib em Körper. 

Em resumo, podemos dizer que o corpo existencial (Leib) dá a si a possibilidade 
de se compreender enquanto corpo meramente físico (Körper) a partir de seu voltar-se, o 
qual se caracteriza por projetar a compreensão de corpo para uma origem por ele resga-
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tada. É como modificação ontológica que se deve conceber o gesto que se volta sobre o 
corpo ao tomá-lo como meramente físico2. Devemos nos perguntar, assim: é possível que 
o Leib esteja fundado no Körper, ou, ao contrário, seria a “materialidade pura” uma pos-
sibilidade existencial? A seguir, através da análise da constituição existencial do gesto, 
verificaremos em que modo tais questões devem ser respondidas.

A constituição primordiAl e origináriA do corpo e As modAlidAdes 
existenciAis de corporeidAde

Vimos que a body art concebe o corpo como suporte da arte. Poder-se-ia ir ainda 
mais longe com esta afirmação: o corpo se tornaria a própria obra. Este tornar-se, porém, 
não deve ser interpretado como uma compreensão existencial: o realização da obra se 
dá sobre o Leib de modo que ele se torne portador, na modalidade de Körper, da obra. 
É apenas nesse sentido que o corpo “é” a “obra”, compreendida apenas como aspecto 
material obra3. A questão que urge responder, a princípio, é: qual seria então a relação 
existencial entre corpo, gesto e expressividade? Esta questão, no fundo, diz o mesmo que 
a pergunta sobre o envolvimento do corpo no fazer artístico, que, por sua vez, remete à 
questão básica a que nos propusemos de início, a saber: como devemos caracterizar o 
que seja envolvimento corporal?

Tomemos novamente o caso da body art, agora procurando concentrar a aten-
ção mais detidamente sobre o gesto que se volta ao corpo. Caracterizamos esse voltar-se 
como transformação da compreensão ontológica do corpo. Permanece, no entanto, obs-
curo o modo em que se dá essa transformação. Não seria correto afirmar que o corpo 
deixa de ser uma existência para ser uma coisa. Ainda que tal modificação fosse pos-
sível, o seria somente no seio e em virtude de uma existência corporal. Não se pode 
negar, porém, que o corpo é tomado com possível materialidade pura. E quando dizemos 
que ele é tomado, o fazemos num sentido literal: o Leib é tirado (de sua existência pró-
pria) para existir no gesto que o toma como puro ser-físico (Körper). Assim, o gesto pode 
modalizar o corpo enquanto um e outro modo de ser. Porém, o gesto nunca pode moda-
lizá-lo como corpo porque já se é e está sempre neste modo. Por isso se diz que o corpo 
tira o Leib enquanto existencial puro para o modo de ser do Körper, e tais modalidades 
só são possíveis como possibilidades de compreensão ontológica do próprio corpo.

Com isso, porém, não só não esclarecemos suficientemente o que diz envolvimen-
to, como ainda o sentido de gesto se tornou ainda mais distante do que normalmente 
concebemos. Dizer que o gesto que se volta para o corpo o modaliza em determinados 
modos de ser parece afastá-lo da obra que ele realiza. Afinal, não seria prudente recusar 
tal interpretação uma vez que o gesto é o meio pelo qual se realiza a obra? Mas o que é 
obra? Tal questão permanecerá tão fundamental quanto vaga se colocada deste modo. 
A questão mais importante no momento é: a que obra o gesto se entrega, e que obra, 
como possibilidade do gesto, ele se dá? Colocada deste modo, a questão permite ques-
tionar com precisão e segurança. A resposta poderia ser simplesmente: o gesto realiza 
uma obra cujo suporte material é o Körper. Porém, o Körper não é algo já dado ao corpo, 
uma vez que é o corpo em um modo específico de ser. Assim, não se pode caracterizar o 
corpo propriamente como um suporte, uma vez que pressupor um suporte seria pressu-
por conjuntamente um desde-sempre-estar-simplesmente-aí desse suporte. O voltar-se 
ao “suporte” ao qual se volta o gesto deve ser encarado como fundamento da própria 
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obra e aquilo que possibilita a modalização do corpo. A obra, por sua vez, na condição 
de operação expressiva a que se entrega o gesto, acaba por configurá-lo: cada obra exige 
para si um gesto próprio que a efetue. A articulação de gesto e do aspecto material da 
obra, assim, é a articulação do próprio modo de ser do corpo. Articulando-se como gesto, 
o gesto modaliza o corpo neste ou naquele modo, e a obra a que o corpo se entrega, no 
fim das contas, é a obra de se fazer corpo para este ou aquele modo de ser. O voltar-se 
do gesto é a articulação da corporeidade enquanto suporte da obra. 

Esta concepção pode causar estranheza quando se pensa sempre em proprie-
dades materiais de um objeto artístico. Porém, tomar o “resultado” da obra por “obra” 
puramente material acabada é descaracterizar o gesto enquanto movimento articulador 
e expressivo. É assim que podemos, enfim, dar razão a como os seguidores da body art 
compreendem as performances e os happenings: a obra não se distingue do gesto. 

A concepção de “obra” acabada reduz o movimento característico da articulação 
expressiva a uma coleção de sentidos cristalizados4. Somente no sentido de movimen-
to articulador é que se deve conceituar envolvimento: o corpo não se relaciona consigo 
mesmo como se ele simplesmente se moldasse materialmente, nem mesmo se relaciona 
tematicamente a e com seus modos de ser (Leib e Körper). O corpo próprio, num sen-
tido estrito, nem sequer se relaciona: ele se articula. É como articulação expressiva 
que caracterizamos o modo em que se dá o envolvimento no fazer artístico. Não é um 
envolvimento com projetos ou consigo mesmo: sendo articulação expressiva de seu ser-
corporeidade, o envolvimento é envolvimento do corpo a partir de si mesmo em obras e 
em direção ao ser-corporeidade modalizável.

o estAbelecimento do nexo entre corpo, Ação e pensAmento nA performAnce 
musicAl A pArtir dA concepção existenciAl de envolvimento

Com as discussões atual e precedentes (Cazarim 2007, 2008; Cazarim e Ray, 
2007), conquistou-se um terreno favorável à ampliação da noção de gesto e corpo a 
partir de uma interpretação fenomenológica e existencial. Porém, pode-se ainda objetar 
a analítica desenvolvida dizendo-se que esta tomou como base um caso extremo em que 
o corpo é forçado a aparecer voltado insistentemente sobre si mesmo. Não seria a body 
art uma exceção ao fazer artístico geral uma vez que a obra, em relação ao corpo, é na 
maior parte das vezes não-“metalingüística”? A performance musical oferece uma pos-
sibilidade de interpretação que pode testemunhar a favor dos conceitos discutidos até 
o momento. Porém, antes de nos voltarmos a ela, devemos precisar o que questiona o 
questionamento anterior. 

Em primeiro lugar, deve-se refutar a idéia de metalinguagem pressuposta na per-
gunta levantada. O corpo não é uma “relação” consigo mesmo, no sentido em que ele não 
se põe diante ou ao lado de si em partes que “se” “envolvem” numa relação posterior à 
existência das partes5; o corpo se articula para adiante de si a partir de si. A idéia de meta-
linguagem pressupõe um corpo que faça primordialmente “referências” explícitas acerca de 
seu ser como linguagem, mas, como definimos, o corpo se dá como articulação. O envol-
vimento do corpo “consigo” só pode ser existencialmente compreendido como articulação, 
assim como uma metalinguagem pretendida só pode ser articulação, e não relação.

A questão diz ainda que a relação do gesto com as demais obras artísticas é 
primeiramente não-metalíngüística. De fato esta afirmação ganha razão, especialmente 
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quando definimos metalinguagem como articulação (de si) em obras. Porém, a questão 
contém sua própria refutação porque subentende como obra artística a “obra” cristaliza-
da. Obra foi entendida como movimento articulador. Ora, o corpo não foi caracterizado 
de outro modo, e inclusive pudemos indicar em que sentido gesto e obra se correspon-
dem na body art. Isso quer dizer, portanto, que qualquer obra, no sentido dinâmico de 
articulação, é metalingüística já que o que está em jogo é sempre a articulação própria 
da obra enquanto fazer-se obra. A idéia de que, diferentemente da body art, os demais 
artistas voltam seus gestos para “obras” (e, conseqüentemente, de que os gestos não são 
metalingüísticos em princípio) se baseia na concepção da obra como estatuto exterior ao 
gesto6, como pura materialidade. Ao contrário do que se possa pensar, a body art não é 
uma pura “metalingaugem” da materialidade corporal, uma vez que a tomada transfor-
madora do corpo em Körper (suporte) é a própria obra a ser realizada, e é ela a que visa 
a body art em princípio.

O que a performance musical pode nos ensinar a respeito de gesto, pensamento 
e ação? Conforme discuti anteriormente (Cazarim, 2008), pensamento nem sempre é a 
colocação explícita de um mundo temático de entes conceituados. Existe uma forma pri-
mordial de compreensão. Merleau-Ponty (2006) sintetiza esta concepção ao dizer que 
todo “eu penso”, enquanto enunciado formal de uma compreensão de um ente (“eu”) 
que pensa, é primordalmente um eu-posso (eu penso porque já estou nesse modo de 
ser). Pensamento é fundamentalmente abertura de e a um mundo. Esta compreensão é 
definida como pensamento atuante. Desta forma, qualquer ação deixa de ser encarada 
como subordinada a um ego psíquico desligado de e superior a um Körper: também a 
ação é pensamento. O gesto, enquanto pensamento atuante, agora pode receber uma ca-
racterização formal mais consistente. Se anteriormente (Cazarim, 2008) o gesto artístico 
foi definido como retomada expressiva, por meio de e em um corpo próprio, frente à atual 
definição de gesto podemos enunciar: o gesto artístico é a retomada em, a partir de, em 
virtude de e que projeta (pois se volta para a origem que instala) um corpo próprio como 
movimento de articulação expressiva. Aqui, gesto e obra não se distinguem.

Somos tentados a duvidar desta conceituação quando pensamos a performance 
musical como a execução de “obras” musicais7. Devemos atentar, porém, para o fato 
de que esta concepção de obra é a que vela o dinamismo do gesto que articula. Não se 
nega que haja “obras” musicais no sentido de um repertório já composto e determinado 
como tradição. O que se nega é a rigidez que se dá ao sentido de performance musical 
enquanto execução de “obras” em vez de se fazer ver a obra enquanto o processo que 
é a própria performance. E esta concepção de performance ainda fecha a compreensão 
do movimento articulador do gesto. Não falamos nunca em gesto “físico” porque isto 
pressuporia a concepção de corpo como Körper. Também não negamos que “exista” 
materialidade “em” um corpo. O que refutamos é a concepção de materialidade-sim-
plesmente-dada; a fisicalidade do gesto é existencial. O gesto da mão que se volta ao 
piano não é a mera conformação, na direção de um instrumento, de um sistema ós-
seo-muscular e nervoso guiado por ou que determina um aparelho cognitivo. A busca 
da sonoridade “indicada” na partitura é a efetivação da “obra” musical enquanto gesto 
de uma corporeidade (obra existencial). Do mesmo modo, a materialidade do toque se 
configura como projeto existencial da obra musical, a qual se compreende, em se re-
alizando, como gesto articulador de sentidos sonoros. Articular sentidos não é nunca 
conjugar dois sentidos simplesmente dados, mas sim efetuar sentidos a partir de movi-
mento articulador que é o gesto.
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considerAções finAis

O caso da performance musical deve nos ensinar que o envolvimento do corpo 
(que se faz como gesto de e em uma obra) não é nunca um relação do corpo com a 
“obra” “da” partitura. A partitura, em si, nem sequer tem uma obra em sentido próprio8. 
O corpo que realiza a apresenta música é literalmente a obra em realização no projetar-
se de si na a ocupação com a partitura (“obra”). A performance musical é a obra a ser 
realizada. Apenas esta concepção de performance é capaz de mostrar como o corpo se 
envolve propriamente na obra artística. 

A definição de gesto como articulador de sentidos aponta para o movimento es-
sencial que modaliza o corpo a aparecer ora como puramente Leib, ora como Körper. É 
a partir desta possibilidade que o corpo pode se tomar, numa articulação expressiva, em 
modos diferentes. Colocar-se como Körper ou apenas como Leib é modalizar-se num sen-
tido articulado, o qual provém apenas de seu ser-corpo-próprio essencial constitutivo.

Longe de esgotar a discussão empreendida anteriormente, o que acreditamos con-
quistar cada vez mais é um terreno consistente para a articulação da corporeidade (a 
“relação” que ela estabelece) na performance musical. Partindo dos resultados alcança-
dos, devemos prosseguir no questionamento ontológico e existencial dessa articulação 
de modo a não só definir o que sejam corporeidade, gesto, ação, obra, pensamento e 
aprendizagem, mas também para compreender a performance musical como uma mani-
festação (existencial) total do músico que a realiza.

notAs

1 Tal é a opinião de Merleau-Ponty (2006) e Heidegger (2007).
2 A partir daqui, usaremos os termos “Leib” e “corpo próprio” quando nos referirmos à constituição puramente existencial do 

corpo e “Körper” para a acepção de corpo meramente material. Reservaremos “corpo” e “corporeidade” para expressar o 
existencial (Leib) que, em existindo, se doa a possibilidade de se modalizar enquanto Körper. Deve-se ressaltar que não se 
trata simplesmente de uma existência “conjunta” de duas “realidades” dadas ao corpo, mas sim da doação existencial que 
o corpo se faz enquanto existe neste ou naquele modo de ser.

3 Insistimos que a relação de expressividade não se mantém isolada da materialidade e do gesto que configura a obra, mas 
devemos caracterizá-la como exterior à materialidade do Körper já que o suporte físico não passaria de uma possibilidade 
de transcendência do espírito.

4 Do mesmo modo, o movimento “físico” nunca se dá (e a trajetória de um gesto nunca é uma coleção de pontos que “ocor-
rem”) sobre um espaço físico simplesmente dado, sendo a espacialidade uma espacialidade de situação, para falar com 
Merleau-Ponty (2006), ou uma possibilidade existencial da presença (Dasein), para falar com Heidegger (2007).

5 Este dizer também pressupõe a idéia que Merleau-Ponty (2006) critica com propriedade, a saber, a de que eu “estou em” 
meu corpo, em vez de eu ser meu corpo.

6 Se bem pensado, esta idéia de não-metalinguagem da arte em geral é a mesma que guia a body art, a despeito de seu 
caráter aparentemente inovador e extremista.

7 Cf., por exemplo, a definição de Sloboda (1989, p. 67ss.).
8 O que não quer dizer, porém, que a partitura é um mero suporte material que não interfere no processo da performance.
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RESUMO: Neste artigo refletimos sobre como a permanência do saxofonista Vinícius Dorin no grupo de Hermeto Pascoal resul-
tou, por parte de Dorin, na construção de uma linguagem particular de improvisação no saxofone. Examinamos os processos 
de produção musical implicados na forma de improvisação de Vinícius Dorin, através de excertos retirados de análises sobre 
seus solos improvisados, desenvolvidas como parte de nossa pesquisa de Mestrado em andamento. Na improvisação, o músico 
deve fazer escolhas rápidas que são, por isso, fortemente influenciadas por sua bagagem musical. Discutimos, neste artigo, 
a maneira como essa bagagem musical modificou o processo de escolha estética de Dorin quando improvisa – ou seja, cria 
música em tempo real.
PALAVRAS-CHAVE: Dorin, Vinícius; Pascoal, Hermeto; Improvisação (Música); Saxofone.

ABSTRACT: In this paper we reflect how the permanence of the saxophonist Vinícius Dorin in the Hermeto Pascoal’s group re-
sulted, by Dorin, in the construction of a particular improvising approach on the saxophone. We examine the processes of musi-
cal production implied in the form of improvisation of Vinícius Dorin, through excerpts obtained from analyses on his improvised 
solos, developed as part of our Master’s research in progress. On the improvisation, the musician must make fast choices that 
are, therefore, strong influenced for its musical knowledge. We argue, in this article, the way this musical knowledge modified 
the Dorin’s process of aesthetic choice when he improvises - that is, when he creates music in real time.
KEYWORDS: Dorin, Vinícius; Pascoal, Hermeto; Improvisation (Music); Saxophone.

A formAção dA linguAgem 

Neste artigo, refletimos sobre a influência da bagagem musical no processo de 
escolha de elementos sonoros na improvisação, a partir da análise do caso do saxofo-
nista Vinícius Dorin. A partir de seu estilo1, discutimos como a influência da estética de 
Hermeto Pascoal modificou sua forma de improvisação, colocando em evidência a hi-
pótese de que, na criação musical em tempo real, o músico tende a construir discursos 
sonoros condizentes com aqueles que compõem mais significativamente sua bagagem 
musical. Sistematizamos o desenvolvimento musical de Dorin referente ao período de 
1992 a 2005 no que concerne às mudanças em seu modo de tocar, ocorridas após seu 
ingresso no grupo de Hermeto Pascoal, em 1993. Tal sistematização consistiu na trans-
crição e análise de solos improvisados, conforme o modelo escolhido para abordagem 
nesta pesquisa2.

Nascido em Ituverava-SP em 1962, Vinícius Dorin começou seus estudos de 
música com o piano aos sete anos. Aos quatorze anos iniciou-se na flauta transversal 
e aos dezesseis no saxofone. Aos vinte anos mudou-se para São Paulo, para estudar 
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música, período em que fez parte do Grupo Comboio e da Banda Savana. Desde 1993, 
quando passou a integrar o grupo de Hermeto Pascoal, vem realizando concertos pela 
América do Sul, Europa, África, Estados Unidos e Japão. 

Ao longo de sua carreira, Dorin travou contato com diferentes linguagens existen-
tes na música, mas aquela desenvolvida por Pascoal parece ter exercido maior grau de 
influência sobre seu estilo. Existem diferentes vertentes na música instrumental brasilei-
ra, que se diferenciam através do uso de elementos característicos específicos; podemos 
destacar entre as diferentes escolas existentes o Choro, o Samba-Jazz e a “Escola do 
Jabour”3. Temos encontrado evidências de que Hermeto Pascoal criou uma linguagem e 
que ele e seu grupo influenciam até hoje as novas gerações de músicos. 

Para que seja possível entender com clareza a construção musical de Vinícius 
Dorin, devemos nos remeter ao surgimento da proposta estética de Hermeto Pascoal. 
Nascido em Arapiraca-AL em 1936, autodidata, Hermeto iniciou-se na música com 
oito anos; em 1961 mudou-se para São Paulo, onde integrou os grupos Som Quatro, 
Sambrasa Trio e Quarteto Novo. 

Na formação do Quarteto Novo4, Hermeto se uniu com outros músicos que, assim 
como ele, ansiavam por uma renovação musical. Porém, a busca por uma identidade por 
parte dos rapazes do Quarteto Novo não pode ser classificada exatamente como um novo 
movimento; como aponta Carvalho (2003:85), “Chegava-se ao início do século XX, sem 
uma definição do que era ‘ser brasileiro’. No entanto a idéia sedimentava-se. Faltava um 
fator catalisador a par de um momento político e social favorável. Tais fatores aparecem 
em cena nas primeiras décadas do século e materializam-se na Semana de Arte Moderna 
de 1922 em São Paulo”.

Sendo assim, os músicos integrantes do Quarteto Novo – que tomaram para si 
a responsabilidade de substituir os valores estéticos advindos de outras culturas por 
outros autenticamente nacionais (Carvalho, 2003) –, passaram a considerar elemen-
tos da música estrangeira, e principalmente do jazz, como indesejados na linguagem, 
especialmente na improvisação, que por contar com menos previsibilidade do que a lin-
guagem escrita está mais sujeita às influências carregadas pelo executante. Por outro 
lado, a música desenvolvida por Hermeto Pascoal durante sua carreira solo, apesar de 
possuir elementos que desembocam numa proposta nacionalista, contém elementos 
alienígenas, sim, porém utilizados de forma muito peculiar. Como afirma Costa Lima 
Neto (1999: 4):

Hermeto é, de fato, criador de uma linguagem bastante pessoal, na qual às harmonias dis-
sonantes do jazz, misturam-se ritmos e melodias populares, frequentemente do nordeste 
brasileiro, região onde o músico nasceu, em 1936. No entanto sua linguagem é multidirecio-
nal, contendo também elementos que são comuns à música erudita contemporânea, como 
poliacordes, polirritmias, uso não convencional de instrumentos convencionais e exploração 
de ruídos e novas possibilidades tímbricas através de um arsenal percussivo variado, consti-
tuído de objetos sonoros os mais diversos.
Outra característica importante na música de Hermeto Pascoal é a improvisação. É inegável 
a influência do jazz americano, embora a improvisação praticada por Hermeto não se limite 
(tal como ocorre geralmente no jazz tradicional) à capacidade de reinvenção melódica sobre 
uma mesma estrutura harmônica (...) assemelhando-se mais às experimentações ocorridas a 
partir do free jazz americano da década de 1960.

Sendo assim, para que se alcance uma compreensão satisfatória a respeito do 
trabalho de Hermeto, é necessário que se entenda de que forma se constitui um gênero 
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cuja identidade está atrelada à inserção de elementos de diversas culturas musicais5. O 
que faz da estética de Hermeto Pascoal um código original é a maneira dinâmica com 
que os elementos citados são inter-relacionados, pois a utilização conjunta de elementos 
de diferentes origens dentro dos cenários folclórico, geográfico e histórico brasileiros não 
se constitui em uma exceção dentro da música instrumental brasileira, já que, segundo 
Cirino (2005: 199), “O ‘tipicamente brasileiro’ que soa nos conjuntos da MPIB6 é poli-
valente e não se resigna a um ‘Brasil oficial’ e único”. 

Com relação à influência exercida por Pascoal sobre Dorin, há evidências tanto 
musicais como no que concerne à dinâmica do trabalho musical; como aponta Nahor 
Gomes7 (2007) em entrevista:

 
Nahor Gomes: Nessa o que salva ele, e a estrela continua brilhando, é a história com o 
Hermeto. E ali foi onde ele despejou toda essa coisa antropofágica, começou a traduzir ali na 
música brasileira, aí ele foi achando a linguagem dele. É uma coisa assustadora ver ele tocar 
aquilo lá, a energia que tem aquilo, e ele já é um cara de muita energia...(...)
O Vinícius, ele tem situações muito peculiares, ele não agüenta tocar bolacha, cara, aquilo 
é muito torturante pra ele, pode ser o melhor arranjo do mundo; aí tem dia que ele está 
muito bem, que ele está muito à vontade e a cozinha está ajudando e tudo mais e ele... é 
isso que lá no Hermeto ele tem de sobra e que é muito difícil nos outros lugares, eu entendo 
isso também, ele não conseguir isso, né? Então eu gostaria que ele achasse cada vez mais 
músicos que proporcionassem isso aí pra ele, não tem quem não queira tocar ao lado dele e 
sabe dessas coisas dele, né cara? 

Raphael Ferreira: E artisticamente você reparou em alguma mudança com a entrada do 
Vinícius no grupo do Hermeto?

Nahor Gomes: Ah, eu acho que foi onde ele conseguiu justamente transformar tudo o que ele 
dissecou dos estilos, de Coltrane, de Charlie Parker, de Cannobal Adderley, de Phill Woods; ali 
no Hermeto, vem um pouco da Savana, mas a Savana ainda com uma linguagem muito forte 
de big band, mas tocando música brasileira e tal, o Ricardo Leão naquela coisa mais World 
Music e tal, com a Simone e a Gal, já tendo que suingar de uma outra maneira, no Hermeto 
foi onde ele pôde observar tudo de melhor em música brasileira, ali mudou tudo, e aí o bebo-
per virou um cara com uma métrica, uma rítmica completamente diferentes, aquelas frases 
dele que desloca pra tudo quanto é canto, onde ele coloca qualquer tempo, qualquer coisa, 
aquilo está na cara que foi o Hermeto que contribuiu, cem por cento, é a impressão minha, 
pelo menos, como ele desmembra, o que ele faz com a melodia, o alcance, a visão do chorus, 
de como contar aquela história, de como concluir, e o cara [Hermeto Pascoal] propiciou toda 
a condição pra ele deitar e rolar, sem medo de ser feliz mesmo, né? Isso é indiscutível, cara.

considerAções A pArtir de excertos de solos improvisAdos de vinícius dorin

A seguir, expomos algumas análises de trechos de solos de Vinícius Dorin, a fim 
de explicitarmos o uso de elementos influenciados pela linguagem de Hermeto Pascoal. 
Frente à escassa existência, evidenciada em levantamento bibliográfico, de métodos de 
análise aplicados à música instrumental brasileira, buscamos um consenso entre as 
abordagens de análise jazzística e as da música de concerto: Schoenberg (1992), Levine 
(1995), Cocker (1991), Baker (1987), Lawn/Hellmer (2003) e Liebman (2001) estão 
entre os autores utilizados como referência.

Como aponta Cirino (2005: 211), “No âmbito da produção da MPIB, a música 
norte americana ganha importância atribuída pelos músicos a partir das categorias téc-
nicas como fluência, dicção, fraseado, padrões harmônicos, improvisação e escritura dos 
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arranjos. Além disso, os músicos dão muita importância também às músicas tradicionais 
do Brasil a partir de padrões rítmicos, motivos temáticos, instrumentos utilizados e con-
cepções estéticas”. As concepções estéticas a que Cirino se refere, no caso de Vinícius 
Dorin, dizem respeito ao uso de idéias musicais provenientes da experiência empírica ao 
lado de Hermeto Pascoal, em mais de dez anos de ensaios, turnês e shows por todo o 
globo, em festivais internacionais de jazz e música instrumental. Encontramos nos solos 
de Dorin, apesar do forte contato com a música de Hermeto Pascoal, elementos do jazz, 
especialmente do bebop. Assim, podemos destacar, nos exemplos a seguir, o aspec-
to rítmico como elemento da improvisação de Dorin com forte influência da estética da 
“Escola do Jabour”.

Na Figura 1 podemos observar o uso de deslocamento rítmico, com a acentua-
ção da melodia na segunda e quarta semicolcheias de cada tempo. Este tipo de recurso 
denota uma liberdade com relação à unidade de tempo, além de expor um tratamento 
rítmico do solo improvisado diferente daquele encontrado na Figura 4, que data de antes 
da entrada de Dorin no grupo de Hermeto Pascoal, e que contém uma exploração rítmi-
ca de outra natureza.

Figura 1: Caminho Verde (Vinícius Dorin) – “Revoada” (Vinícius Dorin), 2004, compassos 1 a 6.

Já na Figura 2 nos deparamos com o uso em larga escala da figura rítmica semi-
clocheia-colcheia-semicolcheia, chamada por alguns músicos de “brasileirinho” e, por 
aqueles provenientes do contato com Hermeto Pascoal, de “garfinho”. Devemos des-
tacar que o uso desta figura rítmica pode ser encontrado nas expressões musicais das 
mais diversas tradições, porém, seu uso sistematizado, combinado com melodias ca-
racterísticas, é de grande ocorrência na música brasileira e mais particularmente na 
música instrumental brasileira, por isso a sua associação com a linguagem abordada 
neste artigo. 

Figura 2: Frevendo (Nenê) – “Porto dos Casais” (Nenê), 1998, compassos 7 a 14.

Na Figura 3 encontramos um trecho de um solo improvisado de Dorin no qual o 
compasso vigente é o irregular sete por oito; apesar de difícil execução, principalmente 
no que se refere à improvisação, Dorin exibe grande fluência melódica e motívica durante 
este solo, haja visto que, no grupo do próprio Hermeto Pascoal, há um grande número de 
músicas que possuem compassos irregulares em sua estrutura, bem como modulações 
métricas e mudanças de andamento durante uma mesma peça, tendo essa característi-
ca se tornado marca registrada daqueles grupos que seguem a linha estética da “Escola 
do Jabour”. Devemos destacar ainda neste excerto o desenvolvimento motívico, já que 
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é criada uma coesão fraseológica devido à utilização da mesma rítmica nos compassos 
36, 37 e 39.

Figura 3: Itiberê (Nenê) - “Ogã” (Nenê), 2005, compassos 36 a 41.

Em contraponto aos exemplos apresentados acima, a título de ilustração, apre-
sentamos na Figura 4 um trecho de um solo improvisado de Dorin que data de antes de 
sua entrada no grupo de Hermeto Pascoal, onde podemos constatar, na linguagem rítmi-
ca, o uso em larga escala de quiálteras, em contraposição à rítmica apoiada em figuras 
rítmicas utilizadas pelos instrumentos de percussão com que passou a ter intimidade, 
após o contato com a proposta de Pascoal. Segundo Mangueira (2006:42), “As quiál-
teras representam alterações na métrica ‘normal’ de uma música ou trecho e podem 
produzir sensações de retardamento, aceleração ou mesmo sugerir uma divisão ou sub-
divisão diferente da corrente até então, dependendo da maneira como são empregadas”. 
No caso das quiálteras encontradas nos solos de Dorin, podemos observar que em sua 
maioria se tratam de trechos onde o músico procurar tocar “em outro andamento” de-
liberadamente. Esse tipo de recurso rítmico remete, a priori, à linguagem jazzística, e 
mais especificamente neste solo – associando-se ao aspecto rítmico o desenvolvimento 
melódico presente – ao bebop8; além disso podemos encontrar idéias rítmicas corres-
pondentes na técnica do saxofonista norte-americano Rudresh Mahanthappa, que se 
utiliza do recurso de “tocar em outro andamento” como técnica de diferenciação rítmica, 
e também como um modo de se tocar fora da subdivisão habitual, porém com um ca-
minho particular9.

Figura 4: Sampa (José Roberto Branco/Benedicto “Macumbinha” Ignácio) – “Brazilian Portraits” (Banda Savana), 1992, 
compassos 1 a 5

Como mencionado, este artigo é um recorte de pesquisa em andamento, e nossas 
conclusões são ainda parciais. Entretanto, as análises dos solos de Dorin têm claramente 
evidenciado que a bagagem musical, nesse caso, influencia significativamente a cons-
trução estética do discurso musical quanto ao processo de escolha do músico no ato de 
improvisação. Em outras palavras, podemos dizer que nossos estudos vêm apontando 
para o fato de que a criação musical em tempo real de Dorin segue uma linha estéti-
ca coesa e que está diretamente relacionada à vivência desse músico com o grupo de 
Hermeto Pascoal. Embora, na improvisação, o músico crie, sua criação está enraizada 
naquilo que se tornou importante na sua formação.
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Consideramos esse processo, no caso de Vinícius Dorin, especialmente interessan-
te, uma vez que esse direcionamento estético da improvisação voltou-se para a música 
brasileira, diferenciando sua linguagem de improvisação das mais comumente usadas 
pelos saxofonistas. Segundo Nettl (2005:255, nossa tradução), “muitas das funções da 
música (…) remetem ao conceito de identidade”. 

Esperamos que o estudo sobre a construção da linguagem de improvisação de 
Vinícius Dorin possa contribuir, nos parâmetros de uma pesquisa de Mestrado, para a 
compreensão dos processos criativos implicados na improvisação desse músico; e, ao 
colocar em evidência os parâmetros que Dorin passou a utilizar em seus solos após o 
contato com Hermeto Pascoal, oferecer para outros músicos um material de estudo e re-
flexão sobre a consolidação de estética(s) brasileira(s) de improvisação no saxofone.

notAs

1  Estilo (definição): Estilo é maneira, modo de expressão, tipo de apresentação. (...) um estilo pode ser visto como uma 
síntese de outros estilos (...) Um estilo também pode representar uma extensão ou série de possibilidades definidas por um 
grupo de exemplos particulares, como em noções tais como ‘estilo homofônico’ e ‘estilo cromático’. (...) a música, em si, é 
um estilo de arte, e uma única nota pode ter implicações estilísticas de acordo com sua instrumentação, altura e duração. 
Estilo, um estilo ou estilos podem ser vistos como presentes num acorde, frase, seção, movimento, obra, grupo de obras, 
gênero, obra de uma vida, período (de qualquer extensão) e cultura. O estilo se manifesta no uso característico de forma, 
textura, harmonia, melodia, ritmo e caráter; e ele é apresentado por pessoas criativas, condicionadas por fatores históricos, 
sociais e geográficos, realizando recursos e tratados. - The new Grove dictionary of music and musicians. New York: Mac-
millan Publishers Limited, 2001. vol. 24, p. 638.

2  Foram transcritos vinte e cinco solos improvisados, sendo que as composições sobre as quais esses solos foram realizados 
são dos seguintes autores: Arismar do Espírito Santo, Enéias Xavier, Hermeto Pascoal e Realcino Lima Filho (Nenê), além 
de arranjos produzidos por José Roberto Branco para a Banda Savana e composições do próprio Dorin. As gravações foram 
feitas entre 1992 e 2005, em takes de estúdio.

3  Escola do Jabour: Referência ao bairro em que Hermeto Pascoal residia no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde 
também ocorriam os ensaios de seu grupo. Os músicos integrantes ficaram reconhecidos por exibir, em suas performances 
artísticas, um tipo de linguagem musical que os diferenciou dos demais atuantes no cenário da música instrumental bra-
sileira, gerando assim a diferenciação através desta designação. As características musicais que mais diferenciam esses 
músicos dizem respeito à improvisação, quanto ao uso de determinada rítmica, determinados clichês harmônico-melódicos 
e, no que concerne aos músicos da base, quanto à forma de interagir com o solista. 

4  Quarteto Novo: Hermeto Pascoal: Flauta/Piano; Théo de Barros: Contrabaixo; Airto Moreira: Bateria; Heraldo do Monte: 
Guitarra Elétrica e Viola Caipira.

5  Ver ADORNO, T.W. “Idéias para a Sociologia da Música” [1959]. In: Textos Escolhidos/Walter Benjamin, Max Horkheimer, 
Theodor W. Adorno, Jurgen Habermas; Traduções de Jose Lino Grunnenvald [Et.Al.]. 2ª edição. São Paulo: Abril Cultural 
(Os Pensadores), 1983.

6  Sigla utilizada por Cirino, que significa: Música Popular Instrumental Brasileira.
7  Nahor Gomes é trompetista, e atua na cena musical paulistana, ao lado da Banda Mantiqueira e da Orquestra Jazz Sinfônica 

do Estado de São Paulo; acompanhou de perto toda a trajetória artística de Vinícius Dorin.
8  Ver BAKER, David. How to play Bebop – for all instruments: The Bebop Scales and the Scales in Common Use. Alfred 

Publishing Co, 1987.
9  Nota de aula ministrada por Rudresh Mahanthappa durante o “Banff Centre Internacional Workshop in Jazz and Creative 

Music”, em Maio de 2008.
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reflexões críticas soBre a atualidade do 
NacioNalismo Na música Brasileira de coNcerto
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo discutir a relevância e a atualidade da produção musical de caráter nacionalista frente à 
concreta ameaça de uma desfiguração cultural promovida pelo fenômeno da globalização. Para tanto, são discutidos diferentes 
aspectos pertinentes à caracterização da música nacional com vistas à sua utilização no processo criativo.
PALAVRAS-CHAVE: Nacionalismo musical; Constâncias musicais; Música nacional e Globalização.

RÉSUMÉ: Cet article a pour but de discuter l’importance et l’actualité de la production musicale de caractère nationaliste 
en vue de la menace concrète de dénaturation culturelle, dûe au phenomène de la mondialisation. Pour cela on discute des 
différents aspects qui touchent la caractérisation de la musique nationale en ce qui a trait à son emploi dans le processus 
créatif.
MOTS-CLÉS: Nationalisme musical; Constances musicales; Musique nationale et Mondialisation.  

ABSTRACT: This article wants aims at discussing the importance and timeliness of musical production with nationalistic 
character, because of the very concrete threat of cultural denaturation due to the globalization phenomena. Because of that, 
we discuss the various aspects pertaining to the characterization of national music, with respect to its use in the creative 
process.
KEYWORDS: Musical nationalism; Musical constancy; National music and Globalization

introdução

Ao escolher Osvaldo Lacerda como tema central de meu estudo no Mestrado em 
Música, ainda que me limitando ao restrito universo das canções de câmara que ele 
compôs sobre textos de Manuel Bandeira, aceitei, implicitamente, tecer algumas consi-
derações sobre o nacionalismo brasileiro na canção de câmara, no que Lacerda é um dos 
mais eloqüentes exemplos, e sobre o que esse movimento representou e representa no 
panorama da criação musical contemporânea em nosso país. 

“O canto de câmara é a forma mais refinada da arte vocal na música” (MARIZ, 
2002) e pode ser considerada, segundo o mesmo autor, como o núcleo de todas as 
formas musicais. Ao impor ao intérprete dificuldades técnicas que devem ser transpostas 
e, ao compositor, o necessário equilíbrio entre o canto e o acompanhamento, de modo a 
não se negar o destaque requerido pela voz do solista, a canção de câmara é um gênero 
bastante exigente, tanto para um, quanto para o outro. A participação instrumental, ge-
ralmente confiada ao piano, embora sendo figura secundária neste caso, é fundamental 
para se alcançar os objetivos de beleza sonora e comunicação poética, exercendo papel 
muito próprio.

A canção brasileira existe há três séculos. Acredita-se que já fazia parte das óperas 
de Antônio José da Silva (1705-1739), o Judeu, tão apreciadas na corte portuguesa do 
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início do século X8º. No século XIX, a modinha, como era conhecida essa canção, passa 
a ser fortemente influenciada pelo bel canto italiano que, apesar de traçar-lhe o perfil, 
estava longe de representar um estilo verdadeiramente nacionalista. No início do século 
XX, surge uma nova forma de canção em língua nacional nos concertos de repertório eru-
dito, graças aos esforços de Alberto Nepomuceno (1864-1920), a primeira grande figura 
do Lied no Brasil (MARIZ, 2002).

A Semana de Arte Moderna de 1922 suscitou uma mudança substancial na es-
colha dos textos poéticos, afastando-se do romantismo e do parnasianismo. Villa-Lobos, 
nas Canções Típicas Brasileiras (1919-1935) e nas Serestas (1926), foi mais além e 
empregou elementos característicos da música indígena e da música popular brasilei-
ra, tais como a rebuscada melodia dos seresteiros, o movimento cantante dos baixos, 
o abaixamento da sétima, a síncope etc. Seguiram suas pegadas muitos outros compo-
sitores, como Lorenzo Fernándes, Francisco Mignone, Frutuoso Viana, Heckel Tavares, 
com sucesso de público e crítica. Já Camargo Guarnieri (1907-1993), da chamada ter-
ceira geração dos nacionalistas e considerado por muitos como o mais importante de 
nossos compositores modernos, ocupou papel singular na produção brasileira para canto 
e piano. Ao longo de sessenta e cinco anos de trabalho (1928-1993), Guarnieri compôs 
mais de 200 canções, dos gêneros mais diversos.

Aluno de Camargo Guarnieri, Osvaldo Lacerda (1927) também é outro composi-
tor nacional que se destaca com uma produção notável de canções de câmara. É, sem 
dúvida, o compositor brasileiro contemporâneo que maior percentual deste gênero apre-
senta em sua produção (MARIZ, 2002). 

Há na obra de Osvaldo Lacerda uma preocupação em explorar e valorizar o canto, 
sobretudo o de caráter nacional, registrando as variações das diversas manifestações 
folclóricas e religiosas brasileiras, além de trovas populares e textos de grandes poetas 
nacionais. O catálogo de suas obras, publicado em 2006 pela Academia Brasileira de 
Música, registra mais de 120 canções para voz e piano, cinco das quais escolhidas como 
peça de confronto em diferentes concursos nacionais. Além disso, há canções novas, que 
ainda não foram editadas ou gravadas, o que faz aumentar ainda mais o número ante-
riormente mencionado.

Sobre Osvaldo Lacerda, o jornalista Luís Antônio Giron (1998) assim se 
expressou:

Ao longo de 46 anos de atividade ele se dedicou especialmente ao gênero de câmara. Reali-
zou, no âmbito da canção, aquilo que Tom Jobim, para citar um exemplo, tanto ambicionou 
sem conseguir: criar peças refinadas para voz e instrumentos. Continua em atividade intensa 
em São Paulo, compondo e ensinando, preocupado em incutir nos discípulos princípios coe-
rentes, em que o patrimônio sonoro local recebe um peso específico.
Segundo ele, o compositor deve ter em mente que canção é poesia cantada. “Se ele se es-
quece desse fato ou o desconhece, o resultado poderá ser desastroso: a poesia e a música 
seguirão, por assim dizer, direções opostas”. A “verdade” poética segundo Lacerda está na 
transparência mútua entre partitura e poema (p. 1).

Já o presidente da Academia Brasileira de Música, Ricardo Tacuchian, afirma 
(HIGINO, 2006):

Osvaldo Lacerda é um dos mais prolíficos compositores brasileiros da atualidade. Sua obra, 
consistente em todos os gêneros abordados, mostra uma coerência estética que não foi aba-
lada diante dos sucessivos modismos da cena musical brasileira dos últimos 80 anos.
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A importânciA do elemento nAcionAl nA produção musicAl 

Lacerda, na condição de professor de composição, continua a insistir no fato 
de que se deve buscar, sempre, escrever uma música que tenha caráter nacional, ou 
seja, impregnando-a dos elementos intrinsecamente relacionados às diferentes expres-
sões musicais do povo brasileiro, trabalhando-os tecnicamente na busca de tal objetivo. 
Ao falar de música nacional, Lacerda (2005) é enfático em afirmar que a arte – e em es-
pecial a música, usa o conhecimento como veículo para transmitir experiências pessoais 
a outras pessoas, que devem ser, necessariamente e em primeiro lugar, aquelas que em 
razão de sua raça, tradição e cultura encontram-se mais chegadas ao artista. Em outras 
palavras, aquelas que pertencem à mesma comunidade, à mesma nação (p. 59).

Outro elemento que Lacerda destaca é o de que o compositor pretende, acima de 
tudo, fazer-se inteligível ao próximo e, para isso, precisa moldar sua inspiração de forma 
adequada e coerente com o tempo e com o lugar em que escreve, sob pena de ser insin-
cero, consciente ou inconscientemente. Indo mais além, afirma ainda Lacerda:

[...] Tanto o gênio musical como o talento anônimo que, no mais recôndito rincão do país, 
cria uma bela canção folclórica, pertencem inexoravelmente à mesma nação. Tanto esses dois 
extremos como os que entre eles se situam são elos da mesma cadeia, são manifestações, 
apenas em graus diferentes, do mesmo desejo e da mesma natureza de expressão artística. 
[...] A perfeição formal, pois, pode ser encontrada na mais complexa das sinfonias como na 
mais simples das melodias folclóricas (p. 59).

Ora, com as conseqüências do conhecido fenômeno da globalização, impõe-se 
hoje a pergunta: o nacionalismo ainda tem lugar não apenas na música, mas nas demais 
expressões artísticas e culturais? Afinal, é evidente a diluição dos limites nacionais em 
decorrência da circulação instantânea de notícias, de documentos, de diferentes produ-
tos do gênio humano, graças às novas ferramentas do domínio da tecnologia. É possível 
ainda falar-se em “música nacional” num mundo cada vez mais globalizado? Qual será o 
futuro para as incontáveis manifestações culturais dos diversos povos?

Nas diferentes fases vividas pela música ao longo da história, um dos fatores 
de grande importância para a sedimentação de tendências, de estilos, de gêneros, foi 
o aspecto mercadológico, ou seja, a possibilidade de se atingir e de agradar um grande 
número de pessoas. Não foi por acaso, portanto, que as catedrais e mosteiros medie-
vais rivalizavam-se na busca de uma beleza cada vez maior e mais reconhecida de sua 
liturgia, no que a música era pilar fundamental; da mesma forma, os príncipes, tanto 
na Renascença quanto em períodos posteriores, procuravam contratar artistas capazes 
de produzir obras que atingissem o público e deles obtivessem admiração e reconheci-
mento. Já no século XIX, foi grande o interesse de editores como Pleyel e Schlesinger em 
editar certas obras de Chopin para piano, sabendo que iriam cair imediatamente no gosto 
social predominante da época, rendendo-lhes benefícios financeiros decorrentes da co-
mercialização dessas partituras (CHOMINSKY, J. M.; TURLO, T. D., 1990).

Assim, também nos tempos de hoje, os interesses de mercado permanecem como 
um dos principais determinantes da produção cultural e de sua divulgação junto ao pú-
blico. Podemos notar que, maciçamente, o poderio da indústria cultural norte-americana 
– especialmente o dinheiro que ela movimenta – acaba impondo aos povos do mundo 
inteiro um “jeito norte-americano de ser”, que vai do fast-food ao cinema, à música, à 
indumentária etc., especialmente após a Segunda Guerra Mundial. (DANIEL, 2004).
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Tudo isso, sem o contraponto crítico das diferentes nações atingidas e sem uma 
reação de contraposição a essa força poderosa e praticamente hegemônica, termina por co-
locar a cultura desses mesmos povos e nações em situação de risco (BARBOSA, 2005)

No Brasil, dois importantes fenômenos parecem ter contribuído nas últimas 
décadas para o enfraquecimento da cultura própria do nosso povo: o êxodo rural, espe-
cialmente nos anos 70, e o papel preponderante dos meios de comunicação – sobretudo, 
o da televisão – na vida das pessoas, principalmente nas camadas menos intelectualiza-
das. O êxodo rural, que determinou a inversão da razão entre população rural e urbana, 
levando ao predomínio desta última sobre a primeira, trouxe consigo a grave conseqü-
ência, do ponto de vista cultural, da quase extinção das manifestações culturais mais 
genuínas, presentes no mundo rural. Os jovens, ao deixarem de ter contato mais íntimo 
com o seu meio de origem, foram privados da transmissão oral da cultura própria da-
quele nicho cultural. Não só passaram a ignorar as manifestações de seu meio, como 
passaram a vê-las como algo retrógrado, ultrapassado, arcaico e até mesmo vexatório. 
O novo paradigma passou a ser aquele ditado principalmente pela televisão, presente 
em praticamente todos os lares, nas mais recônditas localidades do país. Assim, a te-
levisão promoveu mitos e gerou novos ídolos que, nas mais das vezes, nada têm a ver 
com o nosso jeito de ser. O conhecido fenômeno dos cantores sertanejos talvez seja uma 
espécie de acomodação desse processo, tentando combinar novas tecnologias, novos 
instrumentos e cenários gigantescos com elementos que lembrem as origens rurais sem, 
contudo, conservarem sua pureza de identidade, mas transformando-os em meras cari-
caturas ou mesmo em grotescos arremedos. 

Em suma, a indústria cultural dita insistentemente um padrão que a socieda-
de acrítica rapidamente absorve e passa a acolher como novo paradigma, de modo que 
todas as expressões culturais são forçadas a se adequar ao novo modelo, sob pena de 
não serem reconhecidas e de não encontrarem sequer espaço para serem veiculadas 
(ZAN, 2008).

Diante de tais considerações, qual seria a importância de se fazer música de con-
certo de caráter nacional nos dias de hoje? Ou mesmo, antes disso, o que seria uma 
música “nacional”, tomando-se por base o Brasil? 

Mário de Andrade (1928) em seu “Ensaio sobre a Música Brasileira”, afirma, 
dentre outras coisas, que:

Uma arte nacional não se faz com uma escolha discricionária e diletante de elementos: uma 
arte nacional já está feita na inconsciência do povo. O artista tem é que dar pros elementos 
já existentes uma transposição erudita que faça da música popular música artística, isto é: 
imediatamente desinteressada.

As constânciAs musicAis e seu emprego nA músicA brAsileirA de concerto

Os elementos da música do povo de que o compositor pode lançar mão para es-
crever música erudita de caráter nacional são as chamadas “constâncias”. Constância 
musical é um elemento que aparece com regularidade na música de uma nação e que 
reflete aspectos de seu pensar musical. Elas podem ser melódicas, rítmicas, harmônicas, 
polifônicas, timbrísticas ou formais, contudo, as constâncias melódicas revestem-se de 
uma importância singular, uma vez que mais que todas as outras, expressam mais intrin-
secamente a psicologia musical da raça. Além disso, o uso abusivo ou sem critérios de 
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constâncias rítmicas, por exemplo, pode empobrecer a invenção do compositor e fazer 
com que a música brasileira se torne exótica até para nós mesmos (LACERDA, 2005).

No nordeste brasileiro abundam exemplos de constâncias melódicas, onde o mo-
dalismo encontra-se presente de forma importante. Ali temos em abundância o modo 
mixolídio, que os folcloristas muitas vezes preferem denominar de “sétima abaixada”; o 
modo lídio, ou de “quarta aumentada”, menos freqüente que o anterior; a coexistência 
dos dois modos na mesma melodia e ainda o modo dórico, também bastante encontrado. 
Há, ainda, a repetição de notas, como em muitas emboladas, bem como em melo-
dias para exibição virtuosística instrumental, como no caso da flauta ou do cavaquinho, 
quando executam choros e maxixes, por exemplo.

Evidentemente que a utilização pura e simples dessas escalas não atribui caráter 
nacional à melodia. Isso somente ocorre quando se utilizam processos melódicos tipi-
camente nossos e que podem, se bem conduzidos, conjugar-se perfeitamente com as 
mencionadas escalas, como se poderá perceber nos exemplos a seguir.

Exemplo 1: Cantiga do folclore nordestino, em modo mixolídio, recolhida por Camargo Guarnieri (LACERDA, 2005).

Exemplo 2: Melodia em modo lídio, recolhida por Mário de Andrade (LACERDA, 2005).

Exemplo 3: A coexistência da sétima abaixada e da quarta aumentada na mesma melodia, num trecho do Glória da Missa 
Santa Cruz, de Osvaldo Lacerda.(LACERDA, 2005).

Exemplo 4: A utilização da quarta aumentada na canção Quando te vi pela primeira vez, de Camargo Guarnieri. (MARIZ, 
2001).



Comun icações 211

Exemplo 5: Melodia em modo dórico (Benedictus, da Missa breve para o tempo quaresmal, Fernando Cupertino).

Outras escalas, como a pentafônica e a hexafônica, são também encontra-
das, especialmente no folclore afro-brasileiro, a segunda sendo mais freqüente que a 
primeira.
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Exemplo 5: Escala pentafônica, tema de Cantilena, de H. Villa-Lobos. (LACERDA, 2005).

Exemplo 7: Escala hexafônica num Canto de Oxalá, do candomblé nagô, recolhido por Camargo Guarnieri, na Bahia. (LA-
CERDA, 2005).

Já no que diz respeito à Harmonia, predomina na música do povo o tonalis-
mo harmônico europeu herdado de Portugal. Não é fenômeno nacional e mesmo novos 
processos são invenções individuais, passíveis de serem generalizadas universalmente. 
Mesmo se utilizarmos processos harmônicos exóticos, criando uma ambiência harmôni-
ca extravagante ao tonalismo europeu, isso será episódico e não sistemático e quer sejam 
tomados como modos ou como alterações, isso já está recepcionado na harmonização 
européia (ANDRADE, 1928).

Ainda assim, encontramos com relativa freqüência um processo harmônico recor-
rente em nossa música popular, que é a modulação à subdominante quando em modo 
menor, especialmente na música urbana de origem carioca, como no choro, no tango 
brasileiro e no maxixe. Embora não possamos falar em “harmonia nacional”, tal processo 
pode servir para realçar a melodia de origem popular, acentuando seu caráter brasileiro.

No que se refere às constâncias polifônicas, merecem destaque as chamadas 
“terças caipiras”, muito encontradas na música do homem do campo de São Paulo e 
Minas Gerais, assim como em suas regiões limítrofes. Não se baseiam simplesmente no 
intervalo de terça, mas ao se associarem a constâncias melódicas e rítmicas próprias 
desse tipo de música, espelham o próprio jeito de ser do caipira. Outro elemento muito 
característico da música brasileira é o baixo melódico do violão, desenvolvido pelos toca-
dores populares de violão, do norte ao sul do país, onde além de enriquecerem a melodia 
principal, chegam às vezes a constituir linhas melódicas independentes, de grande ex-
pressividade. Não foi portanto por acaso que muitos de nossos grandes compositores 
lançaram mão desse recurso em obras para diferentes formações o que, na escrita para 
piano, convencionou-se chamar de “violão pianístico”. (LACERDA, 2005).

Exemplo 8: Moda de viola recolhida por Rossini Tavares de Lima (LACERDA, 2005).
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Exemplo 9: O emprego da terça caipira no Credo, da Missa a duas vozes, de Osvaldo Lacerda (LACERDA, 2005).

Exemplo 10: Trecho de Valsa romântica, de Osvaldo Lacerda, onde aparece nitidamente o chamado “violão pianístico”.

Como se pode perceber, pelo que de modo sucinto aqui se expõe, há elementos 
que certamente contribuem de forma decisiva na configuração de uma música de cará-
ter nacional. Não só no caso do Brasil, mas de todos os países ou nações expostas às 
mesmas ameaças da invasão cultural, da globalização medíocre e interesseira de expres-
sões culturais estrangeiras, nunca foi tão importante e tão necessário escrever música 
de caráter nacional. Não se trata de xenofobia, mas de uma legítima e vigorosa maneira 
de afirmar nossos valores, nossas crenças, nossa forma de viver e de ver o mundo, sob 
o prisma musical. Somente assim, podemos conservar uma verdadeira diversidade cul-
tural, enriquecendo a humanidade com seus matizes e contrastes, o que tem sido, aliás, 
objeto de preocupação de diferentes organismos internacionais ligados à promoção e à 
proteção da cultura.

Consagrados compositores brasileiros na atualidade continuam a pesquisar e a 
escrever música utilizando-se dos elementos aqui mencionados. Suas obras denotam 
com clareza o “jeito” brasileiro de ser; mostram a força das raízes mais fundas da alma 
brasileira. Apesar disso, muitas vezes não despertam no público – e, por incrível que 
pareça, muito menos nos músicos brasileiros –, a atenção que merecem. Assim, vai-se 
perdendo terreno para a pastosa, amorfa e homogênea massa de mediocridades musi-
cais que, devidamente guarnecidas pelas trincheiras da indústria cultural inescrupulosa, 
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insistem em ocupar lugar de destaque nos veículos de comunicação e nas casas de es-
petáculos, de maneira ampla e constante.

Infelizmente, a Universidade brasileira nem sempre é capaz de adotar uma pos-
tura crítica com relação a isso e, o que é pior, muitas vezes os músicos por ela formados 
manifestam o mais completo desconhecimento, quando não um patente desdém, pelo 
esforço de se valorizar e de continuar a produzir música de cunho nacional. Para muitos, 
trata-se de coisa arcaica, desprovida de valor e de interesse nos dias de hoje. Entretanto, 
o tempo dirá, por certo, que os povos que souberam preservar e viver intensa e coe-
rentemente seus valores, inclusive os musicais, tiveram o que legar à humanidade. Os 
outros, não.
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RESUMO: Esta pesquisa teve como principal objetivo identificar os clarinetistas que se destacaram na difusão, execução e 
pesquisa do instrumento, entre os anos de 1940 a 2000. Para tal, confeccionou uma lista biográfica dos mais destacados 
clarinetistas que atuaram no Estado do Rio de Janeiro no interstício, correlacionando, quando possível, estes músicos ao 
repertório criado e executado em sua época.
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ABSTRACT: This research aims to identify the most important individuals, between 1940 and 2000, which contributes on the 
performance and research fields related to the clarinet in Rio de Janeiro. For that, a list of those was made correlating names 
to the repertoire performed and to the published research papers.
KEYWORDS: Clarinet; Rio de Janeiro; Musicology.

O desenvolvimento da clarineta no Brasil, em primeira análise, demonstra fortes 
laços com o Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Especificamente no Rio de Janeiro 
tem-se, através de informações empíricas e ainda não comprovadas, a indicação do de-
senvolvimento de uma ‘escola’, baseada no modelo francês, a partir do funcionamento 
do Instituto Nacional de Música, hoje Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

Recentes pesquisas (SILVEIRA, 2008) identificaram uma obra que não constava 
de nenhum dos levantamentos sobre repertório para clarineta anteriores: o ‘Concertino 
per Clarino Sib com Accomp.to di Pianoforte’ escrita pelo compositor mineiro José Lino 
de Almeida Fleming antes de 1888 – ano de seu falecimento. Tal obra foi incluída no 
repertório para clarineta como a primeira obra ‘concertante’ escrita e publicada por um 
compositor brasileiro. Outras obras emblemáticas do repertório do Séc. XX para clarineta, 
já estudadas no âmbito acadêmico, são o “Chôro para clarineta e orquestra” do composi-
tor paulista Camargo Guarnieri, composta no ano de 1956 e o “Concertino para clarineta 
e orquestra” de Francisco Mignone, composta em 1957 (SILVEIRA, 2005). Já a Sonata 
(1947) para clarineta e piano, do compositor e clarinetista Jayoleno dos Santos, seria, 
segundo Volpe (2005), “a primeira obra no gênero composta por autor brasileiro para 
esta formação instrumental [clarineta e piano].” Isso é confirmado por Trindade (1996), 
que afirma ser “a primeira [Sonata para clarineta e piano] feita no Brasil”.

Isso faz refletir sobre a grande importância dos músicos executantes no de-
senvolvimento do instrumento – inclusive didaticamente. Merhy (1999), enfatizando 
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as idéias de Dahlhaus, defende que os fatos históricos, nos domínios da história da 
música, são contados a partir da história das obras musicais significativas. Discorre, 
ainda, que “os fatos musicais podem ser detectados tanto nas intenções do compositor, 
quanto na estrutura das obras” (MERHY, 1999, p. 99), o que se reflete na execução 
musical. Ora, se há um estreito laço entre as obras musicais e os executantes, com-
preender a história da clarineta através de seu repertório deve cuidar, também, do 
tratamento musicológico da história dos músicos, já que para eles, e em certos casos 
por eles, tais obras são criadas.

A partir de tais informações, os objetivos traçados para a presente pesquisa 
foram 1) identificar os clarinetistas que se destacaram na difusão, execução e pesquisa 
do instrumento, entre os anos de 1940 e 2000, 2) confeccionar-se uma lista biográfica 
dos mais destacados clarinetistas que atuaram no Estado do Rio de Janeiro no interstí-
cio e 3) correlacionar, quando possível, estes músicos ao repertório criado e executado 
em sua época.

Para tal, a metodologia aplicada foi à consulta ao material literário disponível, tais 
como dissertações e teses em âmbito acadêmico, bem como periódicos, a procura dos 
pesquisadores e músicos que se dedicam à clarineta no Brasil e quaisquer informações 
pertinentes. Como um segundo passo, procedeu-se consulta aos arquivos das orquestras 
sinfônicas sediadas no Estado do Rio (programas de concerto e arquivo dos músicos que 
passaram por seus quadros) e salas de concerto cariocas (programa de concertos e re-
citais), à procura de documentação – por qualquer meio – da atividade dos clarinetistas 
na época acima delimitada.

O primeiro passo da pesquisa foi à análise de artigos e de teses, tendo como 
base a pesquisa de Silveira (2007), que lista os artigos e trabalhos acadêmicos produ-
zidos por pesquisadores brasileiros desde 1945. Para tal, começou-se o esforço para 
conseguir tal material. Uma pequena parte foi conseguida através de bibliotecas particu-
lares; outra pequena parte através dos sites de periódicos on line e de organizações tais 
como a ANPPOM. Porém, a maior parte do material, apesar de grandes esforços, não 
foi conseguida.

No material bibliográfico consultado, primeiramente, pôde-se observar algumas 
curiosidades e peculiaridades como, por exemplo, a respeito do professor José Botelho: 
“Talvez eu seja o clarinetista que mais tocou e gravou ‘primeiras audições’ de música 
brasileira [...]”. “Toquei como solista das melhores Orquestras brasileiras e já me apre-
sentei, em 1995, na ONU tocando música brasileira“ (Silveira, 1998, p. 8); “Dedicada 
ao Prof. José Botelho, um dos grandes nomes da clarineta no Brasil, o Concertino 
[para Clarineta e Orquestra de Francisco Mignone] mostra-se uma obra muito complexa 
para o seu tempo.” (SILVEIRA, 2000, p. 3). Nesta fase da pesquisa foram encontra-
dos 29 nomes de clarinetistas profissionais, dentre eles Abel Ferreira, Antão Soares, 
Cristiano Alves, Fernando José Silveira, Jayoleno dos Santos, José Batista Júnior, José 
Botelho, José Carlos de Castro, José da Silva Freitas, Paulo Moura, Paulo Sergio Santos 
e Severino Araújo.

Em deslocamento à sede da Orquestra Sinfônica Brasileira, obteve-se a orienta-
ção de que a melhor forma de obtermos as informações intentadas seria consulta ao livro 
“Orquestra Sinfônica Brasileira: uma realidade a enfrentar o tempo” (CORRÊA, 2004), 
que, coincidentemente tem o mesmo escopo temporal da presente pesquisa: 1940 a 
2000. Realmente o livro foi decisivo para poupar tempo em juntar todos os nomes de 
clarinetistas que atuaram com/na a orquestra. Nesta fase da pesquisa foram encontra-
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dos 31 nomes de clarinetistas profissionais, dentre eles Antão Soares, Cristiano Siqueira 
Alves, Jayoleno dos Santos, José Cardoso Botelho, José Carlos Castro, José da Silva 
Freitas, Lúcia Morelembaum Gjorup, Sabine Meyer, Sérgio Burgani e Wilfred Karl Berk. A 
lista em questão engloba clarinetistas que atuaram no naipe da orquestra e aqueles que 
apenas atuaram como solistas em oportunidades esporádicas. Infelizmente não foi pos-
sível ter acesso aos programas de concerto da OSB.

No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, procurou-se o setor responsável pelo 
histórico de concertos e de músicos do Theatro Municipal. Esclarecendo ao funcioná-
rio o escopo da pesquisa, este disponibilizou ao pesquisador um único livro chamado 
‘Memórias e Glórias de um Teatro: sessenta anos de história do Municipal do Rio de 
Janeiro’ (BRITO JR., s.d.) que, enquadrando-o dentro do escopo temporal de nossa 
pesquisa, só alcança até o ano de 1968. Foi esclarecido que, para interstício além de 
1968 seria necessária pesquisa com data e hora marcada e já ter a data especifica para 
acesso ao histórico completo. A falta de preparo do Theatro salta aos olhos, pois não se 
tinha espaço adequado nem material preparado e organizado para tal fim. Como não 
se permite o empréstimo do livro acima citado, haveria a necessidade da leitura in loco 
com restrição de horário: apenas das 12 às 14h - dificultando muito o termino da lei-
tura. Até a finalização desta pesquisa foi encontrado, apenas, o nome do clarinetista 
Paulo Moura.

Em consulta aos arquivos de programas da Sala Cecília Meireles, foi encontrado 
amplo material que, em muito, contribui para a presente pesquisa. Os arquivos destes 
programas de concerto encontram-se organizados, por ano, desde 1966 até os dias 
atuais. Há a referência aos artistas que atuaram nesta casa, assim como as biografias 
encontradas nos programas dos concertos, evidenciando a qualidade dos artistas que se 
apresentaram nestes 42 anos de funcionamento da Sala Cecília Meireles.

A maioria dos nomes encontrados foi de clarinetistas brasileiros, que encerrou 
55,26% do montante total de clarinetistas. Verificou-se que 33,97% das obras para 
clarineta executadas na SCM foram de compositores brasileiros. Deste total de obras 
brasileiras, 12,99% foram de obras para clarineta e piano, 73,44% de obras em forma-
ções de câmara, 9,60% em obras para clarineta-solo e 3,95% com acompanhamento 
orquestral. Pôde-se observar que as peças de compositores brasileiros mais executadas 
para clarineta e piano foram a ‘Sonata para clarineta e piano’ de Jayoleno dos Santos, 
os ‘Três Estudos para clarineta e piano’ de José Siqueira, a ‘Sonatina para clarineta e 
piano’ de Ernst Mahle e ‘Valsa Choro para clarineta e piano’ de Osvaldo Lacerda com 
quatro apresentações cada obra. Na categoria clarineta solo, a mais apresentada foi 
‘Lúdica I’ de Ronaldo Miranda com oito apresentações, seguida por ‘Três estudos para 
clarineta solo’ de Claudio Santoro e ‘Três movimentos para clarineta solo’ de Gilberto 
Mendes, com duas apresentações cada. Na categoria clarineta com acompanhamen-
to orquestral, o mais executado foi o ’Divertimento n° 04 para Quarteto de Sopros 
e Orquestra’ de José Siqueira com três apresentações, o ‘Concertino para Clarineta 
e Orquestra’ de José Siqueira, ‘Concertino para Clarineta e Orquestra’ de Francisco 
Mignone e ‘Variações sobre uma Velha Modinha para Clarineta e Orquestra’ de Osvaldo 
Lacerda com duas apresentações cada. E, finalmente, na categoria clarineta em obras 
de câmara, a mais executada foi o ‘Quinteto em Forma de Choros’ de Heitor Villa-Lobos 
com treze apresentações, o ‘Chôros no 2 para flauta e clarineta’ de Heitor Villa-Lobos 
com nove apresentações e o ‘Trio para clarineta, oboé e fagote’ de Heitor Villa-Lobos 
com sete apresentações.



Ana is  do 8º  Sempem218

Nesta fase da pesquisa, na Sala Cecília Meireles, foram encontrados 76 nomes de 
clarinetistas profissionais, dentre eles José Botelho, Paulo Passos, Paulo Sérgio Santos, 
Paulo Moura, José Carlos de Castro, Ovanir Luiz Buosi Junior, Bridget Moura Castro, 
Fernando Silveira, José Arthur de Mello Rua, Jayoleno Santos, José da Silva Freitas, 
André Góes, Rui Alvim e Pedro Robatto.

conclusões

Apesar da restrição às apresentações na Sala Cecília Meireles – única sala de 
concerto que disponibilizou seus programas de recitais/concertos – identificou-se o 
clarinetista José Cardoso Botelho1 como aquele que mais foi citado nos trabalhos aca-
dêmicos e artigos científicos consultados, o que por mais tempo atuou junto às grandes 
orquestras profissionais do Rio de Janeiro, aquele que mais atuou como recitalista 
e concertista no interstício pesquisado e o clarinetista que mais recebeu dedicató-
ria de obras brasileiras para clarineta. José Botelho lidera em praticamente todos os 
segmentos de apresentações musicais. Apresentou-se, na Sala Cecília Meireles, em 
quatro (18,18%) oportunidades com obras para clarineta e piano de compositores 
brasileiros; em oito (36,36%) oportunidades interpretando obras de compositores es-
trangeiros; apresentou-se por vinte (44,4%) vezes como solista com acompanhamento 
de orquestra e por sessenta vezes (41,09%) em grupos de câmara. Nenhum outro cla-
rinetista chegou perto destes números. Apesar disso, podemos citar os clarinetistas 
Paulo Sérgio Santos2 e Paulo Passos3 como clarinetistas que tiveram bom número de 
apresentações.

No que tange às dedicatórias de compositores brasileiros, a José Botelho foram 
dedicadas, segundo Silveira (2008), as seguintes obras:

AUTOR OBRA ANO Dedicatória

AGUIAR, Ernani Meloritmias nº 8 para clarineta-solo 1989 José Botelho

BOCHINO, Alceu Divertimento Curitiboca para Clarineta e Orquestra 1993 José Botelho

MACEDO, Nelson Fantasia Bruxa s.d. José Botelho

MACEDO, Nelson de Fantasia Bruxa para Clarineta e Cordas 1986 José Botelho

MACEDO, Nelson de Retrato s.d. José Botelho

MERHY, Silvio Micro Suíte nº1 para clarineta-solo 1991 José Botelho

MIGNONE, Francisco Concertino para Clarineta e Orquestra 1957 José Botelho

MIGNONE, Francisco Concertino para clarineta, fagote e Orquestra 1980 José Botelho e Noel Devos

MIGUEL, Randolph Melos para clarineta-solo 1993 José Botelho

NOGUEIRA, A Theodoro Sertaneja nº7 para Clarineta Só 1972 José Botelho

SIQUEIRA, José Estudo para Clarineta-Solo 1981 José Botelho

SIQUEIRA, José Concertino para clarineta e Orquestra s.d. José Botelho

TACUCHIAN, Ricardo Pimenta do Reino para clarineta-solo 1995 José Botelho

VALLE, Raul do Entretenimento para clarineta e cordas s.d. José Botelho

Tabela 1: Obras dedicadas à José Botelho.

Das obras acima compostas para Botelho, muitas delas, como o ‘Concertino para 
clarineta e Orquestra’ e o ‘Concertino para clarineta, fagote e Orquestra’ de F. Mignone 
e o Concertino para clarineta e Orquestra, foram executadas por Botelho na Sala Cecília 
Meireles neste interstício.
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No campo da pesquisa científica, destaca-se, a partir do trabalho de Silveira 
(2007), que o os clarinetistas que mais produziram trabalhos acadêmicos sobre o assun-
to “clarineta” foram os Professores Fernando José Silveira4 (UNIRIO/RJ), Maurício Alves 
Loureiro5 (UFMG) e Pedro Robatto6 (UFBA). O clarinetista Fernando José Silveira produ-
ziu uma Tese de Doutorado, oito artigos publicados em periódicos nacionais e seis artigos 
publicados em periódicos estrangeiros; o clarinetista Maurício Alves Loureiro produziu 
uma Tese de Doutorado e cinco artigos publicados em periódicos nacionais; o clarinetis-
ta Pedro Robatto produziu uma Tese de Doutorado, uma Dissertação de Mestrado e três 
artigos publicados em periódicos nacionais. Há de se falar, também, do Prof. Jayoleno 
dos Santos (UFRJ) que foi o primeiro clarinetista, que se tem notícia, a escrever um tra-
balho acadêmico sobre clarineta no Brasil.

No campo das obras para o instrumento, no segmento de obras concertantes, 
destaca-se ‘Variações sobre uma Velha Modinha para Clarineta e Orquestra’ de Osvaldo 
Lacerda, ‘Concertino para clarineta e orquestra’ de Francisco Mignone e o ‘Concertino 
para clarineta e orquestra de cordas’ de José Siqueira; no segmento de obras para cla-
rineta-solo, destaca-se ‘Lúdica I’ de Ronaldo Miranda, Três estudos para clarineta solo’ 
de Claudio Santoro e ‘Três movimentos para clarineta solo’ de Gilberto Mendes, no seg-
mento clarineta e piano, destacam-se a ‘Sonata para clarineta e piano’ de Jayoleno dos 
Santos, os ‘Três Estudos para clarineta e piano’ de José Siqueira, a ‘Sonatina para clari-
neta e piano’ de Ernst Mahle e ‘Valsa Choro para clarineta e piano’ de Osvaldo Lacerda e 
no segmento música de câmara, destaca-se o ‘Quinteto em Forma de Choros’, o ‘Chôros 
no 2 para flauta e clarineta’ e o ‘Trio para clarineta, oboé e fagote’, todos de Heitor Villa-
Lobos.

Verificou-se que boa parte das obras identificadas acima teve como principal 
intérprete e divulgador o Prof. José Cardoso Botelho. Uma série dos mais renomados 
compositores, tais como Francisco Mignone, José Siqueira e Ricardo Tacuchian, entre 
outros, dedicaram a Botelho obras que, segundo esta pesquisa, destacam-se no repertó-
rio brasileiro para o instrumento. Parece, portanto, que esta pesquisa ratifica a informação 
empírica de que o Prof. José Botelho é uma das figuras de maior destaque no cenário mu-
sical carioca – e talvez no cenário nacional – tendo contribuído, de forma decisiva, para 
a produção e divulgação de obras brasileiras para o instrumento.

notAs

1 Doutor em Clarineta pela Universidade Federal da Bahia, é professor Adjunto de clarineta e música de câmara do Instituto 
Villa-Lobos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Foi aluno de José de Freitas e Joel Barbosa. 
Pesquisador, tem publicado artigos para as mais conceituadas revistas especializadas, tais como a “The Clarinet Magazine” 
(EUA) e “Eldorado - Las cañas en América Latina” (Argentina) além de vários periódicos nacionais.

2 José Cardoso Botelho - “Nascido no Brasil, foi no entanto, muito jovem para Portugal, onde realizou seu estudos musi-
cais. Ao regressar, mais tarde, para São Paulo, ocupou durante seis anos os cargos de clarinetista solista da Orquestra 
Sinfônica Estadual e da Rádio Gazeta. Transferindo-se para o Rio, tornou-se o primeiro clarinetista das orquestras 
do Teatro Municipal e da Sinfônica da Rádio MEC. Grande entusiasta da música de câmara, tem-se destacado como 
integrante dos mais importantes conjuntos do RJ. Foi fundador do Quinteto do Rio de Janeiro e membro dos Quintetos 
Villa-Lobos e da Rádio MEC. Foi professor assistente da Orquestra Juvenil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e 
hoje ocupa [ocupou] a cátedra de clarineta no Instituto Villa-Lobos. Dotado de uma grande técnica, foi responsável 
por várias primeiras audições, entre elas várias obras de Béla Bartók”. (SALA CECÍLIA MEIRELES, 1974).

3 Paulo Sérgio Santos é carioca, nascido no dia 8 de julho de 1958 no subúrbio de Piedade. Iniciou seus estudos de clarineta 
com os professores José Botelho e Jayoleno dos Santos. Sua formação musical ficou marcada pelo ecletismo, tendo trilhado 
caminhos em diferentes bandas, rodas de choro e orquestras sinfônicas. Profissionalizou-se ainda jovem, passando a inte-
grar o Quinteto Villa-Lobos em 1975. Aos 18 anos, foi o primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. Também atuou como solista-convidado de diversas orquestras sinfônicas. (Kuarup Discos, 2008).
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4 Paulo Passos é Bacharel em clarinete pela Universidade do Rio de Janeiro, UNI-RIO. O Clarinetista e saxofonista 
participa regularmente dos principais eventos dedicados à música contemporânea brasileira, realizando inúmeras 
estréias. É integrante na Orquestra Petrobrás Sinfônica e do Ensemble Jocy de Oliveira. Já se apresentou em quase todos os 
estados do Brasil, e também na Alemanha, França, Holanda, Argentina e Colômbia. É professor nos Seminários de Música 
da Pró-Arte e na Escola de Música Villa-Lobos. (SEMINÁRIOS DE MÚSICA PROARTE, 2008).

5 Doutor em Execução Musical/Clarineta pela UFBA, Fernando José Silveira é Professor Ad junto de clarineta, saxofone e 
música de câmara da UNIRIO. Aluno de José de Freitas e Joel Barbosa, participou de cursos com Wolfgang Meyer e Alain 
Damiens. Foi primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica Nacional (RJ) durante 7 anos. Atua como solista, camerista e 
docente pelas Américas do Sul, Norte e Europa. Atua como clarinetista e saxofonista free lancer, par ticipando da Orquestra 
Sinfônica Brasileira, Orquestra Petrobrás Sinfônica e Orquestra Sinfô nica de Porto Alegre (OSPA). Escreve artigos para 
prestigiosos periódicos internacionais, tais como The Clarinet (Associação Internacional de Clarinetistas, EUA) e Eldorado 
(Associación Latinoamericana de Instrumentistas de Cañas, Buenos Aires). É membro do Duo Coraggio e do Trio de Palhe-
tas da UNIRIO. (WINTER; SILVEIRA, 2006, p. 71).

6 Mauricio Alves Loureiro é Bacharel em Engenharia Aeronáutica pelo ITA (1976), Bacharel em Música (clarineta) pela 
Staatliche Hochshule für Musik Freiburg, Alemanha (1983), onde estudou com Dieter Klöcker e Doutor em Música 
pela University of Iowa, EUA (1991). Foi primeiro clarinetista da orquestra de Campinas e da OSESP. Atuou como 
solista frente a inúmeras orquestras sinfônicas e renomados conjuntos de câmara, participou como clarinetista e 
professor de inúmeros festivais de música no Brasil e exterior e tem desenvolvido intensa ativi dade como solista e 
camerista, especialmente dedicado à interpretação da música contemporânea e da música eletroacústica. Atualmente 
é professor titular da Escola de Música da UFMG. (LOUREIRO; PAULA, 2006, p. 81)

7 Pedro Robatto – Natural de Salvador – BA, iniciou seus estudos de clarineta com o Prof. Klaus Haefele, com quem concluiu a 
Graduação na Escola de Música da UFBA. Estudou como aluno convidado durante um ano na Musikhochschüle Köln – Ale-
manha com o Prof. Wolfgang Meyer. Atuou como solista com diversas orquestras no Brasil. Membro da Orquestra Sinfônica 
da Bahia, do Bahia Ensemble e professor da Escola de Música da UFBA. (LIMA; GOMES, s.d.) É Doutor em clarineta (2003) 
pela UFBA.
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RESUMO: Através de uma breve abordagem histórica, busca-se contextualizar a formação do maxixe como conseqüência de 
um processo de “abrasileiramento” da polca pelos conjuntos de “pau e corda”. Utiliza-se para isso, a análise da estrutura rít-
mica do cavaquinho de centro e as transformações geradas no processo de interpretação do choro por instrumentos melódicos, 
bem como a conscientização da importância quanto à utilização de uma leitura relativa, visando preservar as características 
interpretativas do gênero choro ligadas à informalidade e à oralidade.
PALAVRAS-CHAVE: Polca; choro; maxixe; cavaquinho.

ABSTRACT: Through a brief historical approach, this paper seeks to explain the origin of maxixe (a Brazilian dance music genre) 
as the result of a process of “brazilianization” of polka by bands called “pau e corda” (wood and string) or choro groups. The 
starting point of the analysis is the rhythmic structure of cavaquinho (the ukulele-like guitar) and its role in the performance 
practice of choro groups. This papel also brings light to the importance of a relative approach concerning the written material, 
because two main characteristics of the performance of these groups are the informality and orality. 
KEYWORDS: polka; choro; maxixe; cavaquinho.

introdução

Até a segunda metade do século XIX, o Brasil procurava uma identidade cultu-
ral própria, pois sofria um processo de assimilação das influências estrangeiras trazidas 
por cada grupo étnico que aqui se instalava. Nessa época, pode-se afirmar que a música 
popular ainda estava fortemente vinculada à música de concerto e vice-versa, pois os 
autores das modinhas e dos lundus eram os mesmos compositores que trabalhavam 
à serviço da igreja e do teatro, a exemplo de José Maurício, Marcos Portugal, Cândido 
Inácio da Silva, Henrique Alves de Mesquita, Carlos Gomes, dentre outros. Como conse-
qüência, havia a necessidade de se fazer uma música “genuinamente” européia através 
da busca de padrões ditados por um “modismo”. A música de salão, constituída pelo re-
pertório de valsas, polcas e mazurcas, deveria ser apresentada de uma maneira “culta 
e civilizada”, para vir a fazer parte do gosto da elite, sendo posteriormente adotada no 
Brasil como manifestação do nacionalismo romântico do século XX. Garcia (2006) exem-
plifica esse fato citando o exemplo:

Carlos Gomes, que foi o maior expoente na linguagem operística, sempre compôs em estilo 
italiano. Mas, quando fazia suas modinhas, valsas e polcas, deixava claro todo o caráter da 
música popular brasileira da época. Assim como Carlos Gomes, vários compositores, sem 
desprezar os processos técnicos da música erudita, sabiam muito bem representar o gosto e 
ambiente dos salões do segundo império, que tanto executavam como ouviam ópera, quanto 
as modinhas, lundus e outros ritmos abrasileirados. (GARCIA, 2006, p. 63)
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Napolitano (2005) afirma que o nascimento da música popular está diretamen-
te ligado à urbanização e ao surgimento das classes populares. Através da consolidação 
de uma nova estrutura econômica, produto do capitalismo monopolista, houve a neces-
sidade da disseminação de uma música que viesse a satisfazer tanto o interesse cultural 
como principalmente o lazer urbano, tendo a prática da dança como importante elemen-
to social de integração coletiva:

O peso do sistema musical erudito e a imposição dos valores da sociabilidade burguesa da-
vam o tom da esfera musical popular, apesar das apropriações específicas de cada camada 
social. A performance vocal, as formas musicais e o acompanhamento instrumental eram, 
muitas vezes, simulacros da experiência musical erudita. No plano da canção, a música 
popular européia desenvolveu estilos e gêneros que davam prioridade para a estrutura harmô-
nico-melódica, evitando a marcação rítmica acentuada. (NAPOLITANO, 2005, p. 17)

A partir da segunda metade do século XIX, a ascensão de gêneros musicais tais 
como a polca, o schottisch, a mazurca e a habanera, inicialmente veiculados no âmbito 
cultural da classe dominante, passaram a ser difundidos entre as camadas populares 
vindo a proporcionar a formação do maxixe como conseqüência do “abrasileiramento” 
destes gêneros europeus mesclados com as formas coloniais representadas pelos catere-
tês, os batuques, os lundus, as fofas e os fados. Tinhorão (1986) afirma que o “maxixe 
resultou do esforço dos músicos de choro em adaptar o ritmo das músicas à tendência 
aos volteios e requebrados de corpo em que os mestiços, negros, brancos do povo tei-
mavam em complicar os passos da dança de salão” (p. 58). Por isso, conclui-se que o 
“abrasileiramento” da polca ocorreu como obra dos músicos integrantes dos conjuntos 
de “pau e corda” na tentativa de proporcionar uma forma de acompanhamento que fosse 
destinado à prática da dança, fazendo com que sua estrutura rítmica fosse gradativamen-
te modificada em função da busca de um caráter mais jocoso.

Quando esses conjuntos de choro eram chamados a tocar em casas de família respeitáveis 
(embora modestas), as polcas, valsas e mazurcas, ainda soavam com uma certa contenção, 
muito próxima da execução que tinham à vista das partituras, nos salões onde se imperavam 
os pianos. Se, porém, o mesmo grupo tocava em bailes de algum clube popular ou em casas 
de porta e janela de gente mais heterogênea da Cidade Nova (o bairro carioca surgido após o 
aterramento dos antigos alagadiços, vizinhos do canal do Mangue, por volta de 1860), aí a 
interpretação tinha que ser diferente. (Tinhorão, 1986, p. 61)

Portanto, nota-se que a partir da divulgação e popularização do maxixe através 
de uma forma característica de execução da polca européia é que começam a se fixar 
os elementos que viriam a consolidar o choro como gênero musical. Esses elementos 
abrangem as características referentes à forma composicional e práticas interpretativas 
referentes ao fraseado, articulação e tratamento da síncope, que constituem o foco deste 
trabalho.

o AbrAsileirAmento dA polcA e suAs cArActerísticAs interpretAtivAs

O processo de “abrasileiramento” da polca pode ser compreendido através das 
palavras de Tinhorão (1986) ao contextualizar a influência recebida pelos músicos de 
choro da então chamada “música de senzala”, tendo como conseqüência a criação e di-
fusão do maxixe através dos conjuntos de “pau e corda”:
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Os grupos de músicos conhecidos como chorões, por seus estilos de tocar na base de um 
solo acompanhado de contracanto e modulações, eram de certa maneira os herdeiros do que 
se chama nos fins do século X8º e início do século XIX de música de senzala. Essa música, 
ou ritmo de senzala, era a música instrumental produzida pelas pequenas bandas formadas 
nas fazendas por negros escravos, com beneplácito dos senhores, ou nas cidades pela cha-
mada música de barbeiros, a cargo de músicos escravos ou livres, também especialistas em 
raspar barbas e aplicar ventosas. Esses conjuntos, com o fim do predomínio da vida rural 
na área do Rio de Janeiro, por volta de meados do século passado, iam transmitir seu estilo 
aos grupos de brancos e mestiços da baixa classe média urbana (pequenos funcionários pú-
blicos, músicos de bandas militares e burocratas), que se encarregavam de animar as festas 
nas casas onde não chegava o piano distintivo de um status social mais elevado (Tinhorão, 
1986, p. 61)

No entanto, nota-se que não existe nenhum tipo de material concreto sobre o 
assunto, uma vez que o choro constitui-se de um movimento datado do final do século 
XIX (aproximadamente 1870) e as primeiras gravações da fase mecânica só foram 
realizadas pela Casa Edison em meados de 1902. No entanto, vale ressaltar que a 
sistematização do estudo do choro é recente, sendo realizada por volta da década 
de 1970, a partir do estudo e análise do material fonográfico produzido ao longo das 
gerações.

Através do livro Reminiscências dos Chorões Antigos, do carteiro Alexandre 
Gonçalves Pinto, nota-se a descrição do panorama musical carioca do final do século 
XIX onde há referência de apenas um pandeirista. Importante ressaltar que o pandeiro 
só foi acrescentado ao grupo de choro a partir da década de 1930, graças à formação 
dos conjuntos regionais durante a Era do Rádio (1930-1945). Dessa forma, destaca-se 
a grande importância desempenhada no cavaquinho de centro na formação instrumental 
dos conjuntos de “pau e corda” pois além de apresentar maior projeção de sonoridade 
em detrimento de seu timbre agudo (se comparado ao violão ou ao bandolim), possibilita 
a execução do que se chama de “harmonia percutida”. Essa última característica influen-
cia de maneira direta a execução do instrumento solista, e vice-versa, pois enfatiza as 
acentuações características do gênero musical a ser interpretado.

Participando em 2008 do curso de cavaquinho ministrado no IV festival Nacional 
de Choro por Luciana Rabello, nós obtivemos orientação sobre as formas de execução e 
interpretação tanto do choro como seus gêneros musicais afins. No decorrer das aulas, 
destacou-se a importância da assimilação de uma estrutura rítmica básica e da pos-
sibilidade da utilização das variações levando-se em conta a linha melódica da peça, 
executada pelo instrumento solista.

Dessa maneira, os padrões rítmicos aqui apresentados não se constituem estru-
turas fechadas, mas sim, passíveis de variações executadas segundo a maturidade do 
instrumentista.

Tendo como ponto de partida a polca, tem-se o seguinte esquema:

Figura 1 – Estrutura rítmica da polca executada pelo cavaquinho
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Nota-se que a estrutura básica da polca utiliza apenas uma movimentação de pa-
lheta, ao passo que na polca rápida, tem-se uma variação no sentido da palhetada no 
primeiro tempo do segundo compasso:

Figura 2 – Estrutura rítmica da polca rápida executada pelo cavaquinho

Passando para a execução do maxixe, nota-se que a sua acentuação apresenta 
grande semelhança com a estrutura rítmica da polca apresentando uma sutileza no aba-
famento executado pela mão esquerda durante o ataque da segunda semicolcheia. Dessa 
forma, tem-se o seguinte esquema:

Figura 3 – Estrutura rítmica do maxixe executada pelo cavaquinho

A partir dessa nova movimentação da palheta, nota-se que a intenção de acen-
tuação rítmica remete à estrutura da polca. No entanto, o preenchimento com as 
movimentações ascendentes da palheta, somado ao abafamento do som através do re-
laxamento da mão esquerda, gera maior “balanço,” dando um caráter mais dançante 
e acarretando modificações significativas na articulação do fraseado dos instrumentos 
solistas.

A partir dessa abordagem nota-se que a execução da melodia, tanto em instru-
mentos de cordas como de sopro, necessita de uma acentuação natural em determinadas 
semicolcheias – primeira, quarta, quinta e sétima - presentes no compasso 2/4 que tem 
reflexos em diferentes formas de ataque e emissão de som, gerando o que se chama de 
relativização da interpretação da síncope. Por isso, diz-se comumente que a performan-
ce do choro consolida-se através de um intercâmbio entre seus músicos, de maneira que 
um instrumento exerce função sobre outro e vice-versa.

Mário Seve (1999) afirma que a “música popular, principalmente quando asso-
ciada à dança, permite grande liberdade de interpretação. Com relação às partituras, 
pode-se dizer que ‘o que se escreve não é aquilo que se lê’” (p. 11), ou seja, a notação 
musical corresponde a uma espécie de “esboço” de uma proposta. Dessa maneira, atra-
vés de várias transcrições (feitas por nós) de diferentes interpretações de polca, maxixe e 
choro de diferentes períodos, nota-se que uma das figuras de grande incidência na música 
brasileira – a síncope – é comumente interpretada entre o padrão , aproximando-
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se da tercina , ou ainda conforme a estrutura . Dentre uma infinidade 
de exemplos, nota-se que uma simples estrutura melódica característica – sobretudo 
na polca e no choro – , é executada com exatidão em andamentos ligeiros, 
mas tende a ser modificada para  ou  em andamentos mais lentos, 
proporcionando o caráter de liberdade de execução característico da interpretação do 
choro-canção.

Dessa maneira, nota-se que o registro musical escrito apresenta determinadas 
limitações quanto à transmissão da informação, sendo complementado mediante a ex-
periência musical, estudo e contato direto com o gênero a ser executado, aliado ainda ao 
grau de maturidade do instrumentista.

considerAções finAis

Através da contextualização teórica, nota-se que o maxixe é conseqüência de um 
processo interpretativo da polca européia difundida em meio às classes populares. Sua 
veiculação através dos conjuntos de “pau e corda” compostos por músicos de choro 
partiu de uma necessidade de veiculação da música voltada para a dança, sofrendo 
grande influência da música de barbeiros e do chamado “ritmo de senzala.”

Devido ao perfil autodidata de seus músicos, nota-se que a performance desses 
gêneros fundamenta-se através das características de oralidade e da prática da impro-
visação, que na época estava ligada à variação do tema proposto, fazendo com que 
os elementos musicais, quando grafados na partitura, apresentem uma função esque-
mática que à primeira vista aparenta ser “simples.” No entanto, nota-se que a prática 
da performance é consolidada a partir da assimilação da idéia central proposta pelo 
compositor, somada à manifestação das características individuais e coletivas de cada 
instrumentista, sendo complementada através da conscientização quanto à necessidade 
da “relativização” da síncope, estritamente necessária na preservação das características 
originais do choro.
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RESUMO: A produção poética traz um conceito operacional na História da Arte: a performance, experimento que traz uma nova 
configuração para a separação/unidade das artes, no trânsito das imagens visuais (plasticidade), corpos, sons e o audiovisual 
O artigo apresenta as fundações históricas e teóricas para a Teoria e História Interartes.
PALAVRAS-CHAVE: Performance; Audiovisual; Arte contemporânea; Scinestesia; Interartes; Teoria da arte.

ABSTRACT: The poetical production brings an operational concept in Art History: the performance, a experiment that brings a 
new configuration for the separation and unit of the arts, in the transit and circulations of the visual images(and plasticity), bod-
ies, sounds and the audiovisual. This article presents the historical and theorical fundations for Interarts History and Theory.
KEYWORDS: Performance; Audiovisual; Contemporary art; “Scinestesia”; Interarts; Art theory.

introdução

Os estudos no campo das artes têm se dedicado à eleição dos modelos que irão 
funcionar como meios explicativos e compreensivos (interpretativos) dos fenômenos, das 
obras, dos processos e das teorizações decorrentes no domínio da arte. Neste sentido, 
foram desenvolvidos diferentes modos de tratamento teórico da arte, envolvendo aí: os 
relacionamentos entre as diferentes linguagens (e o estatuto da arte enquanto lingua-
gem), o estudo das formas artísticas, as relações estruturais, as abordagens de cunho 
semântico (e os problemas do conteúdo na arte), os recursos à expressividade e às rela-
ções no campo sígnico. 

Compreende-se assim que, tradicionalmente, as problemáticas com as quais se 
depara o historiador e o teórico da arte dizem respeito aos problemas da forma, do 
conteúdo, da expressão e, mais atualmente da linguagem, com o privilegiamento, para 
enfrentamentos, distâncias e aproximações entre os desenvolvimentos da linguagem na 
arte nas abordagens hermenêuticas (e da hermenêutica cultural), semióticas e da filoso-
fia analítica da linguagem. 

Numa síntese do desenvolvimento de uma história, historiografia e de uma teoria 
Interartes, estas problemáticas se revelam conscientes ao fazer artístico (e ao que de-
nominamos de poéticas artísticas, nas diferentes linguagens) no contexto renascentista, 
quando da retomada do debate em torno do Ut Pictura Poesis. As relações evocadas 
dizem respeito, em sua centralidade, aos aspectos tecnopoiéticos (da técnica e da poiéti-
ca) e da retórica, que daria a matriz ou o campo disciplinar da época para afigurar o tema 
das relações entre as artes. Assim, nas inversões entre pintura e poesia, o tema se disten-
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de até o século XIX. De Leonardo a Lessing, passando pelos simbolistas-alegoristas dos 
séculos XVI-X8º, os textos nos dão um informe do modo como a arte pode ser integrada 
ao conhecimento, bem como os deslocamentos sofridos pela retórica e pelos estudos do 
símbolo vindo a constituir as matrizes históricas e teóricas da Estética (na filosofia) e das 
abordagens científicas das semióticas. (TODOROV, 1996)

Em meio a esta vasta historiografia das relações interartísticas, encontramos o 
mais extenso capítulo, na perspectiva ocidental do tema da arte, nas teses do romantis-
mo (alemão). Assim, o romantismo passa a ser observado como formulação de cunho 
teórico e um programa de ação que, mesmo quando não-sistemático, apresenta-se como 
uma extensa e complexa circunscrição de conceitos, formulando uma estética (filosófi-
ca), uma filosofia da arte e os operadores de uma teoria e de uma ciência da arte (no 
século XX). Seus ensaios e fragmentos, muitas vezes entretecidos com a abordagem 
crítica e histórica, e, portanto, privilegiando a determinação de contextos para a aná-
lise, e, mais ainda, preocupados com um novo programa de trabalho para as poéticas 
propriamente ditas, numa reflexão sobre obras e processos criativos particulares, ence-
tou uma virada na direção de uma teoria circunscrita aos objetos estético-epistêmicos. 
(D’ANGELO, 1997; BENJAMIN, 2002; ROSEN,2004) Vejamos como um contemporâ-
neo trata esta problemática, demonstrando as relações tecidas entre o conceito de crítica 
(romântica) e a obra do filósofo Walter Benjamin, para uma nova perspectiva de trata-
mento da história na arte.

“[...] relacionar a obra com a história embora respeitando sua função essencial de se descolar 
do tempo e do espaço históricos em que foi produzida. O feito de Benjamin foi ter reconhecido 
e explorado essa tensão, ter encontrado um meio de interpretar a significação histórica de 
uma obra que não contesta sua integridade supra-histórica. [...] A ação crítica do tempo é um 
clichê muito usado: é o tempo que separa as obras-primas da arraia-miúda. Para Benjamin, 
o tempo tinha uma outra função: a passagem do tempo não somente decidia o êxito de uma 
obra, como – o que é mais importante – separava nela o essencial do inessencial, distinguia 
entre os elementos que falavam de imediato aos contemporâneos e aqueles que tinham um 
interesse mais duradouro. Por isso é que a pós-história de uma obra, a tradição que ela criou, 
é tão indispensável ao crítico com sua pré-história, suas fontes e a tradição de que proveio.” 
(ROSEN, 2004, p. 162-174)

Desse modo, o romantismo descortina uma teoria da obra (para a história) e uma 
teoria da arte enquanto crítica de arte, saindo dos grandes sistemas estéticos para in-
vocar a linguagem para além das funções comunicacionais. Nestes termos, o momento 
é fundacional, pois se trata de pensar que a obra erige, em torno de si, um arcabouço 
conceitual e, em sua poiesis, determina a linha de tradição a que remete, mas também 
a que irá criar e desenvolver, parafraseando Arlindo Machado, as prés- e as pós- histó-
rias de uma obra. 

Chama-se a atenção para como operações artísticas irão desenvolver seus con-
ceitos internos, que descrevem as estruturas e processos que estão sendo propostos pela 
própria obra. Trata-se de pensar a partir de conceitos operadores ou operacionais de 
obras e processos artísticos que, subsumidos aos momentos técnico-produtivos, possam 
ultrapassar os procedimentos e servirem enquanto operadores na e da linguagem, pro-
movendo o desenrolar de uma tradição (de um encadeamento de obras). 

É desse modo que se dá a escolha de alguns conceitos operacionais das obras 
contemporâneas como modo adequado de desenvolver conceitos para uma escrita da 
teoria e da história da arte (interartes) no tempo recente: audiovisual (paradigma cine-
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mático ou efeito-cinema), “scinestesia” e performance (ambos, em associação à visão 
háptica),. Para chegarmos a eles, faremos uma passagem por certas constituições do 
século XX e as problemáticas apontadas neste século para um entendimento de opera-
ções abrangentes das artes e das relações entre as artes (interartes).

pAsseio pelo século xx e AdiAnte... fusão, diferenciAção, intervAlos

Este breve histórico enuncia uma parte daquilo que se afirmará no século XX, acom-
panhando as abordagens teóricas desta formulação, onde a problemática passou para o 
campo das correspondências (estética comparada, Souriau) e para as diferentes aborda-
gens formais-estruturais das linguagens (Praz, Lévi-Strauss, estruturalismos, semióticas). 
As leituras simbólicas e as leituras em torno das teorias das linguagens permitiram criar 
modelos sistêmicos – como o estrutural e os semióticos – e modelos não-sistêmicos – al-
gumas das hermenêuticas, filosofias da suspeição, filosofias “esotéricas” da linguagem 
– que passaram a dominar o campo das teorias, da história e da crítica de arte. Seguindo 
a vertente propugnada nesta esteira das análises simbólico-sígnicas do romantismo-mo-
dernismo, nosso texto passou a procurar os conceitos que pudessem circunscrever, ao 
mesmo tempo, “obras-processos-constructos” e “historicidades-encadeamentos”.

Ainda dentro deste enquadre, na perspectiva que adotamos e investigamos na 
atualidade, a do trajeto e desenvolvimento de uma teoria interartes, as relações não 
devem ser apenas observadas do ponto de vista moderno (das linguagens, da autonomia) 
e suas inter-relações. Isto seria apenas uma complexificação dos modelos sistêmicos de-
senvolvidos por meio das estéticas comparativas e das correlações de ordem estrutural. 
É preciso incorporar ao debate o modo como as categorias tempo-espaço, nas condições 
de simultaneidade (de tempos) e heterogeneidade (de espaços), acabam por provocar 
uma nova configuração entre texto-som-imagem-corpo, escritura-sonoridade-visuali-
dade-performance (para integrar os termos corporalidade, corporeidade e a dimensão 
estético-pragmática), afetando a produção de um desenho (traço-movimento, rastro-re-
síduo) e de uma experiência na e da arte contemporânea (interartes). Desse modo, a 
perspectiva da historicidade adotada por uma teoria interartes diz respeito à formulação 
de um modelo que permita uma “re-situação” do ponto de vista das linguagens e um 
lugar adequado para os tratamentos designados como sendo da forma-estrutura-semi-
ótica – mantendo-se na cadeia desenvolvida para a cultura do signo de Agostinho aos 
nossos dias. (TODOROV, 1996)

Nos termos de um debate promovido nos anos 1990, na vertente francesa (IRCAM; 
DUBOIS; KRAUSS), a reflexão sobre as interartes assume os seguintes aspectos, con-
jugando aspectos formais-estruturais-semioses com aspectos contextuais-historicidade 
(hermenêuticas filosóficas e hermenêuticas culturais), criando um posicionamento es-
tético para a compreensão dos fenômenos e dos conceitos (e operadores conceituais) 
das artes na contemporaneidade (interartes). Os conceitos elencados dizem respeito a 
operações que ocorrem no domínio artístico abrangente, fazendo a função de um cená-
rio ou enquadre: a fusão (criação de uma nova forma-arte pela soma de todas as artes; 
modelo da ópera – Wagner e a obra de arte total; discurso da teatralização das artes – 
Michael Fried; arquitetura como modelo para a arte), a diferenciação (princípio moderno 
da autonomia da obra de arte, com fundamentos na estética kantiana e suas leituras 
aplicadas ao alto modernismo; desenvolvimento de uma teoria da arte na abordagem da 
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crítica, nas inter-relações entre as metalinguagens e a crítica interna da obra) e o inter-
valo (como o termo já enuncia, uma lógica do inter, do entre, num vai-e-vem do aquém e 
do além ao através, demonstrando um interesse pela “determinação-ultrapassagem-des-
locamento” de fronteiras, raciocínios topológicos e semioses interartísticas; o modo da 
instalação, com alto grau de aplicação de princípios construtivos às artes visuais; produ-
tos em interface; em música, a áudio-arte e o desenvolvimento dos vídeo-clipes; efeitos 
de dispositivos de certos media em outros suportes de produção – os efeitos-cinema na 
leitura de Dubois). 

Nestes termos, a adoção dos conceitos arquitetônicos-operacionais de fusão, di-
ferenciação e intervalo permitem, todos eles, o desenvolvimento de raciocínios em torno 
do objeto (um objeto atravessado por múltiplos olhares disciplinares, como na diferen-
ciação), em torno do método (quando se transferem reflexões de um lugar a outro, na 
geração de produtos e conceitos intermediários, tal como na fusão, através do conceito 
de síntese de obra de arte total) e um raciocínio em torno dos trânsitos temporais-espa-
ciais, arregimentados pela escritura-sonoridade-visualidade-performance, na produção 
de “scinestesias” (NORONHA, 2007a; NORONHA, 2007b), sendo algo que está entre, 
no intervalo, aquém e além e através dos corpus já constituídos. 

O raciocínio aqui é o de entender a situação evocada pela obra-processo interar-
tística (do embreante Kandinsky-Schonberg ao embreante do coletivo de arte-tecnologia, 
no caso musical, resultando em música erudita eletroacústica e em música popular ele-
trônica e vídeo-clipes) como geradora de uma estrutura num espaço descontínuo e num 
tempo múltiplo, promovendo, na simultaneidade, diversos níveis de realidade. Desse 
modo a circunscrição de conceitos-enquadres, aos moldes de caminhos traçados por 
Yve-Alain Bois (2007), indicam que um formalismo estrutural (e não morfológico) não 
é superável e representa um passo na direção das questões especiais ao campo estéti-
co e àquilo que fará a História da Arte, não devendo ser confundido com a morfologia 
simples e de analogias. Para este historiador-teórico, analogias dizem respeito não a sig-
nificados comuns, mas a estratégias (e possibilidades, condições que se assemelham). 
Assim, o problema que já não era morfológico será tampouco semântico. Ele será um 
problema de ordem de objetivos, condições e estratégias de realização das obras. As se-
melhanças formais não revelam relações contextuais e tampouco de caráter semântico. 
O que diz respeito ao contexto e à ordem semântica estaria muito mais próximo de uma 
história dos conceitos. Portanto, desvelar significados diz respeito a pensar o modo como 
certos conceitos foram aparecendo e se modificando. Portanto, o anúncio de analogias 
deve ocorrer no chamado nível estrutural, aquele que irá garantir as operações e nelas 
reunir um conjunto de obras que serão realizadas de acordo com estas estratégias. Após 
a circunscrição conceitual, estariam enunciadas as condições para uma leitura da bacia 
semântica – e aí, todos os temas, objetos e conteúdos adjacentes.

Sendo assim, entendemos que fusão, diferenciação e intervalo criam três grandes 
grupos conceituais. Dentre eles, o que se avizinha como sendo o nosso contemporâneo 
– a estratégia do tempo recente (para dar uso ao termo, na perspectiva de uma histori-
cidade e, questionar-localizar o fato de se usar o termo contemporâneo para a própria 
arte, adjetivando-a e completando-a) – é a noção de intervalo. O intervalo, a lógica do 
“entre-dois”, “entre-mais”, “mais ainda”, necessita de um desdobrar-se em operadores 
internos na realização de obras-acontecimentos artísticos. Mantendo o mesmo raciocínio 
estrutural, o intervalo subdivide-se em operadores das / nas obras artísticas contempo-
râneas, independentemente de elas serem ou não, classificáveis neste campo enquanto 
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integrantes de um gênero. São eles, como já adiantamos na Introdução: a “scinestesia” 
e a performance (ambos, em associação à visão háptica) e o audiovisual (desdobrado 
em termos como, paradigma do filme, paradigma cinemático ou efeito-cinema, artes 
espacio-visuais).

“scinestesiA”, performAnce, AudiovisuAl:inter-relAções / interpelAções de 
operAdores dA / nA Arte contemporâneA

No momento atual da produção artística (interartística), campos como o da es-
tética relacional, acabam por enunciar um novo modo da configuração das relações 
entre estética e ética, entre arte e política, entre arte e tecnologia, entre produção e pós-
produção, entre intervenção artística e educação em arte e educação estética. Nicolas 
Bourriaud aponta para a articulação entre modos de viver e modos de agir, no interstício 
social-cultural. A arte – agora tida num todo como relacional – passa a ser pensada aos 
moldes de vestíveis / comíveis / palpáveis, em suma, atravessáveis. 

A arte é um tipo particular de trajeto, onde algo se formaliza, retomando assim 
os problemas da forma sob outra perspectiva. A forma é uma espécie de bloco afectual, 
reunificando e enfrentando as divisões entre forma, conteúdo e expressividade. As formas 
são formações, promovidas por objetos incompletos e/ou transicionais que se completam 
no interator (noção de objeto relacional). (BOURRIAUD, 2002) 

Nestas zonas de produção em arte (interartes), o vídeo – e suas combinações 
em intervalos tais como, vídeo-arte, vídeo-dança, vídeo-performance, vídeo-clipe - tem 
demonstrado ser uma mídia de grande capacidade de exploração. Assim, ao observa-
mos diferentes manifestações, acontecimentos, obras e processos, temos dois termos 
que passam a afirmar e caracterizar uma parcela significativa dos experimentos da arte 
definida como sendo contemporânea: a performance e o audiovisual. Em ambas uma 
dimensão por vezes mais “scinestésica” e, por vezes, mais espácio-visual. No dizer da 
pesquisadora Giuliana Bruno, esta inflexão tem uma dívida para com o conceito de 
corpo e seu projeto historiográfico de realizar um Atlas of Emotion com suas rotas háp-
ticas, propiciando um debate sobre as configurações sinestésicas-cinestésicas nas artes 
do tempo recente. É desse modo que a historiadora reclama para esta “scinestesia” um 
termo, o espácio-visual, correlacionando não apenas a pintura e o cinema, a fotografia 
e o cinema, bem como a arquitetura (das salas escuras) e o cinema, e, para nós, a tec-
nologia, a imagem e o som, através de formas eruditas e populares, convocando a uma 
existência e uma rota háptica. 

A “scinestesia” é também elemento integrado à performance como prática po-
ético-artística, expandindo a definição do termo, tanto no plano semântico-lingüístico 
quanto no das práticas artísticas e nos circuitos institucionais – o que tenho chamado 
de “performance em campo expandido”, na paráfrase a Krauss. No plano das práticas 
artísticas, a abertura da definição acaba por ganhar um lugar próprio e expandir-se no 
contexto do mundo da arte afetando as formas tradicionais de organização das práticas 
artísticas (como a pintura, a escultura, dança clássica, teatro, música etc.), enquanto 
ocupação dos espaços (galerias de arte, museus, salas de concerto, locais para a perfor-
mance teatral e de dança), nas formas experimentais dos trabalhos e nos LIVE EVENTS, 
tornando-se mais e mais complexa, na medida em que, cria um público próprio (muitas 
vezes co-criador) e, a partir dos anos setenta do século XX, uma disciplina acadêmica 
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tornada ela própria um Departamento, a Performance Studies. A performance tornara-se 
ponto de encontro entre artes, no qual formas de diálogo não convencionais conflui-
riam; zonas de entrelaçamento entre arte e vida e a disposição a uma experimentação 
de fusão dos agentes/artistas/interatores com a totalidade intertextual, multisensorial 
(visual, sonora, verbal, tátil) e experiencial do evento – podemos exemplificar com as per-
formances de John Cage e de Nam J. Pake. (HANNS, 2005: 43-44).

Nestes termos, os Estudos de Performance tornaram-se um tipo de conceito ope-
racional e de crítica que toma posições em relação a uma disciplina da tradição do século 
XIX, a História da Arte, produzindo um meta-comentário de ordem artística e de ordem 
conceitual (do conceitual filosófico ao conceitual artístico). E, ainda mais, que garante 
o reconhecimento de um estatuto interssemiótico na produção artística, um estado co-
municacional entre as diferentes linguagens, privilegiando as zonas de intervalo entre as 
artes e os trânsitos do campo hegemônico na História da Arte (enquanto artes plásticas 
e, posteriormente, Artes Visuais) para uma apreensão de uma história entre imagem, 
texto, som, corpo. 

Neste escopo, o paradigma fundacional da performance é anterior a ela e diz 
respeito justamente a esta experiência constituída no cinema e da formação de um pa-
radigma audiovisual (o que gerará uma cultura audiovisual). Segundo Jean Lauxerois e 
Peter Szendy (IRCAM), no prefácio da apresentação dos textos-colóquio sobre a diferença 
entre as artes (ou a diferença das-nas artes), o cinema é, historicamente, a forma(ção) in-
terartística, superando os modelos de fusão das artes (século XIX) que tinham como mote 
uma teatralização na integração de todas as artes, com a formação de uma arte de síntese 
(a obra de arte total) e, apontando para um tipo de integração entre imagem-movimento, 
som de ambiência ou música de fundo (com funções climáticas ou narrativas), ambiên-
cia de imersão (sala escura e arquitetura dos espaços para a projeção) e, posteriormente, 
ampliando-se para outros desdobramentos sonoros, textuais, corpóreos, visuais. Assim, 
performance (corpo, imersão) pode ser observada como forma integrante do paradigma 
do audiovisual e deste modo devemos pensar na abordagem de sua documentação. 

Se pensarmos desse modo, um procedimento de identificação por indetermina-
ção ocorre no paradigma do cinema, ou seja, instala-se uma zona e uma estética típica 
do intervalo, um fora do dentro, um extraterritorial. Nestes termos, o cinema nos con-
voca agora a um tipo de reflexão sobre os modos de mostrar e de perceber um trabalho 
(Dubois e os efeitos-cinema na arte contemporânea). E as demais artes abrir-se-ão a este 
procedimento do pensamento. Dos happenings (live events) às instalações, o que é ex-
posto é o próprio olhar – e a escuta – e as condições da produção de uma sensibilidade 
audiovisual – uma sensibilidade ótico-sonora. Esta forma-linguagem pode então sofrer a 
expansão do seu campo (Krauss). 

Se desde a fotografia falamos de uma arte do tempo, com o cinema, o vídeo, a ví-
deo-arte, a música eletroacústica e a arte digital, aperfeiçoamos o controle desse tempo. 
Passamos a Entender a interatividade como uma interferência do espectador na tempora-
lidade da obra. (MACIEL, 2005) Desse modo, no trânsito entre scinestesia, performance 
e audiovisual se configuram artes do intervalo, diferentes planos conceituais para ativar 
uma compreensão da arte do tempo recente e o que faz dela uma “arte contemporânea” 
(conceitualmente falando). Este formato do texto histórico tem como veio ou fio condutor 
a perspectiva enunciada logo no início do texto, de reencontrar estruturas e conceitos que 
integrados às obras possam delas sair e definir seu contorno, tal como o fizeram nossos 
precursores críticos do romantismo alemão.



Comun icações 233

notAs

1 O presente artigo possui outra versão mais extensa no texto “Teoria Interartes: ‘scinestesia’, embodied experience [perfor-
mance? Body art?], paradigma audiovisual e a arte no tempo recente” publicado no blog http//:marciopizarro.wordpress.
com. Este texto foi apresentado como conferência no I Colóquio de Estética, Cultura e Imaginário da UFG, no ano de 
2008.
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música caipira, música sertaNeja e movimeNto 
couNtry – retratação de uma ideNtidade cultural

Martha Antonia dos Santos Reis - EMAC/UFG
martha_reis@hotmail.com

“A música de um grupo humano é a voz desse grupo e é esse próprio grupo” (A. SHAEFFNER 
apud CANDÉ, 1994, p. 15).

RESUMO: Esta comunicação é fruto de estudo sobre o gênero musical rural no Brasil. Tem como embasamento as idéias 
dos pesquisadores Sidney Pimentel e Martha Ulhôa. Aborda a origem desse gênero, as transformações pelas quais passou, 
especialmente as ocorridas na segunda metade do século XX, e que deram origem a três diferentes formas: caipira, sertaneja e 
country. É fruto, também, de uma reflexão sobre o preconceito em torno das duas primeiras formas, as quais fazem referência 
ao sertão, com temática agropastoril que retrata a cultura rústica das sociedades do interior do país. Entretanto, com a resse-
mantização do sertão que deixa de ser o lugar do atraso para ganhar sentido de o bom lugar, natural e tranqüilo para se viver, o 
preconceito foi sendo minimizado. Atualmente, vive-se uma nova ruralidade, cujo o imaginário está mais para o urbano do que 
para o rural. O movimento country, fomentado pela indústria cultural, transforma alguns dos símbolos das culturas rústicas, 
entre eles a música sertaneja, em novos produtos, reveste-os de um caráter moderno.
PALAVRAS-CHAVE: Música; Gênero rural; Caipira; Sertaneja; Country.

ABSTRACT: This communication is a result of some studies concerning the Country Music gender from Brazil. It has its basis 
on the ideas of the researchers Sidney Pimentel and Martha Ulhôa. It approaches the origin of this gender, the changes which it 
passed, specially those ones happened in the second half of the Twenty Century, and that gave origin to different kind of music: 
Caipira (Country Bumpkin), Sertaneja (Hinterland Music) and Country. This is also a result of a manner of consideration about 
the prejudice that envolves the two former styles, which refer to the Countryside, with an agrarian topic that shows up the rude 
culture of societies from the countryside. However, with a new kind of semantics for the countryside that is no more the place of 
lateness to get sense as being a good place, natural and peaceful to live, the prejudice has been diminished. Nowadays, people 
live a new rustic way of life, which in their imaginary is more urbanized than rural. The country movement that is increased by 
Cultural industry, modifies some symbols of rustic cultures, among them, sertaneja (country) music, into new products, and 
cover them with a modern character.
KEYWORD: Music; Rural gender; Country bumpkin; Hinterland music. 

Pretende-se neste trabalho descrever e refletir sobre as diversas classificações 
feitas em torno do gênero musical rural. A reflexão gira em torno da possível desca-
racterização da música caipira considerada, na atualidade, de raiz, ou simplesmente o 
surgimento de novas formas (sertaneja raiz, sertaneja romântica e country) decorrente 
do ajuste simbólico da sociedade atual, a da “modernidade tardia” (HALL, 2006, p. __) 
com os novos meios tecnológicos, o qual promove transformações culturais. Tem como 
referência as pesquisas de Pimentel, e Nepomuceno.

Ainda que a História registre elementos musicais rurais no século XIX, como nos 
primeiros sambas rurais compostos por negros nas fazendas ou mesmo nos quilombos, o 
gênero musical rural como oposto ao urbano se estabeleceu, como movimento, no início do 
século XX. As músicas que compunham o repertório desse movimento foram denominadas 
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música caipira e pertenciam ao universo rural. “Pouco antes da década de 30 iniciou-se 
no país, a partir do estado de São Paulo, um movimento musical baseado principalmente 
em motivos, ritmos, danças, rimas e instrumentos musicais usados até então nas festas e 
rituais do interior, fossem eles religiosos ou não.” (PIMENTEL, 1997, p. 211). 

Pelo prisma analítico de Pimentel (1997, p. 187), música caipira e música ser-
taneja compreendem formas diferentes desse gênero. Todas elas remetem ao campo 
semântico agropastoril. O gênero musical rural abrange vasta extensão territorial, pois 
assim é o Brasil. Originou-se da miscigenação do índio com o português e com menor 
contribuição do negro. Foi de suma importância a participação de instrumentos musicais 
portugueses na criação da música rural brasileira. Marcaram presença, com destaque, a 
concertina1, a guitarra e a viola. Os índios sempre deram preferência a instrumentos de 
sopro para musicar seus ritmos. A título de curiosidade, a sanfona teve maior influência 
e participação na música sertaneja nordestina, enquanto que a viola, na música caipira 
do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, onde a moda de viola, oriunda das modas por-
tuguesas da segunda metade do século X8º, tinha como característica principal o canto 
a duas vozes, tão marcante hoje na música rural brasileira. 

A música rural pode ser entendida delimitando-se sua área de ocupação. Desta 
forma, este estudo limita-se à música rural que envolve, principalmente, os estados das 
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas duas formas musicais que fazem parte do 
gênero rural, sertaneja e caipira, principalmente a segunda, contribuíram intensamen-
te no processo de ressemantização do sertão, deixando para trás a idéia de atraso. Para 
Pimentel, o sertão passa a ser identificado como o “bom lugar” desde a primeira fase, a 
da música caipira, de significação agrícola. Essa identificação ganha peso com a segunda 
fase, a da música sertaneja, relacionada ao pastoril. (1997, p. 226; grifo do autor).

Segundo o historiador, as expressões caipira, sertaneja e country foram cria-
das para demarcar as diferenças no interior do grande conjunto denominado apenas de 
música sertaneja. A priori, visando à elucidação das diferenças entre as formas, segue 
abordagem de cada uma, separadamente.

A partir de São Paulo e seu interior, em especial, definiu-se o tipo característi-
co denominado “caipira”, espécie de caboclo diferente dos oriundos das regiões norte e 
nordeste. Contudo, na própria capital, no início deste século, pouco se sabia sobre este 
personagem interiorano, além de algumas facetas mais características, desconhecendo-
se suas danças, músicas e poesias típicas. 

Mesmo que a origem da cultura caipira tenha sido em território paulista, ela 
abrange vastas áreas de outros estados.

Resultante da miscigenação entre os colonos portugueses, índios e alguns negros que a eles 
se juntou, o caipira emerge na região Sudeste do Brasil; primordialmente, no atual Estado de 
São Paulo, de onde se expande para o Centro-Oeste através das bandeiras. Após a derrocada 
da mineração, no final do século X8º, as populações que se concentravam nas regiões de 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso se dispersam e retomam o modo de vida rústico da antiga 
população paulista, compondo a cultura caipira. (RIBEIRO, 1995)

Foi Cornélio Pires (1884-1958), jornalista, natural de Tietê, o primeiro a mos-
trar interesse em divulgar o caipira e sua criatividade autêntica, na capital. Em 1910, 
encenou na Universidade Mackenzie um velório típico do interior paulista. A encenação 
incluía interpretes autênticos de cururu e cateretê, além de cantadores e dançadores. A 
apresentação foi um sucesso e abriu espaço para outras, que se seguiram, graças à obs-
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tinação de Cornélio. Quatro anos mais tarde, proferiu diversas palestras, na capital, sobre 
a matéria. Essas palestras eram acompanhadas de exemplos vivos desta arte até então 
desconhecida (a caipira). Com isso, Cornélio mostrava o que já se espalhava por outras 
regiões, além das fronteiras do estado, caracterizando, enfim, uma música e uma poesia, 
diferente de tudo o que se criava na capital. Uma vez que, na capital, nada mais fazia do 
que absorver o que vinha do Rio de Janeiro e, em última instância, da Europa.

Em 1922, realizaram-se no Rio de Janeiro as festividades de comemoração do 
primeiro centenário da Independência do Brasil e entre tantas atividades programadas, 
Cornélio foi escalado para promover diversas manifestações da cultura caipira, sendo-
lhe reservado espaço seleto para apresentação de suas palestras e exibições. Foi, no 
mínimo, curioso que se lhe reservasse o auditório da Associação Brasileira de Imprensa 
para tal, demonstrando o interesse que seu conhecimento sobre este tipo de cultura 
tinha alcançado. Suas apresentações, com muitas novidades e curiosas revelações, al-
cançaram êxito surpreendente, neste ano em que se realizou a tão lembrada Semana de 
Arte Moderna. Foi a oportunidade que o Rio de Janeiro teve, de conhecer o que era pro-
duzido cultural e artisticamente no interior de São Paulo. Cornélio Pires foi o primeiro 
a conseguir, em 1928, que o estilo caipira entrasse para a discografia brasileira, sendo 
considerado o precursor dos sertanejos da chamada cultura de massa. Ele gravou vários 
discos, popularizou a música caipira no Brasil. 

No início, a função da música caipira não era apenas lúdica. Como meio ela exer-
cia seu papel na produção econômica, uma vez que era divulgada nos mutirões (trabalho 
coletivo de limpeza do pasto ou da roça, bem como na colheita). Constituía a expressão 
simbólica do mundo econômico limitado do caipira. Por possuir valor de utilidade, exer-
cia seu papel de acompanhadora nos rituais religiosos das festas tradicionais das igrejas, 
efetivava certas relações sociais essenciais, mantendo coesa a comunidade através da 
prática e da preservação de seus valores culturais, compondo a identidade do caipira. 

A música caipira limita-se a poucos ritmos. Baseava-se em ritmos a partir de uma 
adequação entre catira, moda de viola, cururu, cana-verde, pagode, cateretê e toada. 
Limitava-se, também, a poucos instrumentos, os quais eram: violão, viola, sanfona e pan-
deiro. Essa simplicidade rítmica, instrumental e vocal (duas vozes cantando geralmente 
em intervalos de terças) remetia à idéia da simplicidade da gente do campo, transmi-
tia a noção da identidade caipira. Não obstante, havia, ainda nessa primeira fase da 
música, preconceito com relação à simplicidade do caipira. A idéia de simplicidade reme-
tia a imagem de uma sociedade de indivíduos rústicos, com produção econômica voltada 
apenas para sua subsistência, com horizonte culturalmente limitado de aspirações. O ima-
ginário da música caipira se constitui de elementos do imaginário do “pequeno agricultor”, 
“pequeno sitiante”, “pequeno lavrador”. (PIMENTEL, 1997, p. 209; grifo do autor).

Na perspectiva de Ribeiro (1995), as crises sucessivas pelas quais a população 
rural passou, tais como o fim dos movimentos de entradas e bandeiras, a decadência da 
mineração e a decadência do café, contribuíram muito para o surgimento do preconceito 
com relação à cultura caipira. Sobre a má fama do caipira, ele escreve: 

A população caipira, integrada em bairros, preenche desse modo suas condições mínimas 
de sobrevivência. [...] Condiciona, também, o caipira a um horizonte culturalmente limitado 
de aspirações, que o faz parecer desambicioso e imprevidente, ocioso e vadio. Na verdade, 
exprime sua integração numa economia mais autárquica do que mercantil que, além de 
garantir sua independência, atende à sua mentalidade, que valoriza mais as alternâncias de 
trabalho intenso e de lazer, na forma tradicional, do que um padrão de vida mais alto através 
do engajamento em sistemas de trabalho rigidamente disciplinado. (RIBEIRO, p. 382)
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Na década de trinta, esse novo gênero de música popular, que retratava fielmente 
a cultura rústica das sociedades do interior paulista, começa a apresentar transforma-
ções, devido à inserção da indústria cultural (fonográfica) no universo musical caipira. 
Cornélio Pires cria um conjunto musical caipira que passam a apresentar-se profissional-
mente em shows, cantando modas de viola, cateretês, cururus e contando anedotas. O 
cantor acerta um contrato com a Companhia Antarctica Paulista que o leva a divulgar os 
produtos dessa empresa em seus shows. 

Consagrado o sucesso dos shows caipiras, as gravadoras passaram a se interes-
sar pelas modas de viola. Começa então a ser montada toda uma estrutura capitalista 
em torno do universo musical agropastoril. A indústria cultural por meio de articulações 
mercadológicas, além de ter promovido a concorrência entre gravadoras, interferiu no 
consumo da música caipira e provocou transformações de traços que a caracterizava. É 
importante ressaltar que transformações ocorreram não só no universo musical, mas nas 
atividades econômicas, políticas, sociais e culturais da sociedade brasileira.

Com o advento do rádio, a música caipira passa a ser um fenômeno da cidade, 
inicia-se um processo de transformação que dá origem a outra forma, a sertaneja. 

A música rural que mantém como temática central as aspirações prosaicas do pe-
queno agricultor, para se diferenciar da música sertaneja, passa a se denominar então 
de “música de raiz”, querendo dizer com isso que está ligada verdadeiramente às suas 
raízes rurais e à moda de viola e a terra, ao sertão, pois o termo “bens de raiz” significa 
as propriedades agrícolas. A pesquisadora Ulhôa (1993) a chama de música sertaneja 
raiz. 

Mesmo com a investida da indústria cultural no universo musical caipira, até a 
década d e 70, havia ainda consumo diferenciado desse gênero musical pelas classes 
sociais. Havia preconceito por parte das classes média e alta, entre as quais se encontra-
vam alguns intelectuais, com relação a essa música. 

Das transformações ocorridas na música caipira nós temos o desaparecimento da 
função de mutirão, do anonimato da composição, de uma modalidade musical de criação 
coletiva para duplas (2 vozes), do acompanhamento vocal extremamente nasalado, do 
tempo longo de duração das músicas, pois eram consideradas sem chance de sucesso na 
indústria fonográfica. Tudo isso mais a substituição de alguns componentes formais, tais 
como instrumentos musicais – com o passar do tempo foram introduzidos instrumentos 
eletrônicos – tessitura musical e andamento (ela passa a ser mais rítmica do que melódi-
ca). Nascia, então, um novo produto da indústria cultural: a música sertaneja. Porém, a 
forma primitiva, música caipira, segue paralela à nova forma, música sertaneja. “Desde 
então, os dois estilos seguirão paralelos, intensificando cada vez mais a importância do 
gênero na indústria cultural [...]”. (PIMENTEL, 1997, p. 27). 

Nesta nova fase da música sertaneja o imaginário é outro, o do sertão pastoril. 
Ao invés de um pequeno pedaço de chão – Eu nasci naquela serra, num ranchinho a 
beira chão, todo cheio de buraco onde a lua faz clarão. (Música “Tristeza do Jeca” de 
Angelino de Oliveira, 1926). – tem-se o boiadeiro errante, executor de travessia, o que 
conduz a boiada – Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficano, do tempo de 
boiadeiro que eu vivia viajano. (Música “Boi Soberano” de Carreirinho, I. G. de Paula e 
P. L. de Oliveira, 1973). 

Mesmo com a música rural nessa nova fase, a sertaneja, ainda continuou sendo 
vista com preconceito por parte das classes média e alta. Os termos eram empregados 
com caráter pejorativo. Entretanto o caráter pejorativo dos termos era menor no que se 
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referia à cultura sertaneja. Verifica-se uma preeminência da música sertaneja de recorrên-
cia ao pastoril. Havia uma diferenciação entre o caipira e o sertanejo. Provavelmente essa 
diferenciação tenha influenciado no grau de pejoração desses termos. Segundo Ramos, 
“Os caipiras, cujo horizonte não vai além do alqueire de terra a que lavram, vivem de 
parcos recursos, são presos a terra, vivendo sedentários e dos recursos da lavoura.” 
(RAMOS, p. 36). Em contrapartida, o universo do sertanejo é oposto ao do caipira, 
possui vasta extensão. Em sua atividade pastoril, o sertanejo caracteriza-se como aven-
tureiro que conduz as manadas num âmbito de várias léguas ao redor das fazendas. 

Atualmente, os significantes “música caipira” e “música sertaneja” são usados de 
maneira indiferenciada pelos divulgadores (rádio, TV) e consumidores desse gênero. Eles 
não atribuem importância à diferenciação que estudiosos e pesquisadores fazem entre 
as duas formas. Embora o termo sertaneja já tenha sido empregado na música ainda no 
final do século XIX por Brasílio Itiberê quando compôs sua peça de salão “A sertaneja”, 
ele foi empregado em substituição ao termo caipira em meados dos anos 50. E quem 
iniciou essa substituição foi Palmeira da dupla Palmeira e Biá na época em que foi di-
retor artístico da gravadora Chantecler. (Jornal Sertanejo, 1993; apud ULHÔA, 1993). 
Segundo a pesquisadora, provavelmente tenha sido “por causa da carga pejorativa que 
termo (caipira) passou a carregar”. (ULHÔA, 1993). 

Sobre a diferenciação das formas musicais que fazem parte de um mesmo gênero, 
Caldas escreveu:

A música sertaneja iria consolidar-se no meio urbano, tornando-se mais um produto da indús-
tria cultural. E isto acontece precisamente em fins dos anos 50 e início dos anos 60. A partir 
desse momento, a música sertaneja se distanciaria inteiramente das suas origens rurais, nada 
mais tendo a ver com a música caipira, de onde surgiu em 1929. (CALDAS, 1987, p. 64)

Ulhôa (1993), ao pesquisar os parâmetros de excelência no universo musical 
sertanejo com base em critérios estéticos, aponta três fases para essa música: raiz, de 
transição e romântica. Como exemplos de cada fase, ela cita algumas músicas. “Saudade 
de Minha Terra” para a fase raiz, cantada por Milionário e José Rico. Ainda que a dupla 
seja considerada na década de setenta a introdutora de estilo tradicional mexicano, tais 
como floreios de violino e trompete preenchendo espaços entre frases cantadas e “soluço” 
na voz (golpes de glote). “Fuscão Preto” de Atílio Versutti e Jeca Mineiro para a fase de 
transição e, para a fase romântica, “É o Amor” de Zezé di Camargo. 

A pesquisadora emprega a expressão música sertaneja para referir-se aos dois 
estilos. Porém, acrescenta os termos raiz e romântica na diferenciação da caipira e da 
sertaneja, respectivamente. Considerando aspectos históricos e estéticos, ela faz um le-
vantamento das mudanças pelas quais passou esse gênero musical, desde as primeiras 
modas-de-viola2 da década de trinta até as baladas urbanas dos anos oitenta.

Segundo a pesquisadora, a música sertaneja raiz refere-se à vida rural ou interio-
rana com narrativas que contam estórias sobre boi, vida, morte e fatalidades que atingem 
o homem do campo (vaqueiro, sertanejo) utilizando uma linguagem caipira. A riqueza 
da música sertaneja de raiz está na diversidade de seus toques. Assim, mantendo as ca-
racterísticas básicas de harmonia, a essência da música sertaneja de raiz não é voltada 
às variações e alterações de acordes, mas à complexidade dos toques. O acompanha-
mento instrumental utilizado nessa forma de música sertaneja é o básico, constitui-se de 
viola caipira, violão, acordeom, com pouca percussão. A moda de viola é considerada a 
música que expressa mais o verdadeiro sentido de raiz entre aqueles que tomam para 
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si alguma vinculação com o estilo musical caipira. E, para os mesmos, moda caipira de 
raiz pressupõe a viola caipira3.

As letras das músicas sertanejas raiz procuram sempre destacar e valorizar a tra-
dição. O vocábulo raiz nos remete ao significado do que está em baixo da terra, nos trás 
à memória nossos antepassados que são a base da nossa descendência. De forma aná-
loga, de um lado temos a raiz como base de sustentação da árvore, de outro, temos a 
tradição como base de sustentação de uma região. 

A música sertaneja romântica interpreta o amor e a vida moderna urbana. O 
acompanhamento instrumental é feito com o uso de guitarra elétrica, baixo elétrico, 
teclado e bateria. Para Ulhôa, a música sertaneja romântica também passou por um pro-
cesso de hibridização cultural a partir dos anos oitenta. Segundo ela: “Houve, portanto, 
uma internacionalização gradativa do gênero desde as modas tradicionais passando pela 
adição de ritmos paraguaios ou de inspiração paraguaia (guarânia, rasqueado e polca), 
latino-americanos (canção ranchera, corrido e bolero mexicanos) e influenciados pelo 
rock (o chamado ritmo jovem)”. 

A partir da década de 1980, tem início uma exploração comercial massificada do 
estilo “sertanejo”, somado em muitos casos à uma releitura de sucessos internacionais e 
mesmo da Jovem Guarda. Surgem inúmeros artistas, quase sempre em duplas, que são 
lançados por gravadoras e expostos como produto de cultura de massa. Estes artistas 
passam a ser chamados de “duplas sertanejas”. Começando com Chitãozinho & Xororó e 
Leandro & Leonardo, uma enxurrada de duplas do mesmo gênero segue o fenômeno, que 
alcança o seu auge entre 1988 e 1990. Em seguida, começa a apresentar uma certo de-
clínio do estilo na mídia. A música sertaneja perde um pouco de sua popularidade, mas 
continua sendo ouvida principalmente em áreas rurais do Centro-Sul do Brasil. No entanto, 
no início da década de 2000, inicia-se uma espécie de “revival” desse estilo, principalmen-
te devido à sucesso de duplas intituladas como Bruno & Marrone e Edson & Hudson e mais 
tarde Guilherme & Santiago, e sua ampla divulgação na mídia, sobretudo a televisiva.

Atualmente, vive-se uma nova ruralidade, cujo o imaginário está mais para o urbano 
do que para o rural. O que era visto, anteriormente, sob o estigma do arcaico e da rusticida-
de passa a ser moderno. A demanda de novos bens simbólicos, tais como roupas de grife, 
festas, exposições agropecuárias, leilões milionários, rodeios alterou as representações do 
rural no Brasil. Antes de se falar em música country, é necessário se falar em movimento 
country. Pimentel, referindo-se ao country como sendo um movimento, nos diz: 

Trata-se de um acontecimento novo, originado no interior paulista, que concilia uma tradição 
caipira nacional com o country americano, que chegou até nós através do cinema e da tele-
visão. Não se trata de uma simples importação de padrões culturais alienígenas decorrente 
do tão badalado processo de globalização. Os padrões importados foram reformulados para 
se conciliar com a tradição local. (PIMENTEL, 1997, p. 15)

Percebe-se, nesse movimento, um processo de hibridização cultural. Os elemen-
tos do universo rural norte-americano foram adaptados ao ruralismo brasileiro. 

O country, estilo musical criado e desenvolvido no século X8º nos estados do sul e 
do oeste dos Estados Unidos, é caracterizado também como música do gênero rural. Os 
cantores cantam com voz grave e nasaladas e o acompanhamento instrumental básico 
é composto por violão, banjo ou violino. No início da década de 80, passaram a adotar 
teclados, cordas, coros e, principalmente a guitarra elétrica. 

No Brasil não existe a figura do caubói norte americano como representante da 
cultura rural brasileira, assim sendo, predomina aqui a figura do vaqueiro, contudo, mais 
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pacífico que aquele. É certo que a música que representa o vaqueiro brasileiro dos ser-
tões é aquela que está mais próxima da música caipira, da regional. Aquela que advém 
da mistura de modas e toadas com polcas e guarânias. Para Ulhôa essa é a fase de 
transição. (1993). Nepomuceno não considera essa mistura maléfica, pois esses ritmos 
latinos no processo de hibridização foram incorporados ao campo da viola. O mesmo não 
acontece com a música brasileira de estilo country que os sertanejos modernos incorpo-
raram, pois, ao invés da viola, eles adotaram instrumentos que caracterizam os Estados 
Unidos, como por exemplo, o banjo.

Tratando a música caipira como se fosse rock, investindo na compra de equipamentos moder-
nos, utilizando os mesmos instrumentos de uma grande banda, adotando coros e mixagens 
sofisticadas, o som de Chitãozinho e Xororó foi ganhando outra roupagem, conquistando um 
público novo, mas desagradando os mais tradicionalistas. (NEPOMUCENO, 1999, p. 416) 

Músicos sertanejos brasileiros adotaram o estilo country nos anos 80, época em 
que renasceu o estilo naquele país. Xitãozinho e Xororó são exemplos de duplas que as-
similaram o perfil musical e o figurino. Passaram a gravar discos na própria cidade de 
Nashville, considerada capital do country. Fizeram parceria com expoentes da moderna 
música country norte-americana. 

Segue, abaixo, a letra de uma música de estilo country, “Garra de Peão”. Cantada 
por uma cantora brasileira, Nathália. Um solo com acompanhamento bem característico 
da forma originária do country, predominância do violino. 

Eu sonhei em viver um amor de cinema
Decidi pelo mundo viajar
Tennessee, Nashville, Rio Mississipi
Mas senti a saudade me chamar
E à noite eu sempre cantava assim
Pra trazer minha terra perto de mim

Lig Lig Lou
Uma estrala brilhou
Lá no céu do meu sertão
Lig Lig Lá
SDou uma country star
Tenho garra de peão

Conheci um coubói que no boi era fera
Ele tentou conquistar meu coração
Mas bateu tanta falta da minha galera
Da viola e do som do batidão
E à noite eu sempre cantava assim
E acendia a fogueira dentro de mim

Pode enfeitar essa arena pra mim- Vou voltar
Que eu to chegando e trazendo emoção – Então vem cantar

Nas palavras da cantora: 

Este CD foi a realização de um sonho pra mim e foi feito com um carinho muito especial. 
[...] Tem produção do Rick Bonadio e do Eric Silver, o superprodutor de Nashville, a terra do 
country, e que já trabalhou com Shania Twain, Dixie Chicks e Garth Brooks. As músicas foram 
gravadas lá em Nashville, com músicos americanos. (NATHÁLIA, 2007, on-line).
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Percebe-se uma super valorização da cultura country norte-americana, bem como 
sua identificação com a mesma. Antes de se caracterizar como forma musical, o country 
ganha dimensão de movimento que dissemina uma identidade cultural. A indústria cultu-
ral se apropriou da identificação de uma região brasileira com a ruralidade e transformou, 
revestindo de caráter moderno, alguns de seus símbolos em novos produtos. A região de 
atuação da identidade country é a mesma da caipira e da sertaneja. Compreende não 
só o interior de São Paulo, mas também o interior de Minas Gerais, o interior do Paraná, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Encontram-se nessa região, grupos sociais que 
consomem produtos country: vestuário, rodeios, exposições agropecuárias e, sobre tudo, 
músicas sertanejas. Surge um novo momento, pós-moderno, de ruralidade.

 O estilo country é de caráter globalizante. Caracteriza-se como um movimento 
cultural que abarca não apenas a música sertaneja raiz e romântica, preferindo predomi-
nantemente esta última, como também todo o universo rural: a linguagem, o vestuário, 
as festas de peão, as exposições agropecuárias, etc. Enfim, “coisas que se encontram 
mais ou menos integradas ao campo semântico das noções de rural, caipira, sertanejo, 
agrícola e pecuário.” (PIMENTEL, 1997, p. 229). 

O movimento country, respaldado pela indústria cultural, ao provocar transfor-
mações no universo rural, visando à necessidade de mercado da sociedade capitalista, 
transforma cada vez mais as formas musicais primitivas, caipira e sertaneja, fazendo 
com que suas raízes vão sendo esquecidas. A maioria das pessoas passa a ter como re-
ferência essa nova música, que espelha outro conceito de caipira e sertanejo, e todo o 
universo contido nela. Essa nova música já não possui a temática das letras da caipira e 
da sertaneja, tampouco sua instrumentação. 

Busca-se cada vez mais o lucro. A ruralidade materialmente rica é apresentada na 
ostentação dos adeptos do country: uso de sofisticadas camionetes com potentes apare-
lhos de som e modernos instrumentos de comunicação, como aparelhos celulares. Por 
outro lado, essa nova identidade rural disseminada pelo movimento country atinge não 
só os grupos de alta distinção social, de maior poder aquisitivo, como também humildes 
trabalhadores do campo. 

Alem, pesquisador do country, fala da influência desse movimento no imaginário 
social brasileiro: 

Remete ao tipo social do cowboy norte-americano ou a certos tipos sociais de recortes im-
precisos, rebuscados em imagens de fazendeiros norte-americanos dos Estados do Texas, 
do Arizona ou do Colorado. Filmes de bang-bang, revistas em quadrinhos, country-music, 
jornalismo de variedades, material publicitário sobre o mundo rural norte-americano certa-
mente estão nas raízes do emprego do termo country no Brasil e impregnaram fortemente 
nosso imaginário social sobre uma ruralidade épica, heróica, cheia de tipos sociais valentes 
e corajosos. E, principalmente, materialmente rica. (1996, p. 56)

conclusão

Os três estilos musicais apresentados possuem a função latente de manter viva a 
ruralidade brasileira. Ainda que, atualmente, haja um predomínio do estilo country, de-
para-se com a convivência simultânea das três formas, as quais refletem uma identidade 
cultural rural, ainda que com algumas diferenciações no que se refere à reelaboração de 
significados. Essa convivência simultânea vem corroborar com a premissa verdadeira de 
que, na pós-modernidade, as identidades são plurais. 
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Hall nos alerta que “em vez de falar de identidade como uma coisa acabada, deve-
ríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento [...] que constrói 
biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade”. (2006, 
p. 39). Ainda pontua: “à medida que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambian-
te de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 
menos temporariamente.” (2006, p. 13). 

Na pós-modernidade, vive-se, predominantemente, em espaço urbano, em muitos 
aspectos, globalizado. Evidenciando uma das características da pós-modernidade, há 
uma procura pelo passado vivido no campo, só que agora revestido de modernidade. 
Busca-se a atualização e a afirmação do que seria uma identidade rural. Para tanto, 
faz-se uso de um gênero musical. Esse gênero constitui o grande conjunto das músicas 
ditas sertanejas, sem diferenciação de estilos. Portanto, conclui-se que são três os ele-
mentos do debate sobre a identidade rural: o caipira, o sertanejo e o country.

notAs

1 “Instrumento do tipo do acordeão, de palheta livre, consistindo de duas caixas ligadas por um fole, cada caixa contendo um 
pequeno teclado de botões.” (GROVE, 1994, p. 211). 

2 Forma típica da música caipira. Um tipo de criação composta de letra e melodia. Sua estrutura quase sempre é em redondi-
lha maior. Para o aprofundamento no estudo sobre moda-de-viola, ver PIMENTEL, Sidney. O chão é o limite. p. 198-201.

3 Instrumento brasileiro, semelhante ao violão, mas de menor tamanho, com cinco ou seis pares (“ordens”) de cordas 
metálicas dedilhadas, com afinação variável. Originária de Portugal, onde é conhecida em certas regiões como “viola de 
arame”, a viola é característica da música sertaneja brasileira; também chamada popularmente de “pinho”. (GROVE, 
1994, p. 996).
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RESUMO: Entendendo a importância da pesquisa das poéticas de compositores brasileiros atuais, este artigo pretende obser-
var como se estrutura o pensamento musical e composicional Roberto Victorio. Também. a partir de suas próprias especula-
ções, desenvolver no decorrer do trabalho uma breve argumentação relacionada ao assunto. 
PALAVRAS-CHAVE: Roberto Victorio; Composição; Música Ritual; Pensamento Musical

ABSTRACT: The objective of this article is to observe how the musical and compositional thought of Roberto Victorio is struc-
tured, by understanding the importance of research of the poetics of Brazilian contemporary composers. A brief discussion 
related to the issue is done throughout the article, using Victorio’s own perceptions. 
KEYWORDS: Roberto Victorio; Composition; Ritual Music; Musical Thinking.

em buscA de referênciAs

Roberto Victorio faz parte da geração de compositores que sucederam os primei-
ros brasileiros a participarem do Festival de Verão de Darmstadt1. Estudou na UNI-RIO, 
teve contato com os então professores: a compositora carioca Marisa Resende (1944), o 
compositor e filósofo da música Antonio Jardim (1953) e o musicólogo Marcos Branda 
Lacerda. Unindo idéias um tanto particulares sobre a questões musicais, desenvolveu 
um conceito peculiar no que se refere a música e seu papel como arte e parte do pensa-
mento humano. Em seu trabalho de doutoramento, focou-se na questão da música como 
maneira de transcendência do mundo material, escolhendo como objeto de sua pesquisa 
o ritual funerário dos índios Bororos de Mato Grosso o qual ele define por suas próprias 
palavras como um:

“Desvendamento do processo composicional intitulado Música Ritual, onde as práticas ce-
rimoniais distintas foram transplantadas ao universo da música de concerto e serviram de 
alicerce para a estrutura sonora das mesmas...” (Victorio – Rodrigues, 2004, p. 130)

Desta maneira, trata de conceitos como Des-percepção, Música, Ritual, Tempo, 
Música Ritual de modo característico, relacionando-os para que possa criar uma teia de 
engendramentos que culminem na ação da criação musical como um processo de signi-
ficação ligado ao sonoro. Então, este processo gera a música como forma de expressão 
sígnica, isto é, carrega em si as relações que a torna autônoma como forma de signifi-
cação. É neste ponto que ele se relaciona com Greimas e sua semiótica estrutural onde 
o signo carrega em si o processo que o tornou signo2. De outro modo, a interpretação 
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de Victorio para este processo de significação faz com que a música, se pensada como 
signo, torne-se a manifestação da possibilidade de se ligar a percepção ao mundo do 
imaterial no mundo material, pois a obra própria carrega em si o processo de codificação 
dela como signo. Então, a partir da narratologia de Greimas por Eero Tarasti, ele desen-
volve o que chama de “ramificações do devir”3. De modo que para ele em um primeiro 
momento, o devir é a própria ligação com a possibilidade do processo de significação, 
ao mesmo tempo que a aproximação de um modelo musical codificado – a obra – pro-
porciona o devir.

...nesta projeção triádica de atuação temporal ou reflexiva do continuum, o autor parte do 
devir, enquanto pré-materialização de códigos, para seu desmembramento em estágios ma-
terializantes, em um processo de aproximação dos modelos musicais. (...) Traçamos então, 
uma distinção entre o devir, como formador do arcabouço musical e intimamente atado às 
inúmeras possibilidades conectivas da rede de tempo, e por isso mesmo mais próximo da 
temporalidade(ou tempo real); e o continuum, como um fluxo amplo que é gerado a partir 
das ocorrências musicais estabelecidas pelo devir, criando com isso diversos afluentes per-
ceptivos ou intersticiais, causados pelo distanciamento dos referenciais temporais, e pelo já 
convívio com o tempo virtual, como obra concebida (Victorio, 2003).

Victorio pensa o devir com o processo de ligação com o “continuum” de ‘possi-
bilidades’ de conexões infinitas e imprevistas se encontrem. Esse processo de ligação 
com o continuum, isto é, o perceber enquanto devir sensível como música, como sensa-
ção, teria como resultante o “distanciamento dos referenciais temporais” – o tempo sem 
mensuração, apenas como duração4. Por pensar música como uma forma de percepção 
do ‘imaterial’ e contato com o etéreo, Victorio também procurou embasamentos na an-
tropologia tendo como referência a teoria de Levi-Strauss da música como um processo 
mítico5, em que Victorio relaciona os conceitos de virtual e real. Pois assim como o mito, 
a música partiria de um continuum imagético que se relaciona como mundo real.

Gráficos retirados da Tese de Victorio. No primeiro, Concepção da Obra. Do virtu-
al – continuum -, para o real – música no ato da performance. No segundo, as relações 
se invertem e se misturam. As linhas pontilhadas representam o devir.

Por outro lado, o mundo real também interage o continuum, de maneira que se 
integra a ele no processo que Victorio chama de ritualização. Transpondo este pensamen-
to para a música de concerto, segundo o compositor em sua tese6, uma vez o timbre, ao 
invés da altura, sendo desenvolvido como elemento gerador de idéias composicionais, 
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confere-se a ele a propriedade de transformar a sonoridade para além do parâmetro da 
altura, despontando como uma possibilidade de abstração da “forma” no som, uma sen-
sação de perspectiva em música. De maneira que compor transforma-se na emergência 
do pensamento sob a ponto de vista musical, sendo o compositor o canal de ligação com 
esse possível mundo etéreo através do percurso musical, onde o timbre aparece como 
marca concreta que “costura” estes engendramentos7. Essas são as principais premissas 
do que Victorio pensa quando denomina sua música como Música Ritual8. Na apresen-
tação de “Codex Troano” ele explicita um pouco de sua argumentação em relação a este 
seu pensamento, já decorrente de suas aproximações com o ‘mundo mítico’:

“A intenção em Codex Troano foi traçar um paralelo entre o percurso musical da obra e o 
código maia da criação, tendo como suporte a tradição cabalística hebraica, em estreita co-
nexão com o percurso numerológico comum a ambos. Portanto, a finalidade foi transplantar 
ao universo musical as práticas e os percursos internos ritualísticos, na tentativa de transpor 
as percepções pelo envolvimento com a inexplicabilidade ritual, aliada à prática musical 
enquanto obra de arte. Esta busca de coerência no amálgama entre dois universos aparen-
temente tão distantes, como a música (enquanto construção e elaboração sonora) e o ritual 
(como prática e mecanismo de transcendência) formam o alicerce do trabalho composicional 
que intitulo” música ritual. (Victorio, 1989, artigo) 

Victorio parte de práticas aparentemente distintas – o processo composicional e o 
processo ritualístico – e constrói sua estrutura de pensamento musical sobre o que julga 
um critério comum às duas práticas: o tempo vivido, a experiência de perceber o tempo 
sem mensurá-lo. Para ele, é exato esta suspensão da contagem cronológica na percepção 
do momento vivido, do presente e da presença, o ponto que torna música e ritual passí-
veis de um devir. Como se transitassem um pelo outro, ambos como matéria expressiva 
que se configuram de maneira que o ritual se apresente como forma de manifestação 
prática, e a música como canal de percepção no/do tempo criando um espaço percebido 
sem mensuração, contagem, e sem limitar as possibilidades de interação da percepção 
com o tempo atual. O compositor afirma isso: música e ritual se interagem como práticas 
do simbólico, de maneira que podem ser unidas como um único organismo. 

“O ritual como manifestação prática, concretizando formas expressivas e sintonizado com 
a música no sentido de transmissão em níveis distintos de percepção, através de canais 
simbólicos. Ritual e música unindo-se como formas expressivas e unificadoras, com poder 
de materializar os estados subliminares de consciência, não só em intenção, mas em ação.” 
(Victorio – Rodrigues: 2003, p. 164)

Então para o compositor, quando se transpõe para uma peça de concerto os ele-
mentos comuns à música que interage com o ritual propriamente dito, a música tanto 
no ato da composição (intenção), quanto no da execução/ percepção (ação), transporta 
os envolvidos a uma possibilidade de despercebimento do tempo enquanto contagem, e 
abre a experiência para a percepção do tempo como não mensurável, percebido apenas 
por suas transformações sensíveis do material sonoro ou das sonoridades. Para explicitar 
isso em música, ele lança mão de técnicas composicionais tais como acordes ou notas 
geradoras; pontilhismo e textura como maneira de contraposição de sonoridades, tra-
tamento textural, aleatoriedade, etc. A escrita que resulta destes processos é um misto 
entre notação tradicional e notação gráfica ou aleatória (como mostra o exemplo abaixo). 
Estas, segundo o autor, representam respectivamente o mundo material e o imaterial, a 
ligação entre o mundo etéreo e o real codificado em forma de partitura.



Ana is  do 8º  Sempem246

-KA- de Roberto Victorio. Parte aleatória/mista da peça. É uma espécie de clímax na obra. Mesmo sendo aleatória, Victorio dá 
ao instrumentista elementos que refinem suas escolhas para que não saiam do plano da peça.

Instruções para a o trecho aleatório de “KA” peça para dois percussionistas.

entre músicA rituAl...

Música Ritual tal qual Roberto Victorio emprega decorre da etnomusicologia 
para designar a música que é produzida nos rituais tribais. O que lhe é peculiar é o 
modo como ele define este termo, relacionando-o com sua música de concerto e atri-
buindo à parte de sua obra essa designação. Os conceitos de Victorio servem-nos como 
sentido no que se refere a entender melhor como ocorrem seus processo de criação 
e quais são as relações entre seus pensamento extra-musicais e a maneira como ele 
os transformam nos suportes, sejam eles a performance ou escuta, mas sobretudo a 
partitura pois, ela concretiza o pensamento musical e dá margens para as novas pos-
sibilidades de expressão no tempo atual. Mas antes de observar Victorio e o que ele 
propõe com este termo, dispõem-se aqui, algumas discussões sobre os termos ‘música’ 
e ‘ritual’.

Ao se indagar sobre uma definição do que é música, esbarra-se em uma gama de 
possíveis conceitos, opiniões e considerações que vão desde a mais codificada, ou seja, 
em busca de uma definição mais próxima do concreto, até a mais adjacente do abstrato 
e místico. Apesar da visível relação de intimidade do homem com a experiência musical, 
uma vez que seu efeito psicológico é ligado a sua experimentação, defini-la enquanto 
conceito é uma tarefa bastante complicada, de maneira que julga-se que este assunto 
não cabe aqui na forma de especulação que provavelmente se encerrará na ambigüidade 
ou ainda segundo Iazzeta (2001): “qualquer definição de música representaria, quando 
muito, a definição de uma música em particular, ou ainda, apenas o ponto de vista res-
trito e particular sobre o assunto”. De outra forma, faz-se necessário observar qual o 
conceito de música válido para o compositor em questão e examinar como isso o influen-
cia composicionalmente. Sendo assim, Victorio pensa música como um elo de ligação 
com um continuum, um encontro do compositor que estabelece uma conexão única re-
presentada pela sonoridade.
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O processo de organização do pensamento musical, que parte da captura de um continuum 
– envolvendo memória, experiência pessoal, expectativa sobre a obra, direcionamento do quê 
e para quem vai ser escrita a mesma. (Victorio – Rodrigues: 2007, p. 168)

De modo que música, bem como o processo composicional, é para Roberto 
Victorio uma icógnita, na qual o compositor tenta grande “atar a processos tridimensio-
nais para explicar a complexa trama que é materializada (...), quando da construção da 
rede de inteligência que imaginamos criar para nosso parco mundo euclidiano atado aos 
cinco sentidos.”9 Parece-nos então que como Levi-Strauss, Victorio compartilha a idéia 
de que a música é algo que pode ser comparado ao mito, com a diferença de que é um 
objeto muito mais complexo, uma vez que “ignoramos completamente as condições 
mentais da criação musical”10.

Diferentemente do conceito de música, discorrer sobre ritual está inserido num 
contexto acadêmico mais sólido no que tange a referências. Portanto, para tanto en-
tender sobre ritual, é imprescindível recorrermos a relação dele com o mito, fazendo-se 
necessária uma passagem sobre os conceitos relacionados a etnomusicologia, sobretudo 
em Levi-Strauss. A escolha deste antropólogo como principal referência se deve primei-
ramente porque ele se relaciona de maneira característica com o pensamento musical 
contemporâneo mesmo não sendo compositor ou instrumentista; outro motivo e não 
menos importante, é que o compositor em questão dialogou diretamente com os estudos 
etnomusicológicos de Levi-Strauss, tendo como objeto comum de pesquisa, inclusive, a 
tribo dos Índios Bororo do Brasil Central. 

Então em princípio, pode-se dizer de ritual pelo menos em dois sentidos: o 
primeiro, caminha para o conceito antropológico, no qual falar em ritual é necessa-
riamente observá-lo como uma espécie de “dispositivo relacional interno (ao grupo 
aldeão) e externo (entre aldeias), que articula também o mundo visível dos humanos 
ao mundo invisível dos espíritos.”11. A função da música é de uma espécie de traduto-
ra das divindades em algumas culturas tribais. De forma que inserido neste conceito, 
entender o que é ritual é algo estritamente ligado a esfera das relações sócio-culturais 
e religiosas englobando até mesmo as de poder. Quem detém o conhecimento age e 
reage em certos aspectos em relação àquele que não o tem. O ritual atua como um 
mantenedor de sentido dentro de uma determinada cultura, sendo a relação entre 
mito e rito a direção e o sentido de organização e criação de um espaço de existência 
comum.12

Então, pode-se pensar que o ritual atua como a “versão” materializada do mito, ou 
de outra forma, que ambos caracterizem dois lados de uma mesma moeda: o mito repre-
senta a esfera do imaginário e o rito a possibilidade o contato da esfera do real e atual13, 
de modo que um não existe sem o outro. De forma que o mito sistematiza uma ordem 
sobrenatural e o rito uma ordem social. O ritual atua como um demarcador de tempo e 
espaço, onde se organizam todas as relações necessárias a sobrevivência na tribo, uma 
vez que é ele que estabelece entre o sagrado e o profano uma aproximação entre imate-
rial e material. Dentro dessa dualidade reside a música como amálgama entre o real e o 
imaginário, entre o ritualístico e o mitológico. Nesse sentido que Levi-Strauss afirma em 
“O Cru e o Cozido” que “A música e a mitologia confrontam o homem com objetos vir-
tuais onde somente a sombra é atual”14. E segundo ele, é por a música deixar-se revelar 
como “objeto virtual”, isto é, com características físicas efêmeras onde é justamente ela 
que opera como conexão entre o mundo mítico e ritualístico. Ser a “sombra atual” esta-
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ria no sentido de que a música se revela como um fenômeno perceptível assim como o 
mito, sendo a música o próprio mito em uma outra linguagem trazido para o momento 
do rito. O mito ‘materializado’ em música é como uma espécie de analogia que legítima 
o ritual como prova de existência do mito15, onde a música traz ao ritual relações de si-
milaridade com o mito.

O segundo sentido do ritual, trata muito mais perto do que se conhece como 
hábito – ou quebra do hábito – como forma de transcendência espiritual. Pode-se ar-
gumentá-lo como uma espécie de ocidentalização do processo mítico para às artes. A 
busca da transcendência não está ligada ao etéreo, mas sim à procura da experiência 
sensorial como forma de interação com o espaço-tempo onde a arte se realiza, isto é, 
criar uma “dimensão ritual”. A relação aparece entre performance e ritual, principalmen-
te no que se refere a característica auto-reflexiva que está inserida nos dois processos 
os tornando de certo modo análogos. O que se procura é a percepção do devir entre as 
múltiplas possibilidades de composição no momento da performance, de maneira que 
todos os envolvidos participem desta interação. Sendo assim, a similaridade entre estes 
processos de criação – o ritual e a performance - estaria relacionada mais precisamente 
aos fluxos subjetivos e intensidades corporais inseridos neste processo temporal que in-
tercalam devir, lembrança e esquecimento.16

Diferentemente do processo ritual tribal, a principal função – se é que podemos 
chamar de ‘função’ – do ritual nesse sentido é trabalhar como suporte simbólico de um 
objeto ou fato que será transmitido, atualizando e interagindo com códigos culturais. De 
outro modo, o que aproxima o ritual tribal do ritual da performance é a criação de um es-
paço-tempo que se difere das situações quotidianas, como um meio de transcendência, 
uma maneira de realização de possíveis virtuais. Então, do ritual, extrai-se para o mundo 
das artes performáticas uma metáfora – um processo mítico - que designa também o mo-
mento em que o performer se liga ao mundo da imaginação ou da criação para compor 
o personagem ou executar alguma ação artística17. 

....mAs o que é músicA rituAl?

Assim como nos ritos tribais, para Victorio, a música e sobretudo a do século XX 
em diante, configura-se como parte de uma possibilidade de transcendência ligada ao 
etéreo. Ele acredita que ao transpor os processos rituais para a partitura, estará crian-
do não somente uma composição com elementos que mostram a especificidade de sua 
poética; mas também uma música relacionada ao desenvolvimento do espírito, factí-
vel a uma sensação perceptiva adjacente a catarse. A música então se configura como 
reflexo tridimensional, por não haver a possibilidade de um corpo de matéria sensível 
transcender essa percepção, de maneira que em tese, se fosse possível uma evolução 
de consciência perceptiva, poder-se-ia então ver o que é quê - ou por hipótese ‘quem’ 
a música reflete. Essa três dimensões da música, estariam relacionadas ao tempo per-
cebido como duração sonora, isto é, que dá forma perceptiva a passagem do tempo, 
tornando-se e um simulacro de um espaço geométrico tridimensional - tempo percorrido 
pela permanência de um som musical, cria uma sensação de espaço, onde o timbre é o 
que preenche este espaço.
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Tetraktys para violão solo. Roberto Victorio. Primeira fase do compositor. Trecho inicial da peça. O espaço é caracterizado pelos 
saltos de oitava. Este exemplo caracteriza as peças do compositor, escritas em notação tradicional para instrumentos solo. 

Então, na Música Ritual de Roberto Victorio, termo que caracteriza sua música 
de concerto feita atualmente existe a alternância de sons contínuos e descontínuos, mais 
e menos fragmentado, de forma que a percepção do tempo seja mesurada apenas pela 
percepção de mudança ou transformação de objetos musicais. Então, ao contrário da 
música ritual tribal, onde a tendência é de um tempo liso18, na Música Ritual de Victorio, 
são exatamente as alternâncias entre tempo liso e estriado, e a sensação do trato das nu-
ances sonoras, seja em instrumentos de altura definida ou não é que fazem parte do jogo 
que ele denomina como ‘des-percepção’. Quanto maior essa sensação de ‘profundidade’ 
causada pelo timbre, nos casos de tempo continuo por exemplo, maior a possibilidade 
de transcender a sensação de contagem do tempo e adentrar numa espécie de catarse, 
culminando na mais próxima experiência da percepção do devir do tempo como um con-
tinuo virtual, isto é, realizando todas as conexões possíveis dentro deste ‘espaço’. Seria 
como se pudéssemos perceber o tempo em sua forma mais pura, como duração, seja ela 
curta ou longa. Então, espaço de tempo percebido criam um lugar onde a emergência da 
característica peculiar de cada som se insere como um processo de percepção que cul-
mina em uma sensação ‘perspectiva’ sonora. 

De maneira que a relação que Victorio demonstra entre música e ritual é necessa-
riamente essa factível conexão com o etéreo através do processo de realização da ação. 
De um lado a música - como uma vertente temporal do contínuo, e de outro o ritual - 
como o processo material que liga o mundo atual com o virtual. Ocorre que ele acaba por 
fundir os dois sentidos de ritual: catarse e performance.

Victorio pensa ritual e música ligados ao processo, o momento em que as ações 
acontecem. Isso fundamenta o que seria uma espécie de releitura de Victorio da música 
que se relaciona diretamente com o ‘universo mítico’ para sua música nas salas de con-
certo. E este seria o pensamento principal de sua segunda fase como compositor: ligar 
os processos e sonoridades do universo mítico com o instrumental da salas de concerto, 
buscando sempre desenvolver estratégias composicionais que lhe traga resultados satis-
fatórios dentro de sua poética que ele mesmo intitula como Música Ritual. Desde então, 
sua preocupação com elementos da cabala, numerologia, civilizações antigas ou qual-
quer outro tipo de codificação mítica pode orientar seus processos de criação. Então, 
essa experiência que só ocorre no tempo e pode ser experimentada graças a memória 
pode ser entendida como um acúmulo de sensações por vezes contraditórias. 
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considerAções finAis

Diante de tantos engendramentos que a caracterizam a composição como um 
objeto complexo, este artigo tentou de apontar alguns sentidos que levam ao pensamento 
musical. Pensamento este que se encerra como espiral onde os movimentos são pare-
cidos mas nunca passam por um mesmo lugar. De forma que ela continua inserida em 
uma complexa rede de interações que felizmente nos possibilita, mais ou menos, uma 
forma de problematizar ou criar especulações de acordo com linhas de pensamento ora 
convergentes, ora divergentes. Desta maneira, com estas analises, pretende-se neste pri-
meiro momento expor esta especulação e posteriormente trazer a tona um dialogo mais 
especificamente musical em forma de composição.

notAs

1 Ver: MARIZ, Vasco, 2000. História da Música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
2 Para ver sobre Greimas: PIETROFORTE, Antônio Vicente, 2004. Semiótica visual, o percurso do olhar. Ed. Contexto, São 

Paulo. p. 7-9.
3 VICTORIO, Roberto. 2003. Timbre e Espaço-tempo musical. In: Tempo e Despercepção: Triologia e Música Ritual Bororo. 

Tese, Centro de Letras e Artes, UNI-RIO, Rio de Janeiro. Disponível em www.robertovictorio.com.br/artigos/ArtigoTeseTim-
bre.pdf.

4 Dai a referência do compositor a Bachelad e Bérgson.
5 LEVI-STRAUSS, Claude. 2004. O cru e o Cozido. p. 48-49.
6 VICTORIO, Roberto. 2003. Tempo e Despercepção: Triologia e Música Ritual Bororo. Tese, Centro de Letras e Artes, UNI-

RIO, Rio de Janeiro.
7 De “engendrar”; v. 1. Dar existência a; formar; criar. Dicionário Hoauaiss da Língua Portuguesa, p. 1149.
8 Conceito que trataremos mais detalhadamente no decorrer do trabalho.
9 Victorio apud Rodrigues, 2007.
10 LEVI-STRAUSS, Claude. 2004. O cru e o Cozido. p. 48-49.
11 FAUSTO, Carlos. 2004. O tempo do ritual: Política, economia e xamanismo no Alto Ximgu. Museu Nacional, Rio de Janei-

ro.
12 Cf. Idem 14.
13 Cf. MELLO, Maria Ignez Cruz. 2005. Aspectos interculturais da transcrição Musical: análise de um canto indígena.
14 LEVI-STRAUSS, Claude. 2004. O cru e o Cozido. p. 37.
15 Idem XIV p. 47 – 50.
16 Cf. NESPOLI, Eduardo. 2004. Performance e Ritual: Processos de Subjetivação na Arte Contemporânea. Tese. Unicamp/

Campinas – SP.
17 Cf. MÜLLER, Regina Polo. 2005. Ritual, Schechner E Performance. In: Horizontes Antropológicos, ano 11, n. 24, Porto 

Alegre, p. 67-85.
1 Cf. BOULEZ, 2002. A musica hoje. p. 83-98. Sobre o liso e estriado, falaremos mais adiante no trabalho.
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RESUMO: A música pop contemporânea é estudada sob sua estrutura rítmica na qual é encontrado um eixo condutor cons-
truído por uma fusão musical a partir da diáspora. O beat conhecido no ritmo da música popular de massa é uma criação 
resultante da natureza rítmica africana e euro-americana. Preliminarmente, procuro mostrar a diluição dessa fronteira nos 
domínios de uma música naturalmente hibrida e constantemente recriada; a música pop e toda influência rítmica negra na sua 
elaboração. A música pop internacional globalizada, portanto, passa a ser analisada como uma reinvenção da identidade negra 
articulada em uma criação dissolvente da fronteira racial. 
PALAVRAS-CHAVE: Música pop internacional-globalizada; Contextos diaspóricos; Memória sonora; Beat étnico.

ABSTRACT: The contemporary pop music is studied under your rhythmic structure in the which is found a conductive axis built 
by a musical coalition starting from the Diaspora. The known beat in the rhythm of the popular music of mass is a resulting 
creation of the African and euro-American rhythmic nature. Firstly, try to show the dilution of that border naturally in the do-
mains of a music hybrid and constantly created again; the pop music and whole black rhythmic influence in your elaboration. 
Therefore, the music international pop globalized, become analyzed as a re-invention of the articulate black identity in a solvent 
creation of the racial border.
KEYWORDS: Pop music international-globalized; Diaspora contexts; Sound memory; Ethnic beat.

introdução

O século XX foi marcado por importantes expressões da cultura negra, advindas 
da diáspora africana (Gilroy 2001; Patton, 1998), principalmente nas Américas, e entre 
essas, na América do Norte, por ser o berço de uma criação musical chamada Pop1, a 
qual se serve de uma estrutura rítmica multicultural (mistura de ritmos advindos de cul-
turas diferentes) e performática (envolve sempre uma ação corporal, uma interpretação e 
uma marca em design, articulando a música com a moda e com estilos que ultrapassam 
as definições sonoras) interartística (cruzamento e interfaces entre linguagens artísticas) 
que oferece espaço para inesgotáveis reinvenções étnicas e culturais de alcance global.

Na definição de Roy Shuker, o Pop é a soma de “tradições, estilos e influências 
musicais”, um “produto econômico”, um fenômeno cultural e comunicacional destinado 
à esfera de consumo de massa (com um tipo determinado de marketing e de estratégias 
de recepção) e um tipo de forma sincrética ou mestiça da cultura-ideologia que está des-
tinada a questionar os parâmetros tradicionalmente válidos na definição dos campos do 
erudito, de massa e do popular, da alta cultura e da baixa cultura. Há uma tradição aca-
dêmica contemporânea, vinda dos Estudos Culturais, das Teorias da Cultura e da Cultura 
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Visual, que se encontra atenta aos fenômenos e aos produtos do Pop, entendendo estes 
para além das definições tradicionais e de um campo e de uma linguagem artística es-
pecífica (em nosso estudo, particularmente, isto diria respeito à música). Isto permite 
manter a tensão entre as abordagens musicológica e cultural.

“Embora a tensão histórica entre as abordagens musicológica e sociológica perdure, há uma 
revisão da política de produção musical: ‘o que está em jogo não é a técnica analítica que 
atinge melhor o ‘sentido’ da música, mas como prestar contas das diferentes experiências en-
volvidas nos atos de fazer e de escutar música’ (Frith, em Straw et alii: 1995, iii). [...] existe 
o interesse contínuo na música popular como política cultural.” (Shuker, 1999. p. 10)

Assim, a matriz dos estudos das teorias da “mestiçagem-creolização” está pro-
fundamente preocupada na compreensão das interfaces e das permanentes zonas de 
negociação e de reinvenção, onde a música, numa perspectiva de tradução (intersemio-
ses), se transforma em imagem e em performance corporal (body art). Por outro lado, 
estas traduções revelam as mais amplas zonas de negociação e de constituição de hege-
monias culturais, fazendo vir à presença e à cena da performance musical, os elementos 
que constituem as etnicidades, as histórias (desde as tradições africanas em suas di-
ferentes matrizes aos desdobramentos na história cultural e política da integração dos 
negros na sociedade norte-americana), as sexualidades e os gêneros.

Nesse enfoque, a abordagem etnomusicológica, diferentemente da tradição 
musicológica, é a que mais se aproxima de uma reflexão sócio-cultural, reforçando a 
perspectiva do tratamento da música enquanto uma performance (Cook, 2006) de ne-
gociações políticas, raciais e de gênero, onde as categorias êmicas – relativas ao uso, 
ao ideal, como resultado da experiência humana – diferentemente das categorias éticas 
– que se referem às funções determinadas por operações mentais – (Nettl, 2005), aten-
dem ao objeto demarcado no vasto corpus da música pop. Este, como vimos até aqui, 
diz respeito àquilo que não se encontra no texto musical em si, enquanto os seus parâ-
metros musicais, mas na tradução desse texto em uma performance2 de construção do 
contexto social (Cook, 2006), ou seja, um evento musical que volta-se para uma traves-
sia de sentidos e, dentre estes, aquele que será o alvo da pesquisa em andamento, o da 
música Pop enquanto fenômeno de reinvenção da identidade negra na contemporaneida-
de pós-colonial diaspórica (envolvendo constantes processos de transformação do campo 
sonoro bem como das identificações a ele associadas). Assim, as sonoridades afro-ame-
ricanas que estamos a estudar apresentam-se em desdobramentos contínuos formando 
um vasto mapa e suas respectivas configurações e amálgamas entre som, corpo (perfor-
mance) e identificações.

cAminhos pArA umA músicA negrA diAspóricA

Diante de audições musicais, pude observar uma semelhança na base rítmica das 
músicas variantes do blues; rhythm and blues, soul, rock, rap, com a música pop atual 
norte-americana, como as apresentadas em vídeo clipes da emissora televisiva MTV, e as 
brasileiras como Fernanda Porto, Sandra de Sá, Fernanda Abreu, entre outros do gênero. 
Foi quando o estudo da música chamada “negra”, desde o blues, passando pelo rhythm 
and blues, soul, gospel, jazz, funky, rock, e world music, me levou a fascinante consta-
tação preliminar de que esses estilos musicais estão presentes na elaboração da música 
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Pop contemporânea, e ainda, são responsáveis pelo surgimento deste Pop juntamente 
com a influência da música “branca” norte-americana, mais precisamente no parâmetro 
ritmo – elemento estudado para a pesquisa. Desse modo, o contexto diaspórico africano 
fundamenta esse processo de negociações e reinvenções musicais e sócio-raciais. Tendo 
influenciado todo o pensamento estético da arte ocidental, a presença da cultura africa-
na é observada, na construção da música pop contemporânea, como uma identidade de 
arte-resistência que delineou o paroxismo estético da segunda metade do século XX até 
os dias atuais (Gilroy, 2001; Patton, 1998; Shusterman, 1998).

Dentre esses estilos, os que surgiram em meados do século XX; funky3 – tendo 
como principal difusor James Brown –, soul e gospel – com Ray Charles, e rock – 
podemos citar nesse início os Beatles –, (re)aparecem com bases rítmicas do blues, 
entrecruzadas com a batida métrica e regular ocidental euro-americana. Esse momento 
musical é o mesmo das grandes revoltas civis da população negra por direitos igua-
litários, contra a discriminação racial e uma retomada do orgulho negro ao lado da 
conscientização de seus direitos e sua importância enquanto cultura, portanto, o revival 
étnico também acontece na música desse período, e esse fato é a grande transformação 
para as próximas práticas musicais populares, que se apoiaram na base rítmica influen-
ciada pelo blues e o beat da fusão afro-euro-americana, o mesmo que conhecemos hoje 
nas músicas de caráter pop; pop-rock, soul ou rap, tendo os tempos 2 e 4 dos compas-
sos acentuados, dando um “swingue” à nova batida rítmica.

“O beat nasceu da fusão de duas concepções rítmicas, a africana e a européia. Na música 
africana não se conhece o swingue. Ele surgiu do cruzamento do sentido rítmico africano 
com a concepção de metro e associação em compassos da música européia”. (Berendt, 
2007. p. 143)

Segundo Berendt, a condução rítmica pop de nossos dias possui um “swingue” 
hibrido, o qual não é de origem essencialmente africana, européia ou americana, mas 
sim, um resultado da fusão do ritmo medido, linear, baseado no sentido da pulsação 
quaternária ocidental, com a base 6/8 – para um exemplo sucinto de condução rítmica 
– pulsada de forma mais flexível e dançante da cultura africana.

“Muita coisa foi escrita a respeito do swingue; nenhuma teoria, porém, conseguiu defini-lo 
claramente. De qualquer maneira, algo parece claro: essa capacidade de iludir o sentido de 
tempo do ouvinte que o swingue tem é algo que não se conhece na música européia. Ele só 
existe nos países onde se deu o cruzamento da tradição musical européia com a africana: nos 
Estados Unidos, em Cuba e no Brasil.” (Berendt, 2007. p. 147)

O que seria uma fronteira de diferenças culturais e raciais se tornou a borda onde 
os encontros e as interrelações ocorrem, e essas novas reinvenções musicais de caráter 
popular que dominam o discurso musical dos séculos XX e XXI, até então, são possí-
veis pela diáspora; influência e absorção da cultura africana no ocidente. A música pop 
descreve o espaço de negociação (estratégica) e de reinvenção (dinâmica da cultura) da 
música negra. A abertura usada com a tradição de improvisação foi a essência que per-
mitiu essas interferências musicais de culturas diferentes, fazendo com que o beat pop 
estivesse presente globalmente, se fundindo com culturas locais e ganhando novas iden-
tidades (Pérez, 2004), contudo, mantendo uma condução, usada em todos os casos 
locais, descendente da hibridação rítmica afro-americana, ou seja, o mesmo beat, ou 
“swingue” africano-americano expondo a influência e presença da música negra e as 
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fusões dos sentidos rítmicos dos mundos dos dois lados do Atlântico, no desenvolvimen-
to e composição da música pop contemporânea.

free-jAzz: rupturA em direção à criAção pop

Dentre todos os estilos do gênero jazz, o free, da década de 1960, foi o único que 
procurou uma identificação com a cultura negra africana recusando qualquer incorpo-
ração de elementos musicais norte-americanos. Juntamente com o momento revivalista 
étnico, essa música afirmava a luta por um espaço social e político de igualdade. O free-
jazz “era consciente e politicamente negro, como nenhuma outra geração de músicos de 
jazz o tinha sido” (Hobsbawm, 1990. p. 19). A negação da cultura local, norte-ameri-
cana, pelos negros da América e a volta à tradição de improvisação sem padrões rígidos 
a serem seguidos, possibilitaram grandes influências de músicos e músicas internacio-
nais, principalmente hindus e árabes (Berendt, 2007; Hobsbawm, 1990), prática que 
permaneceu nas próximas elaborações, favorecendo múltiplas possibilidades de integra-
ções musicas. Com o surgimento do rock, inicialmente na década de 1950, o atonalismo 
free-jazzístico perde o gosto auditivo da grande maioria do público fiel ao jazz tradicio-
nalmente tonal e se vê obrigado a se unir com o rock.

“a relação jazz/rock, se poderia dizer que até bem poucos anos atrás, músicos dessas duas 
tendências praticamente não se entendiam musicalmente. Os adeptos do rock achavam que 
a música dos “free-jazzístas” era uma verdadeira loucura, desordenada e incompreensível. 
Por seu turno, os músicos do free jazz achavam o rock algo simples, primitivo e fruto de uma 
“máquina” com objetivos puramente comerciais […] Mesmo no início da década presente 
[1970], havia ainda um pouco dessa rivalidade; o importante, porém é que da fusão des-
ses dois estilos e da assimilação de elementos musicais de outras fontes nasceu uma nova 
unidade artística para o nosso decênio. Para aqueles que acompanharam de perto a música 
popular, a integração desses dois estilos não constitui surpresa tão grande assim”. (Berendt, 
2007. p. 54)

Essa integração pode ser vista como o paradigma para a consolidação do que co-
nhecemos hoje como Pop, sem essencialismos de origem, uma vez que o rock, sendo 
uma vertente do pop, tinha seu espaço ao lado do jazz, todavia, essa união jazz/rock, 
propôs fusões musicais em graus inéditos até então4. A improvisação jazzística, seu 
ritmo não-linear e a nova possibilidade de agregar qualquer elemento de culturas ex-
teriores junto à regularidade da bateria no rock, concebem a idéia de comunicação e 
integração pós-moderna de criação a partir do já existente, recriações (Bauman, 1998; 
Bhabha, 1998; Shusterman, 1998), ou seja, a essência de liberdade de improvisação 
e performática (a performance do músico negro comparada à representação contem-
porânea dos vídeo clipes, uma vez que já usavam imagem e som – prática cultural) da 
tradição africana reinventada sob a condução rítmica ocidental, sugerindo a elaboração 
da música pop como uma performance de re-construção da identidade negra pós-colo-
nial contemporânea.

“Se a música pop de hoje [1987] possui um nível musical e literário mais elevado, assim 
como maior coerência e autenticidade de expressão do que a música popular anterior a 50, 
isso se deve à infiltração do blues e da música negra em sua linguagem. A música negra é em 
geral mais realista, mais ligada aos problemas sociais e ao dia-a-dia da vida de cada um.” 
(Berendt, 2007. p. 129)
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As identidades contidas nessas elaborações musicais não se fragmentam, o todo 
parece necessário para construir as músicas da diáspora, e essas identidades são obser-
vadas na estrutura musical, na performance visual, na história da formação dos grupos, 
enfim, o evento musical híbrido não acontece apenas musicalmente, as múltiplas identi-
dades nacionais e transnacionais em seu contexto estão afirmadas pelo fluxo social que 
o conduz cada vez mais em uma direção globalizada, exigente de uma só identidade.

“As fronteiras entre o eu e o outro são borradas, e formas especiais de prazer são criadas em 
decorrência dos encontros e das conversas que são estabelecidas entre um eu racial fratura-
do, incompleto e inacabado e os outros. A antífona é a estrutura que abriga esses encontros 
essenciais.” (Gilroy, 2001. p. 168)

A antífona retrata a comunhão e individualidade coletiva que o jazz, e todas as 
suas derivações estilísticas, sempre se serviram diante de uma cultura oral africana de 
experiências interdependentes. Sua capacidade de introspecção e conjunção grupal na 
prática musical ao mesmo tempo, já o situa em um hibridismo performático – antes não 
ocidental – aberto e capaz de criar novas identidades de gêneros com a presença de 
mais um. O gênero free-jazz, híbrido por natureza, recebeu a presença de outras iden-
tidades como uma antífona de “não-dominação”, conseqüentemente, essas produções 
musicais interrelacionadas “a partir da escravidão racial que possibilitou a moderna ci-
vilização ocidental, agora domina suas culturas populares” (Gilroy, 2001. p. 170), tanto 
pelo discurso invertido da pirâmide social, que agora pode ser visto de baixo para cima, 
quanto pela inovação musical de caráter pop, a qual foi propiciada pela fusão jazz-rock 
através dos movimentos raciais de contracultura da década de 1960, que fizeram re-
tomar uma identidade negra responsável pela busca à velha música negra; o blues e o 
rhythm and blues, influenciando o ritmo de toda a música de caráter popular a partir 
desse revival étnico.

A fusão do jazz com o rock é a agência de promulgação de uma ainda maior 
hibridação e complementaridade que resultou na música pop. Berendt afirma uma “‘es-
truturação’ da nova ‘liberdade’” a partir do rock (free)jazzístico (Berendt, 2007. p. 
47). Os estilos de rock que se desenvolveram a partir da primeira era do rock, década 
de 1960, (Friedlander, 2006), foram influenciados pelo improviso e domínio de técni-
cas jazzísticas, dando espaço às derivações pop-rock. Portanto, os ritmos das músicas 
pop da década de 1980, traçando paralelos em décadas próximas, tem um histórico já 
limiar com negociações musicais de essência negra; o rock e o free-jazz, porém, pos-
suem reinvenções junto ao estilo musical “branco”, trânsitos necessários à composição 
do pop atual. 

Nessa situação híbrida, a identificação se torna um problema construtivo. Segundo 
Canongia (2005), a questão do pop é o problema da identidade. Não obstante, a questão 
da identidade é o problema condutor dentro da construção musical e social do free-jazz, 
do rock e da música pop, a qual agrega essências ideológicas e rítmicas dessas duas ver-
tentes musicais e das várias nacionalidades as quais estava aberta. Dessa forma, há uma 
assimilação inicial do constructo da música pop pesquisada, bem como de sua identifi-
cação com a cultura e música negras. Logo, a música pop se justifica como o objeto de 
investigação e de agência da permanência da cultura negra no cenário artístico do século 
XX, de alguma forma, se tornando um fenômeno global de múltiplas identidades, onde “a 
‘cor do som’ não depende mais unicamente da cor de pele daquele que a produz” (Pinto, 
2001). Fato que descreve a agência da música pop.
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De acordo com Friedlander (2006, p. 413), “sem conhecer o passado, todos nós 
corremos o risco de não entender o presente”, e, o nosso presente musical pop carrega a 
principal parte do discurso que discute a contemporaneidade a partir do conceito de di-
áspora (Gilroy, 2001). Esse discurso é considerado como principal porque a música foi 
a mais importante arma usada pelos negros da América do Norte para sobreviverem à 
discriminação. Logo, a grande importância de estabelecer relações sociais dentro de um 
evento musical possibilitado pela influência da cultura negra americana, primeiramente, 
e depois, o espaço influenciado por esta cultura a nível global, fazendo do beat pop um 
elemento da cultura diaspórica africana de domínio estético para a música pop interna-
cional globalizada. 

Os ritmos mudam, se reinventam, e o negro, mais uma vez, fez do pequeno 
espaço que lhe restou, um fenômeno musical e estético, direção para o pensamento da 
performance artística do último meio século, o que Gilroy (2001) faz referência como 
uma nova invenção da cultura negra – a cultura que vivemos hoje – pelo agenciamento 
diaspórico africano-americano, e o que proponho chamar de fenômeno Pop.

considerAções

A reflexão musical dentro da linha de estudos culturais empregada nessa pesqui-
sa, adverte para a diferenciação do discurso da música popular tomado pela abordagem 
musicológica e do discurso contemporâneo da música Pop sob o domínio dos enfo-
ques etnomusicológicos e diaspórico-raciais. A observação musical que parte do discurso 
sócio-cultural como eixo de análise, referencia os parâmetros musicais pertinentes a pes-
quisa a partir do conceito do termo Pop, que por sua vez, apresenta novas preocupações 
de análise devido ao seu constructo contemporâneo já delineado pelas questões pós-co-
loniais e carregar os problemas das reinvenções de identidades. Portanto, o estudo da 
música a partir e dentro do conceito musico-cultural do fenômeno Pop, ganha caminhos 
de análises tradutórios, onde o texto musical (partitura) não subentende a significação 
em constante mudança da esfera cultural. No entanto, esse texto musical é utilizado em 
um segundo momento. Primeiramente o olhar oposto ao contexto musicológico e próximo 
as pesquisas etnomusicológicas, que procuram dar espaço ao insider, ou seja, ver o texto 
musical como uma continuidade ou um reflexo do grupo ou objeto observado. A escolha 
do parâmetro ritmo como ferramenta musical de comparações e veículo de leitura desse 
processo cultural, é lido como um signo interpretante desse processo cultural.

O caráter êmico (insider) dessa linha de análise é o fator que corrobora para 
a ampla designação de diferentes nomes dados aos vários estilos musicais apontados 
no presente texto, uma vez que essas denominações são construídas dentro dos pró-
prios grupos que as criam e reinventam. Assim, a noção de gênero não se enquadra no 
pensamento tradicional, de limitações impostas, mas, vinda de uma contribuição antro-
pológica, como uma tomada de consciência da experiência vivida pelos responsáveis por 
essas mudanças sociais e musicais. Por esse motivo, a importância de citar os vários es-
tilos musicais como gêneros, e visualizar a peculiaridade rítmica dos mesmos como uma 
dinâmica de transformação da vontade política e social pertinente ao seu determinado 
momento histórico. 

O gênero Pop não assume, contudo, um lugar rígido de definição acabada, o que 
leva a pensá-lo como um fenômeno onde esses cruzamentos culturais, de gênero, artísti-
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cos e sociais circulam de forma livre, e dessa forma, inscrevem um novo eixo de análise 
da música enquanto um signo importante nas mudanças e reconstruções para uma 
música diaspórica. Música esta, que agrega uma relação de todas essas classificações 
dos gêneros citados, pelo contexto histórico-social dos negros americanos a partir da se-
gunda metade do século XX, e, em contigüidade com uma análise desse percurso sonoro 
rítmico, chega a identificar o local onde instaura as relações para um fenômeno Pop, e 
em seguida, o espaço sine qua non da identificação negra (diaspórica) na trama dessa 
criação musical. O que legitima a afirmação da música Pop como uma agência de pro-
mulgação da identidade negra na contemporaneidade.

notAs

1 A música pop estudada se refere a qualquer música popular norte-americana com forte apelo comercial, iniciando sua 
trajetória na década de 1960, com as misturas de blues, r&b, soul e rock. “Originalmente abreviatura de “popular music”, 
passou a designar música comercial, feita para as paradas de sucesso e abertura a influências de qualquer parte ou época, 
desde que de apelo popular – e geralmente passando pelo filtro da indústria cultural norte-americana de entretenimento [...] 
Muita gente boa refere-se erroneamente a “pop music” como sinônimo de rock, embora aquela possa ter influências deste” 
(Mugnaini, 2007, p. 33).

2 O sentido de performance aplicado nesse momento, se refere a conceituação de “comportamento restaurado” dentro dos 
estudos de performance (performance studies) dado por Richard Schechner, sendo o “processo chave de todo tipo de 
performance, no dia-a-dia [...] marcados por contexto, convenção, uso e tradição. No entanto, qualquer evento, ação ou 
comportamento pode ser examinado “como se fosse” performance. Tratar o objeto, obra ou produto como performance 
significa investigar o que esta coisa faz, como interage com outros objetos e seres, e como se relaciona com outros objetos 
e seres”.

3 No fim da década de 1950, antecedendo o surgimento do free-jazz, o hard bop e o funky já se apresentavam como estilos 
de música negra de protesto e criatividade, suas bases eram o fiel blues, o que já evidencia a volta ao passado e busca pela 
identidade negra, já contraída pela identidade ocidental norte-americana, ainda assim, reinventando uma identidade que 
mesmo plural, afere a presença negra, que o free-jazz vai afirmar logo em seguida. O funky desse período, portanto, como o 
pianista Horace Silver comenta, era “uma nova maneira de tocar: lento/meio-lento, beat firme e bem marcado e todo feeling 
e formas de expressão do velho blues”. “Em 1958, a revista Down Beat publicou carta de um leitor que dizia o seguinte: 
“No momento em que o esfriado músico de jazz adotou o funky-blues, o fez também por outros conteúdos que essa música 
encerra. Ela revela não apenas uma nova maneira de tocar, mas, um novo calor humano, quase uma nova concepção de 
vida”. Mais adiante o mencionado leitor se refere a uma spiritual transformation do músico de jazz. O escritor americano 
Jack Kerouac, que se ocupa muito do jazz, vê nessa “transformação” objetivos quase-religiosos, uma espécie de fuga para 
o místico ou para mundos distantes. Essa tentativa de distanciamento da realidade se nota também no apego de muitos 
músicos do jazz a drogas e ervas, bem como na identidade de muitos elementos do bebop com o islamismo. Por essas 
razões, a expressão soul (alma) era muito usada, particularmente relacionada com o funky-jazz”. (Berendt, 2007, p. 35).

4 Nas palavras do clarinetista Perry Robinson: “Não se trata mais de se tocar livremente, agora tudo está junto e misturado”. 
Berendt continua: “Evidentemente, e isto é o novo, todos esses elementos sofreram um processo de diluição e integração. 
Eles não vivem autônomos e independentes, mas formam um novo bloco sonoro [...] Livre não significa mais ‘não fazer uso’ 
desse ou daquele recurso mas sim ter uma disponibilidade completa da realidade sonora”. (Berendt, 2007, p. 46 -47).
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e seu espetáculo, teatro e ópera
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RESUMO: Neste trabalho eu descrevo algumas diferenças fundamentais entre o melodrama no teatro e na ópera desde o seu 
surgimento. Discuto os conceitos de Patrice Pavis, Rousseau e Sala para estabelecer as diferenças conceituais. A conclusão é 
que eles são gêneros totalmente diferentes e que a mesma palavra nomina duas realidades artísticas distintas. Este trabalho é 
parte da tese de doutorado O Espetáculo do Melodrama (ECA/USP). 
PALAVRAS-CHAVE: Melodrama, Teatro, Ópera.

ABSTRACT: In this paper I discuss some differences between theatrical melodrama and opera since their beginning and some 
concepts of melodrama of Patrice Pavis, Rousseau and Sala. The conclusion is that they are distinct genders and that the same 
word that named them serve to two distinct artistic realities. This work is part of my Ph.D. dissertation The Performance of 
Melodrama (University of São Paulo).
KEYWORDS: Melodrama, Theater, Opera.

O teatro é o lugar das ambigüidades, onde as coisas são tomadas em mais de 
um sentido, seu nome já define esse processo. O vocábulo grego théatron estabelece o 
local físico do espectador, “lugar onde se vai para ver” e onde, simultaneamente, acon-
tece o drama, a dança, a ópera, a mágica, o musical, como seu complemento visto, real 
e imaginário.

O representado no palco é imaginado de outra(s) forma(s) pela platéia. A audiên-
cia vê o que não se vê e finge não ver o que se vê. Os atuantes e sua equipe trabalham 
para produzir a ilusão do que não é mostrado. Toda reflexão que tem o drama como 
objeto, precisa apoiar-se, pelo menos, nesta tríade: quem vê, o que se vê e o imaginado. 
O teatro é um fenômeno que existe nos espaços, do presente e do imaginário, nos tempos 
coletivos e individuais que se formam a partir desses tempos e espaços. O teatro é uma 
apresentação mediada de uma experiência sem mediação (Cohn, 1980). Esta vivência 
ambivalente e paradoxal possibilitada pela experiência teatral requer um requestiona-
mento constantemente de seu edifício crítico, pois é experiência dinâmica de vida(s) e 
de cultura(s).

Se o teatro perambula pelos caminhos do ser e do não ser, pois muito dele se 
forma como não ser, como definir os gêneros, estilos, formas, períodos, movimentos que 
freqüentam seus espaços? A tarefa, neste estudo literário, é analisar alguns aspectos do 
melodrama, um dos gêneros teatrais considerados marginais, mas que há muito tempo 
freqüenta o centro da sua ribalta.

Esta não é uma lida fácil, nem uma fácil lida, como vocês poderão ler. Frente à na-
tureza ambígua e paradoxal do drama, neste ato complexo e sempre público, pois não há 
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drama sem platéia, o que já por si só é um drama, chega a ser inapropriada a definição 
quase universal do melodrama como sendo composto pela união do texto teatral com a 
música, quando esta última intervém nos momentos mais dramáticos para exprimir a 
emoção de uma personagem silenciosa.

Esta é uma definição limitada – pode um ato teatral ou seu complexo, um gênero, 
ser apenas isto? Entretanto, ela aponta para uma das questões centrais do melodrama no 
teatro, seu fato predominantemente espetacular na relação com o público. Reconhece-o 
como interação de diferentes elementos no palco, neste caso particular, a música, a per-
sonagem interpretada e o texto, um texto que surge também como parte do silêncio da 
cena, um não texto. O melodrama é um fato eminentemente espetacular e esta é uma 
importante distinção.

Uma das razões da extensa confusão encontrada, ao tentar se entender o melo-
drama, é a definição de suas fronteiras, pois, durante o século XIX, ele teve três diferentes 
vidas ou personalidades distintas, como ópera, como texto literário e como gênero teatral. 
No século XX, surgem outros seus irmãos siameses: no cinema, no rádio e na televisão.

Apesar da semelhança entre seus códigos genéticos e da vida promíscua de todos, 
eles se constituem como entidades autônomas, com história diversa. Possuem o mesmo 
nome, mas não são a mesma pessoa nem a mesma família, talvez, a mesma espécie. 
Embora mantenham um intenso diálogo em sua estrutura instável e fluída, não se deve 
confundi-los. Vamos ver isto um pouco mais de perto.

Na recente edição de seu Dicionário de Teatro, Patrice Pavis agrega mais alguns 
elementos à definição anterior citada, ao afirmar, em seu verbete, que melodrama é “um 
gênero que surge no século X8º”, uma espécie de “opereta popular”, na qual “a música 
intervém nos momentos mais dramáticos para exprimir a emoção de uma personagem 
silenciosa (Pavis, 1999;verbete melodrama)”.

Tentando o impossível, compendiar o melodrama em um verbete, alçado à cate-
goria de gênero, procurando definir esta “opereta” sem canções, Pavis ainda associa-se a 
Rousseau (1712-1778), trazendo-o no auxílio de sua definição. Em um comentário es-
crito em 1777, o sábio enciclopedista francês havia escrito a respeito da ópera Alceste 
de Christoph Gluck (1714-1787), mencionando que

as falas e a música, em vez de andarem juntas, fazem-se ouvir sucessivamente, e onde a 
frase falada é de certo modo anunciada e preparada pela frase musical [Rousseau, 1777] 
(Pavis 1999, verbete melodrama)”.

Jean-Jaques Rousseau, como Pavis, centrou-se na relação música-texto dessa ge-
neralidade chamada melodrama, aproximando e igualando, de certa maneira, o drama 
falado à ópera. Entretanto, se observarmos a definição, Rousseau, reformador da ópera, 
não está preocupado com a música no silêncio da personagem, mas, sim, com a al-
ternância e preparação do texto falado pela música, no momento que esta precede a 
fala. É uma enorme diferença, não apenas entre as duas definições, mas, entre ópera e 
melodrama.

Rousseau foi um dramaturgo de pouco sucesso, escritor de libretos musicados 
para ópera. Entretanto, os dois enciclopedistas aqui citados, o velho Rousseau e o novo 
Pavis, não estão falando do mesmo fenômeno, embora chamem a ambos de melodrama. 
Falam da complexa relação entre música e texto (Rousseau) na ópera e da música com 
silêncio da personagem no drama (Pavis).



Ana is  do 8º  Sempem262

A relação entre música tocada e falada e o gesto dos atores e ou atrizes, todos com-
ponentes da emaranhada complexidade do texto cênico, seja entre a ópera e o drama, ou 
ainda, em suas intrínsecas particularidades, é assunto que proporciona excelente estudo. 
Entretanto, precisamos destacar que são dois fenômenos distintos, um chama-se ópera 
e o outro, melodrama. Certamente, podemos encontrar pontos em comum, casos frontei-
riços e mesmo algumas invasões e diálogos, porém ambos os fenômenos constituem-se 
de forma totalmente distinta.

No terreno da estrutura do melodrama no teatro, a respeito de sua percepção 
no palco, ao se considerar o melodrama apenas como um efeito musical frente a um 
momento da personagem, a sistematização de Pavis aqui citada, se correta, reduziria 
toda a complexidade do gênero melodramático a apenas um dos muitos procedimen-
tos estilísticos recorrentes em sua execução. Isto não auxilia na definição do que sejam 
as particularidades do melodrama na cena falada, foco de nosso estudo. Como vere-
mos, a relação música-texto, apontada por Pavis como definidora do “gênero” aqui em 
questão, já era utilizada constantemente no teatro de feira muito antes do surgimento 
do melodrama propriamente dito, e não serve para definir nem o teatro de feira, nem o 
melodrama.

Outro procedimento necessário é distinguir o uso do termo melodrama de algum 
de seus homônimos, na ópera ou na música. Vamos aqui acompanhar previamente 
alguns elementos do melodrama operístico para entender porque precisamos separar 
alhos de bugalhos, ou melhor dizendo, o melodrama na ópera do melodrama no teatro.

Em seu Grande Dizionario della Lingua Italiana, Salvatore Bottaglia define me-
lodrama como uma composição musical com um texto literário de estrutura teatral feito 
para casar com a música. Enquanto a parte musical é formada por duetos, árias e partes 
corais, os “elementos teatrais são a encenação, a divisão em atos e cenas….”. No século 
X8º, para Bottaglia, o melodrama operístico assumiu esta forma casada com Monteverdi. 
A partir desta definição fica claro o porquê da união composicional música e texto, falado 
ou cantado, ser considerada sempre como o centro do fato operístico melodramático 
(Bottaglia 1973, verbete melodrama).

Segundo outra fonte mais especificamente musical, o Grove, Dictionary of Music 
and Musicians, melodrama define-se como

Uma espécie de drama, ou parte do drama, na qual a ação é desenvolvida pelo protagonista 
falando nas pausas (do canto) e, mais tarde, com acompanhamento musical. As breves pas-
sagens orquestrais que separam os diálogos são claramente relacionadas e, provavelmente, 
derivadas do recitativo operístico (Sadie, 1980, s.v. “melodrama”).

Como podemos perceber o melodrama operístico, surgido no século X8º, é 
considerado como uma derivação ou intromissão do recitativo na ópera, com breves pas-
sagens orquestrais entre os diálogos falados, primeiro executados sem música, depois 
com acompanhamento.

O que se pode observar nesta definição é que, desde a Camerata Florentina (1570), 
a ópera era um fenômeno artístico para ser completamente cantado com acompanha-
mento instrumental. No nosso caso o melodrama seria uma novidade, considerando-se 
a fala ou o recitativo intervindo dentro do procedimento musical operístico, com ou sem 
acompanhamento musical. 

A distinção do termo operístico melodrama deve sempre ser entendida no univer-
so musical da ópera, música em relação com o texto. Inicialmente, buscou-se o canto 
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na ópera, o texto falado, que prepara a música, seria a introdução de um fenômeno di-
ferente: a fala no canto. Esta evolução estilística da ópera deu-se em momentos de crise 
dessa forma artística, assim como pela influência e concorrência determinante do teatro 
das feiras.

Esta questão pode ser percebida mais amiúde se acompanharmos a edição im-
pressa de Ariadne auf Naxos (Ariadne em Naxos, fac-símile 1985[1781]), considerada 
um dos primeiros melodramas operísticos, mas que an publicação se auto-intitula um 
duodrama, com texto de Johann Cristian Brandes e mise en music e arranjos de Georg 
Benda. Ariadne considera-se um duodrama, um drama cantado a duas vozes, diferen-
te dos usuais monodramas contemporâneos. Na introdução, Thomas Bauman descreve 
que, na segunda metade do século X8º, a necessidade econômica havia forçado diversas 
companhias operísticas alemãs a oferecerem uma mistura entre “drama falado e ópera”, 
desde que os grandes atores trágicos não tivessem “nada a ver com o repertório musical”. 
Assim, foi adaptado o recitativo ao monólogo dramático cantado, surgindo o que viria a 
ser chamado “o melodrama alemão”.

Em Ariadne… existem três papéis falados – Ariadne, Theseus e a voz de um 
Oread, assim como papéis sem fala (vários gregos). Na partitura se percebe que este 
melodrama operístico é formado por partes faladas completas de determinada perso-
nagem que existem sem acompanhamento instrumental, com apenas algumas raras 
ocasiões em que música e fala estão juntos. Benda, músico de formação, com esta 
obra, torna-se conhecido como o criador artístico do melodrama, sendo este o “primei-
ro” melodrama operístico e o inaugurador do melodrama alemão (Jiránek 1967, p. 8º 
apud Benda, 1985).

A primeira representação de Ariadne em Naxos foi em 27 de janeiro de 1775, 
com retumbante sucesso, tendo gerado uma das poucas edições impressas completas 
do gênero operístico, um fato raro. Ariadne estreou dez meses antes de Pygmalion de 
Rousseau na Comédie Française, esta considerada iniciadora do melodrama na França.

Mozart considerou o trabalho de Benda “de excelente qualidade”, e comenta 
que ele teria tomado como fonte principal de sua elaboração o obbligato recitative da 
ópera, imaginando (envisaged) o recitativo como substituição, “exceto onde as palavras 
podem ser expressas em música” (Carta de 12 de nov de 1778. Bauman, Thomas in-
trodução a Ariadne auf Naxos). Para Bauman, o recitativo é o “mais poderoso e sublime 
elemento da ópera”, adaptado das ferramentas do drama falado, a fala e ao gesto, es-
pecificamente, em sua pedra de toque, o monólogo dramático. Segundo o autor citado, 
é desta combinação que surge o “melodrama alemão (Bauman, introdução a Ariadne 
auf Naxos)”.

Baseando-se nesta consideração, pode-se entender porque o melodrama, no 
campo musical, nos dias de hoje, é mais usado não para definir um gênero mas, sim, um 
procedimento musical “experimental, provocativo e anticonvencional” (Sala, 1995, p. 
24), que processa as palavras faladas das personagens às vezes sobre fundo musical. 

No entanto, no campo da ópera, existe uma distinção formal quando se usa a 
palavra melodrama, pois a ópera utiliza sobretudo o canto e pouco o recitativo. Assim, 
percebe-se o porque da importância da fala para a personagem do melodrama operístico 
em relação a música. No drama, por outro lado, se seguirmos apenas Pavis, se conside-
ra que, no melodrama, a música dá relevo ao silêncio, ao ato sem fala. Como vemos, as 
diferenças da relação do melodrama e de sua fala, seja no teatro ou na ópera, não são 
apenas querelas de estilo e apenas começam a ser evidenciadas.
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Esta distinção do melodrama, ainda pouco estudada, como forma ou parte da 
ópera e como fenômeno ou “gênero” do drama, estimulou a inadequada ligação de 
Rousseau com o melodrama no campo da arte teatral. O filósofo iluminista, ao realizar 
uma incisiva defesa da intervenção da música em resposta e relação com o texto falado, 
procurou realmente um procedimento musical sempre referenciado pela fala (Grove 
1980, tomo XVI p. 272). Se esta era uma novidade na polêmica reforma que se preten-
dia na ópera, com a intromissão de códigos cênicos mais próximos da fala cotidiana em 
seus pressupostos, sua generalização no drama não acrescenta nada para compreensão 
do melodrama no teatro, ao contrário.

Mesmo para Pavis, o melodrama teatral torna-se realmente “um gênero novo” não 
com Rousseau, mas a partir do final do século X8º, ao se organizar como um tipo de es-
trutura dramática que “tem raízes na tragédia familiar”, seguindo os caminhos de três 
obras de Eurípedes: Alceste, Medéia, Ifigênia em Táuride. Pavis repete outra freqüente 
operação, a ligação do gênero em tela com algum antecessor grego, como se este fosse 
um imprimatur de nosso desolado melodrama no teatro.

Mas aí temos também mais uma confusão estabelecida pelas semelhanças com 
as raízes operísticas. Se Alceste de Eurípedes serviu como inspiração para uma das 
óperas de Gluck, parece um pouco forçada a ligação enraizada do melodrama no teatro 
com as tragédias Medéia ou Ifigênia em Táuride. Sim, o melodrama relaciona-se com 
muitas, senão todas as formas teatrais precedentes, como veremos mais à frente. No 
teatro, é o primeiro fenômeno de arte de massa da Europa Moderna, e, como o cinema 
no século seguinte, realizou uma operação de reescritura das formas teatrais que o an-
tecederam, mas estas não necessariamente fazem parte expressa e automática de seu 
arcabouço genético ou de sua “linhagem evolutiva”.

Ao lado da ligação terminal com a tragédia clássica, outra tendência comum na 
tentativa de síntese do melodrama no teatro, mas, que também não resolve a questão, é 
considerá-lo como uma derivação preguiçosa, subserviente e incompleta da ópera italia-
na, desenvolvendo ela, via Rousseau e Benda, o caminho da ópera até o teatro.

Nosso bastardo melodrama teatral é constantemente considerado como uma ano-
malia surgida de um determinado gênero instituído no panteão das artes; seus biógrafos 
não conseguem perceber que a paternidade, neste caso, se é que existe este fato no de-
senvolvimento da obra de arte, deve ser encontrada em outras paragens e talvez em um 
ato promíscuo.

Em seguida, outros estudos apresentam e condenam o melodrama por aquilo que 
é uma de suas grandes qualidades: a forma específica e monumental de sua encenação e 
pela gestualidade característica do ator em sua representação, considerada “excessiva”, 
frente a certos padrões de interpretação que, ao final do século XIX, seriam estabelecidos 
pelo naturalismo em seu pleno vigor. 

Este processo deu-se também pela influência da palavra impressa na cultura 
européia do século X8º, que impulsionou a economia de gestos do ator, pois visava pro-
porcionar ao espectador teatral a experiência de leitor, que entra no processo imaginativo 
e criativo pelo poder da palavra impressa (na leitura) ou falada (no teatro). Esta literarie-
dade espetacular veio a influenciar o teatro em todas os gêneros e estilos, o que levou a 
economia de gestos e ao valor negativo a ele imputado, assim como determinou um re-
fluxo de todas as formas que tinham seu eixo no espetáculo gestual, como a commedia 
dell’arte, o teatro de feira e o próprio melodrama. A palavra impressa continha e encer-
rava o gesto do ator e do efeito cênico, que muito havia feito pela dinamização do drama. 
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Pavis sublinha a pouca preocupação do melodrama com o texto escrito, mas, com “gran-
des reforços de efeitos cênicos”. A galáxia de Gutenberg colocara o teatro em sua prensa 
e o imprimira numa caixa literária.

Ao se pôr Rousseau, a ópera e o melodrama teatral em um mesmo cadinho, es-
timulados pelas semelhanças com alguns efeitos musicais, poucos afirmam, como Sala, 
que “a diferença (de gênero) entre Pygmalion de Rousseau (música de Goignet) e o 
melodrama de Pixérécourt é óbvia (grifos meus)”, entretanto, continua Sala, o uso da 
música durante a representação, como intensificador emotivo e suporte da pantomima 
e do tableau é o mesmo ou, pelo menos, possui muitos pontos em comum (Sala 1995, 
p. 24)”.

Sala é autor de um excelente trabalho que se detém na análise das semelhan-
ças entre o melodrama na ópera e no teatro: L’ opera senza canto. Il mélo romântico 
e l’invenzione della colonna sonora (Ópera sem canto. O mélo romântico e a inven-
ção da trilha sonora, 1995), no qual afirma que: “(…) questão terminológica a parte, o 
mélodrame rousseauniano e o mélodrame de Pixérécourt resultam à primeira vista, difi-
cilmente assimiláveis (Sala 1995, p. 24)”. 

Sala destaca que o melodrama operístico é “anticonvencional, provocativo e quase 
experimental” e o de Pixérérecourt é “hipercodificado” (Sala 1995, p. 24).

O conceito de melodrama, mais que uma definição, tem servido como cadinho de 
supostos defeitos da arte dramática em determinada época, reunidos por alguém debai-
xo de um grande tapete também denominado melodrama. Tarefa fácil, pois o melodrama 
reuniu (desconstruiu?) sob sua égide praticamente todos os estilos e estilemas teatrais e 
lhes deu, muitas vezes, nova roupagem. E aqui pode ser feita nossa primeira definição, o 
melodrama é, mais que um gênero, uma estrutura em constante diálogo com as formas 
artísticas contemporâneas.

Neste sentido refletimos a partir de Sala, que nomina este processo melodra-
mático como a “anatomia do corpo sonoro”, pois afirma que, se o elemento verbal teve 
diminuída sua importância nesta arte, é porque o textual “fala diretamente ao corpo de 
sua personagem (Sala, 1995, p. 18)” ou também pelo corpo da personagem, ou de outra 
forma, como corpo cênico do melodrama. O ator em ação, dentro do espaço representa-
cional, apresenta sua personagem como texto sonoro-gestual, um texto fragmentado no 
icônico da representação, texto silencioso que fala, significa, na intersecção e sinestesia 
da sonoridade e ou visualidade músico-gesto-verbal.

Se considerarmos que o “excesso” gesto-sonoro é central no melodrama, contra-
pondo-se à fala sintética das personagens, este encontro paradoxal entre o excesso e a 
economia verbal nos colocará frente a um contínuo deslocar no discurso. Entretanto, não 
há um excesso de discurso nem uma economia de linguagem verbal mas, sim, um des-
locamento sinestésico constante dentro do espetáculo do melodrama.

A expressividade sonora e verbal sintetizada através do corpo do ator e pela cena 
do melodrama teatral, não apenas em seus momentos musicais, traz para o palco a 
consciência na elaboração de um novo patamar de representação. Esta iconicidade pro-
duzida coloca o representado como estímulo condensado da sensação sinestésica com 
a audiência.

Os signos cênicos do melodrama objetivam conscientemente ao constante des-
locamento entre as diferentes sensações percebidas, uma sensação visual leva a uma 
sonora que leva a uma sensação visual e ou corporal, com todas as suas possíveis combi-
nações. Na verdade, poderíamos dizer que a literariedade crescente nos palcos do século 
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XIX truncou o desenvolvimento maior de uma linguagem teatral que se apoiava na cor-
poreidade e em sua iconicidade. Não é à toa que o melodrama ou a preocupação com 
seus códigos cênicos retorna com mais força no contexto de uma cultura que o corpo e 
o gesto tornam-se centrais.

O melodrama encontra-se na ordem do dia pelas teses que apresentou e pelas 
análises que não lhe foram feitas. Seus elementos constitutivos plasmam os fundamentos 
do teatro e da cultura contemporânea, transformando-se paulatinamente em categorias 
extrateatrais. O que mostra sua força como propositura artística. 
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espécies de oitavas: usos e sigNificados do termo 
“modo” em difereNtes práticas teórico-musicais
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RESUMO: Examina-se aqui algo dos usos, significados, implicações e validades do termo modo (modal) em práticas teórico-
musicais de diferentes domínios e contextos. Como uma espécie de ensaio de delimitação, a presente comunicação procura 
mapear e referenciar minimamente algumas opiniões, campos de entendimentos e o alcance de expressões e conceitos cor-
relatos (tais como escala, gama, ordem, espécie de oitava, coleção diatônica, música modal, modalismo, modalidade, etc.) 
percebidos como dúbios e escorregadios no âmbito acadêmico dos fundamentos teóricos, da análise e da crítica da música 
popular.
PALAVRAS-CHAVE: Música modal; Modalismo; Teoria da música popular.

ABSTRACT: This work is an investigation on the uses, meanings, implications and validities of the term “mode” (or “modal”) 
in music theory practices from different domains and contexts. Like a definition essay on this term, this article tries to roughly 
locate and refer some opinions, understandings, and the reach of related expressions and concepts (such as “scale”, “gamut”, 
“octave species”, “kind of octave”, “diatonic collection”, “modal music”, “modalism”, “modality”, etc.), which are doubtful and 
slippery within the academic domain of theory fundamentals, analysis and criticism in popular music.
KEYWORDS: Modal music; Modalism; Popular music theory.

Cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães.
Guimarães Rosa

O termo modo pode ser preliminarmente entendido como o espaçamento interva-
lar entre as notas no âmbito de uma oitava, ou “a maneira como as notas estão situadas 
em relação a um determinado som central” (PERSICHETTI, 1985, p. 29). “Literalmente, 
o modo é uma forma de ser e de fazer, cujo elemento essencial em música é a escolha 
de uma escala fundamental que será objeto de um tratamento apropriado. Numa acep-
ção mais restrita este termo designa a repartição dos intervalos numa escala-tipo de um 
sistema habitual” (CANDÉ, 1989, p. 146). Já recorrendo a alguma analogia, aprende-
mos que

Assim como a língua compõe suas muitas palavras e infinitas frases com alguns poucos 
fonemas, a música constrói sua grande e interminável frase com um repertório limitado de 
sons melódicos [...]. Aquele conjunto mínimo de notas com as quais se forma a frase meló-
dica costuma ser chamado de “escala” (ou “modo” ou “gama”) [...] A escala é um estoque 
simultâneo de intervalos, unidades distintivas que serão combinadas para formar sucessões 
melódicas (WISNIK, 1989, p. 65). 

Nas recuperações de longa história temos que, para os gregos, um modo era um 
conjunto complexo de características: “agrupamentos determinados de intervalos sobre 
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uma escala caracterizada, fórmulas rítmicas e melodias típicas, tessitura e timbre de 
voz [...] e instrumentos definidos. O conjunto estava ligado a uma idéia social, religio-
sa, moral ou outra, determinada e, por conseguinte, perfeitamente simbólica” (COTTE, 
1995, p. 37). Esse tipo de entendimento – intrínseco e extrínseco – é bastante sofistica-
do, mas pode ser mais ou menos acomodado na idéia de éthos.1

No geral, tais definições têm bom rendimento se aplicadas às coleções de altu-
ras autorizadas pela teoria culta ao longo da idade média e renascimento, e têm bom 
rendimento também se aplicadas à teoria da música popular atual. Contudo – em uma 
situação comparável àquela que se deu entre o modal da antiga Grécia e a reinvenção do 
modal no mundo do renascimento –, é necessário considerar que a reinvenção do modal 
pela música popular atual é parcial, impura, modificada e auto-elaborada. Em um nível 
reencontramos em uso na música popular basicamente os mesmos nomes e a mesma 
“matéria-prima” (NATTIEZ, 1984, p. 229) da teoria musical culta. Mas em outro, mais 
ao nível do éthos, tudo é dessemelhança, pois usamos e percebemos tais modos em 
músicas, sociedades, épocas e culturas evidentemente diferentes. O fato é que, quando 
definidos apenas pelas arrumações internas de seus intervalos, os modos dizem bem 
pouco sobre música, seja a pré-tonal e a tonal européia ou a popular do mundo atual.2 
A diferença modal não cabe na pura arrumação da escala, é preciso ouvir o modo em 
seu mundo.3

Numa ordenação hipotética (usada apenas para o presente texto), vamos localizar 
um 1° campo de entendimentos do que seja música modal naquele ramo da musicologia 
que investiga a música da antigüidade grega.4 Um 2° campo cobre a música modal oci-
dental – cristã e cristianizada, litúrgica e secular, culta e popular, monódica e polifônica, 
vocal e instrumental – que atravessa as fases da longa idade média e do renascimento 
nos países da Europa chegando até as suas colônias.5 Um 3° campo se acha “entre a mo-
dalidade e a tonalidade maior-menor” (DAHLHAUS, 1990, p. 234) e mapeia os indícios 
tonais em diferentes fases do repertório modal e os aspectos modais que se conservam 
nas fases iniciais da tonalidade aos finais do século XVI e no decorrer do X8º. Aqui, por 
justaposição, fusão e acomodação, o modal se mistura com o tonal numa espécie de sin-
cretismo ou de sistema híbrido que Wienpahl chamou de Monalidade (ver Figura 1).

Figura 1: O processo de emergência da tonalidade segundo a demonstração percentual de Wienpahl (1972, p. 72).6

Por um tempo relativamente curto e recente, mas com enorme autoridade, o termo 
modal reinventou-se radicalmente e passou a significar modo maior ou menor. Assim, 
nesse 4° campo de entendimentos, que é o da tonalidade harmônica moderna (séculos 
X8º e X8º) e contemporânea (séculos XIX, XX e XXI), o termo modo é usado justamente 
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para sustentar categoricamente que a música não é modal.7 Contudo, mesmo no âmbito 
da teoria e da análise musical estritamente voltada para a música culta produzida por eu-
ropeus no decorrer século XIX, alguns comentaristas destacam diferentes manifestações 
modais em obras de alguns dos grandes gênios da tonalidade como Schubert, Chopin, 
Brahms, Tchaikovsky, Sibelius e Liszt. Nesse que seria um 5° campo – o modalismo da 
geração romântica – o modal é visto como um tipo de ocorrência exótica, uma coloração 
diferenciada que os românticos fazem surgir no interior da tonalidade.8

Um 6° campo de entendimentos (e de desentendimentos) acomoda o modal no 
interior da tonalidade. Aqui o termo modo também implica em música não modal. Os 
modos são percebidos como subconjuntos funcionalizados em um sistema de relações 
diatônicas francamente harmônico, tonal e contemporâneo. Aqui aprendemos, como 
ilustra o Exemplo 1, que os modos operam como escalas dos acordes.

Exemplo 1: uma hipotética seqüência de acordes com suas possíveis escalas relacionadas.9

Os compositores eruditos do século XX inauguraram um 7° campo de teorias 
e práticas modais. Do início dos anos de 1960, o estudo teórico do compositor nor-
te-americano Vincent Persichetti (1915-1987) é um marco que pode representar essa 
abordagem ao modal que surge depois da tonalidade. Persichetti (1985, p. 29-41) 
elenca uma série de compositores do norte (Debussy, Respighi, Satie, Sibelius, Britten, 
Milhaud, Bartók, Hindemith, Ravel, Stravisnky, etc.) e uma listagem de obras significa-
tivas que – associadas às escrituras dórica, frigia, lídia, mixolídia, etc. e também às 
chamadas escalas sintéticas 10 – introduziram no repertório de concerto toda uma nova 
gama de sonoridades onde o modal reencontra autonomia se reinventando como sistema 
emancipado e independente da esgotada tonalidade harmônica. Tanto como fenômeno 
de arte moderna – onde o modalismo pode ser visto como mais um dos ismos do século 
XX –, quanto como contribuição teórica e técnica, esse campo se fez notar nas práticas 
teóricas da música popular e também na sua produção artística.11 Assim, também nos 
ambientes da música popular, quando falamos dos modos dórico, frígio, eólio, etc., po-
demos estar tratando não dos modos litúrgicos da era medieval-renascentista e nem tão 
pouco dos funcionalizados modos dos acordes da tonalidade harmônica, mas sim dessa 
concepção modal pós-tonal que propõe chamar os modos de coleções diatônicas.12

Em um estudo de música popular há que se mencionar ainda um 8° viés. Ao lado 
do grande repertório culto tonal/pós-tonal e da tonalidade que se acomodou na música 
popular urbana, existe outra enorme faixa de músicas percebidas como étnicas que, 
para nossos ouvidos tonais, se conservam modais. São as muitas tradições que, tendo 
maior ou menor contato com a catequese tonal, de alguma forma conseguiram atraves-
sar o período moderno-contemporâneo sem se deixar fascinar totalmente pelo mundo do 
Dó-maior e do Dó-menor. Uma das vertentes que pode representar essa encruzilhada de 
tantas tradições modais e populares de antes, de durante e de depois da tonalidade, é 
um segmento do jazz norte americano que, no contexto dos finais dos anos de 1950, 
se tornou conhecido como modal jazz. Nesse jazz o modal faz parte de um complexo 
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projeto do éthos moderno (RAMSEY, 2003, p. 98) que, transversalmente, foi se expan-
dindo ao longo do século XX tomando parte de um novo diálogo cultural transatlântico 
manifesto numa música que resulta não somente do atrito com a grande narrativa da 
música culta ocidental (grega, européia, modal, tonal e pós-tonal), mas antes sobre-
vêm da monumental dispersão que se dá no transcurso da diáspora negra. Neste outro 
cenário o modal também se contrapõe ao tonal, mas essa contraposição possui motiva-
ções e propriedades completamente diferentes daquelas dos ismos da vanguarda da alta 
cultura ocidental (embora, vez por outra, algumas pessoas percebam pontos de conver-
gência entre esses dois mundos a-tonais). A aparição da solução modal no mundo do 
jazz ocorre por diversas motivações musicais e extra-musicais. De acordo com o pianis-
ta Dick Katz,

o disco também refletiu uma significativa mudança social para Davis e a cena do jazz [...] 
“Acho que os músicos negros não queriam mais fazer o repertório standart. Não queriam 
mais tocar Cole Porter. Queriam fazer sua própria música, totalmente afro-americana.” Em 
1958, o próprio Miles declarava que “queria que a música que esse novo grupo vai tocar 
seja mais livre, mais modal, mais africana ou oriental e menos ocidental” (KAHN, 2007, 
p. 101).13

Apresentando a faixa Flamenco Sketches (Exemplo 2) no álbum Kind of Blue, 
Bill Evans escreve que essa peça “é uma série de cinco escalas, cada qual a ser execu-
tada pelo tempo que o solista desejar, até ter completado a série” (EVANS apud KAHN, 
2007, p. 138).

Exemplo 2: Esboço da seqüência de escalas e uma possível cifragem para Flamenco Sketches.14

Para Kahn essa faixa é a mais puramente modal do álbum Kind of Blue, dei-
xando transparecer várias influências (erudita, impressionista, exótica, etc.) em um 
surpreendente tema multicultural que combina escalas modais numa lógica bastante 
distante da funcionalidade tonal. O uso de escalas modais tornou-se familiar na comu-
nidade do jazz.

Dizzy era quem mais falava do conceito de música pan-africana e de como a música saiu da 
África para o resto do mundo. Uma parte dessa jornada, é claro, ocorreu quando os mouros 
chegaram à Espanha e legaram alguns daqueles ritmos estupendos. A escala flamenca é, 
na verdade, igual ao hijaz [escala do Oriente Médio], e alguns desses sons fizeram parte da 
diáspora dos povos africanos pelo mundo (AMRAM, 1968 apud KAHN, 2007, p. 139). 15

Esse éthos afro-americano do jazz modal dos finais dos anos de 1950 se expan-
diu e se mesclou com outras linhas do próprio jazz e também com outras tendências 
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das músicas populares do mundo (KAHN, 2007, p. 71-73). Relacionadas ou não com 
o jazz, outras práticas modais, transversais à música tonal, com maior ou menor acento 
étnico, são perceptíveis agora quando os músicos populares se acham no direito de des-
territorializar e reterritorializar todo tipo de escalas (chinesas, vietnamitas, húngaras, 
árabes, libanesas, eslavas, romenas, turcas, ciganas, hispânicas, ameríndias, nordes-
tinas, modos orientais, etc.)16 que junto das incontáveis escalas sintéticas (que são de 
lugar nenhum e por isso são de todo mundo) se mesclam aos modos diatônicos da ca-
tequese cristã ocidental.

Como resultado do compromisso com esse tipo de mapeamento temos que, o que 
quer que seja, o modal não é um conceito homogêneo, puro e estático que se define 
e se sustenta sozinho (parafraseando WILLIAMS, 2007, p. 391). O modal é parte de 
cenários amplos, sua compreensão depende de diferenciações ou localizações (históri-
cas, geográficas, de gêneros, estilos, etc.) das diversas concepções teóricas e realizações 
artísticas que, agrupadas a partir de suas tradições, relações sociais e dos seus valores 
culturais, com incontestável direito e segurança, expressam sentidos alternativos e di-
ferentes. Consagrados e inevitáveis os nomes gregos (e suas misturas) se movem com 
muita facilidade, cheios de uma certeza que espalha a confusão ainda mais. Termos 
como dórico, mixolídio, superlócrio, escala simétrica, eólio b5, lídio b7, etc., são pala-
vras-chave que abrem mundos, e por isso devem ser observadas dentro da densidade de 
seu contexto específico para que possamos usá-las com seriedade.

notAs

1 A doutrina do éthos musical e as características atribuídas às harmonias na antiga música grega são discutidas por 
Corrêa (2003, p. 50-83). Para uma idéia da dimensão que a questão da modalidade vem tomando na musicologia 
contemporânea internacional ver, entre outros, o volume 4/3, de 1997, La modalité revisitée, da revista Musurgia (http://
musurgia.free.fr/fr/thema.html#modalite). 

2 O apego aos nomes gregos (dórico, frígio, lídio, etc.) é evocativo e nos remete ao mito da origem ideal, à força que tem 
aquilo que herdamos e conservamos em alta estima desde o berço da civilização. O que não é propriamente uma ver-
dade histórica, já que de grego esses modos só conservam o nome e a idéia primária de uma organização das escalas. 
Mas é uma verdade historicamente emblemática de algo valioso que é reconhecido como legítimo e profundamente 
arraigado à concepção ocidental (sempre ocidentalizante) do que seja a sua música. Na teoria da música popular tais 
nomes gregos podem ainda carregar algo desse valor evocativo, um direito de pertencimento ao núcleo forte da tradição 
ocidental, mas servem também para assinalar outro tipo de valor igualmente legítimo decorrente da ocidentalização. Aqui 
os rótulos gregos evidenciam também a mistura e a transformação que se observa em termos como lídio b7, eólio com 5ª 
diminuta, etc. Modos novos que, conservando algo das antigas ordens, recebem novos usos e significados.

3 “Não devemos o desenvolvimento da nossa música somente ao desenvolvimento de nossa escala [...] escala não é o fim, 
a meta última da música, mas tão somente uma etapa provisória” (SCHOENBERG, 2001, p. 64). Toda teoria modal só 
existe “no interior de um corpus dado” (NATTIEZ, 1984, p. 229), i.e., deve mencionar, ou pressupor, alguém ou algum 
gênero, estilo, obras, época e lugar emblemáticos da existência de um mundo/música diretamente vinculado a essa teoria. 
Na cultura modal do renascimento a música de Josquim é referência para as teorias de Glareano, Willaert é referência 
para Zarlino e, na teoria da música popular, esse tipo de vinculação também é necessária. Para formar idéia do que seja 
o modalismo europeu pré-tonal, temos que nos deter em algum cantochão, missa, madrigal, moteto, etc. Pois é aí, em 
meio aos demais aspectos dessa música – texto, melodia, ritmo, fórmulas cadenciais, tessitura, impostação, andamento, 
afinação, consonância, dissonância, prosódia, contraponto, etc. – imerso em seu contexto de arte e cultura, que o modo 
alcança sentido. Mesmo que essa não seja uma tarefa simples, é importante notar que definições excessivamente práticas 
e/ou desambientadas podem falsear as coisas. E a validade dessa observação é dupla, pois tudo isso se aplica igualmente 
à música popular atual. Imerso em seu mundo o músico popular possui enorme erudição no entendimento de um termo 
como dórico, uma ordem específica de alturas que engloba e exclui grandezas de repertório, estilo, técnica, instrumentos e 
a maneira de tocá-los, obras e músicos expoentes, filiações, ideologias, identidades, territorialidades e concepções de vida e 
arte. Frente a tudo isso, essa descrição das disposições de tons e semitons dentro da oitava e os nomes e sobrenomes que 
escrevemos em nossas teorias é uma informação necessária sim, mas é bem pouco.

4 JACQUEMARD (2007, p 136) informa que, segundo o musicólogo e compositor francês Jacques Chailley (1910-1999), “a 
palavra modo não possui nenhum equi valente em grego [...] A palavra ‘modo’ da forma como a empregamos deve primei-
ramente ser definida.[...] É preciso distinguir o termo modo do termo escala, pois esta última é apenas um catálogo de 
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sons disponíveis, enquanto o modo é a orga nização estruturada desses sons [...] assim determinado, um modo é facilmente 
reconhecido e adquire uma personalidade que permite atribuir-lhe um papel social ou religioso e, até mesmo, mágico, de 
onde surge a noção de éthos que recebe um lugar tão importante na ‘ética’ platônica [...] É dentro de tal contexto – e somen-
te assim – que adquirem sentido as famosas prescrições da República de Platão (que se apoia escrupulosamente sobre as 
teorias de Pitágoras)” (CHAILLEY, La Musique grecque antique... apud JACQUEMARD 2007, p 136). Cf. TOMÁS (2007, p, 
150). Sobre a antiga música grega ver BARBERA (1984), MATHIESEN (2001, 1998, 1984), PALISCA (1984), SOLOMON 
(1984) e TOMÁS (2002). Para uma noção introdutória do sistema modal grego ver GROUT e PALISCA (1994, p. 22) e 
STOLBA (1998, p. 14).

5 Os modos da idade média e renascimento são conhecidos na teoria musical contemporânea como modos litúrgicos, modos 
eclesiásticos, modos gregorianos ou como modos medievais e modos renascentistas (Cf. CARVALHO, 2000, p. 35-48). No 
contexto dessa culta tradição européia, além de escala ou tipo melódico, o termo modo pode implicar ainda noções de interva-
lo e ritmo. Em tratados antigos como os de Hucbald (†930) ou Guido D’Arezzo (†1050) e mais raramente em tratados barrocos 
como o de J. H. Buttstett, de 1716, o significado da palavra modo corresponde ao que atualmente chamamos de intervalo 
(POWERS e WIERING 2001, p. 775). O termo modo (modus, maneries) pode também fazer referência a um determinado 
sistema que os compositores dos séculos XI e XII conceberam para a notação do ritmo que se conservou até o século XIII. Sobre 
esses modos rítmicos (rhythmic modes ou modal rhythm) ver BERGER (2006, p. 630), GROUT e PALISCA (1994, p. 103) e 
STOLBA (1998, p. 75). Ainda conforme GROUT e PALISCA (1994, p. 153), no sistema métrico dos séculos XIV e XV, a pa-
lavra modo implica em uma determinada subdivisão métrica ternária (modo perfeito) ou quaternária (modo imperfeito). Sobre 
os modos na história da polifonia culta européia ver o estudo de WIERING (2001). Do muito a ser estudado nesse imenso 
2° campo, destaca-se aqui um determinado referencial musicológico: para alguns estudiosos essa história modal não é algo 
que se observa por suas relações de causalidade. O modal não é encarado então como “uma série de fenômenos ascendendo 
do simples e rudimentar para o complexo e desenvolvido, do elementar e caótico ao superior e organizado, do imperfeito ao 
perfeito” (LOPES-GRAÇA, 1984, p. 139), em poucas palavras, o valor da música modal não reside em anteceder, preparar 
ou evoluir para uma música pós-modal ou tonal. “Cada época histórica tem a sua sensibilidade e os seus ideais próprios, e 
portanto, a sua arte específica [...] não podemos afirmar que tal época artística realiza um progresso sobre a antecedente [...] 
nem postular juízos de valor absoluto a respeito das obras de arte representativas da sua época em referência às de outras 
épocas. [A obra de arte se faz] a partir das premissas psicológicas, históricas e técnicas que condicionaram a sua eclosão, e 
não porque anula a obra de arte anterior” (LOPES-GRAÇA, 1984, p. 140-142). Assim, evitando o vício determinista, alguns 
musicólogos têm optado pelo termo transformação em lugar de termos como progresso, evolução ou desenvolvimento.

6 Abordando essa transformação no repertório europeu, apoiando-se em toda uma série de critérios, WIENPAHL (1971; 
1972) propõe cinco categorias de classificação: modal, monal maior, monal menor, maior e menor (1971, p. 408-409). 
Após considerar a possibilidade de uso do termo amodal (em analogia ao termo atonal do século XX), ou da expressão 
atonalidade modal e triádica (como o faz LOWINSKY, 1961), Wienpahl opta pelo termo monal para indicar a mistura 
de elementos modais e tonais (maior ou menor) em obras que não se acomodam claramente em uma única categoria 
(WIENPAHL, 1971, p. 411). Nesse trabalho sobre a emergência da tonalidade, Wienpahl compilou os resultados per-
centuais de sua observação em cerca de 5000 obras do período (ver Fig. 1).

7 Esse deslocamento se observa no uso do termo modo como uma espécie de predicado do tom. Como na expressão emprés-
timo modal para sinalizar transferências de alturas dentro da tonalidade. Ou ainda no termo modulação quando a mudança 
de tonalidade poderia ser explicada como tonulação, termo sugerido por CHAILLEY (1951) que não se tornou muito usual 
no jargão da teoria tonal.

8 RATNER (1992, p. 122-129) situa o que chama de Modal Harmony justamente no capítulo Harmonic color que aborda 
diversos incrementos usados pelos mestres da música tonal romântica. ROSEN (2000, p. 561-565) foca as características 
modais, e exóticas, da música polonesa usadas por Chopin: a 4ª aumentada do modo lídio, que para Rosen parece ser o 
modo mais pitoresco da tradição folclórica polonesa, é usada para ressaltar assuntos rurais, efeitos pastorais, maliciosos e 
rústicos. ALAIN (1968, p. 94-98), em seu texto Modal e tonal, também comenta o ressurgimento da “consciência modal 
na Europa do século XIX”. Segundo Alain, a redescoberta romântica dos valores nacionais, das músicas étnicas e das artes 
populares trouxe uma renovação lenta, porém contínua, dos recursos musicais através da mistura de modos litúrgicos, 
modos do folclore e modos inventados. Para PISTON (1993, p. 448-453) o emprego dessas escalas e harmonias modais, 
ou ao menos de algumas de suas características marcantes, parece refletir o desejo dos compositores tonais de, por um 
lado aumentar as possibilidades harmônicas e, por outro, criar certa sensação de um estilo arcaico que nos remeta a um 
ambiente de religiosidade.

9 Para os não iniciados essa desenvolta Chord Scale Theory (cf. LEVINE, 1995 e NETTLES e GRAF, 1997) pode confundir 
um pouco as coisas, mas sabemos que essa maneira de pensar é um dos principais fundamentos da teoria da música 
popular que se consolidou na segunda metade do século XX. Ao compreendermos assim que os modos são subsistemas 
mnemônicos do aparato constitutivo da tonalidade estamos defendendo o valor atual e a prática da tonalidade harmônica, 
mas, com isso, corremos o risco de uma visão bastante a-histórica que aparta, ou isola, tanto a teoria quanto a arte da 
harmonia compreendendo-as exclusivamente pelo o que, em certos mundos das músicas populares, ela é em si hoje.

10 PERSICHETTI (1985, p. 41) chama de sintéticos os modos gerados artificialmente através da livre sucessão “de qualquer 
número de segundas maiores, menores, aumentadas ou em qualquer ordem”. Esses modos inventados são percebidos 
como originais, pois não possuem propriamente um passado eclesiástico, uma história (um repertório e uma teoria de 
longa data) ou uma etnicidade (ou folcloricidade) estereotipada (ou arquetípica). Vários desses novos tipos modais foram 
introduzidos desde o século XIX e hoje estão bastante estabelecidos, por vezes foram batizados com o nome de músicos-
inventores tidos como extraordinários, como no caso do modo-de-Lizt (cf. MENEZES, 2002, p. 88) e nos modos de trans-
posição limitadas de Messiaen, e/ou encaixam-se ainda na categoria das chamadas escalas simétricas, como a escala de 
tons inteiros de Debussy ou a celebre escala octatônica. Outro esforço teórico norte-americano, anterior ao de Persichetti, 
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é o estudo do acadêmico John Vincent (1902-1977) de 1951. VINCENT, que foi aluno de Piston e Nadia Boulanger e su-
cedeu Schoenberg como professor de composição na UCLA (University of California, Los Angeles, entre 1946-69), em seu 
The diatonic modes in modern music, entre outros tópicos, aborda a história dos modos diatônicos (na música da Grécia 
antiga, na música eclesiástica medieval-renascentista, em diferentes tradições folclóricas, e no momento do florescimento 
da tonalidade maior/menor), bem como o uso de escritura modal por compositores dos períodos barroco (Bach e Handel) e 
romântico (Beethoven, Liszt, Brahms e Verdi, Grieg, Dvorák). Dedica um capítulo ao singular modalismo dos compositores 
do nacionalismo Russo (Glinka, Dargomijsky, Borodin, Moussorgsky, Rimsky-Korsakov e Stravinsky) e conclui, sempre com 
uma exemplificação cuidadosamente garimpada, com uma exposição do uso dos modos diatônicos por compositores do 
período contemporâneo (Vaughan Williams, Delius, Debussy, Ravel, Satie, Poulenc, Malipiero, Respighi, Hindemith, etc.).

11 Praticamente todos os conceitos encontrados no estudo sobre os materiais da escala desenvolvido por PERSICHETTI 
(1984, p. 29-63) são encontrados também nas práticas teóricas da música popular atual. A idéia de que “pode ser esta-
belecida uma série de acordes dentro dos limites diatônicos de cada modo” é a mesma que nos permite montar campos 
harmônicos modais específicos com tríades ou tétrades sobre cada grau das escalas modais. A idéia da caracterização de 
cada modo através da comparação com os modos maior e menor e do destaque da nota característica (diferenciadora) 
aparece em formulações como “lídio [...] escala maior com o quarto grau aumentado [...] mixolídio [...] escala maior com 
sétimo grau abaixado [...], dórico [...] escala menor natural com o sexto grau elevado”, etc. A junção desses conceitos 
(campo harmônico modal e nota característica) permite uma idéia de funcionalização modal onde os graus possuidores da 
nota característica, se diferenciando dos modelos de referência maior e menor, compõem junto com I grau de cada modo 
um grupo de acordes com função primária. (P.ex., os acordes com funcionalidade primária em Dó mixolídio são o C7, o 
Gm7 e o Bb7M. Os primários de Dó frígio são Cm7, Db7M e Bbm7. Etc.). A idéia de que os modos podem estar ordenados de 
acordo com sua relação tensiva, onde o maior número de sustenidos ou bemóis produz uma gradação flexível entre modos 
“mais brilhantes” aos “mais sombrios” (onde o lídio é o mais aberto e brilhante e o lócrio é o mais fechado e sombrio) 
também aparece em Persichetti (1984, p. 33). Numa exploração onde “as possibilidades de permutação [...] e o processo 
matemático tem uma pequena conexão criativa com a composição” (p 41), e sempre com muitas exemplificações, Persi-
chetti fala dos modos alterados (alterações cromáticas no âmbito do diatonismo modal como em lídio b7) e discute a idéia 
de polimodalidade (p. 36). Além das já mencionadas escalas sintéticas (ou originais), Persichetti aborda todo um conjunto 
de escalas estereotipadas, que reconhece como folclóricas (com seus respectivos modos), discute os modos pentatônicos 
e termina considerando a possibilidade de encarar a própria escala cromática como um modo (p.58).

12 A coleção dos modos diatônicos “proporciona um forte vínculo com a música mais antiga, mas ela age de uma maneira 
nova, primariamente como uma coleção-fonte referencial da qual são extraídos os motivos superficiais [...], a música é 
diatônica, mas não é nem triádica nem tonal. Mais do que isso, a coleção age como um tipo de campo harmônico do qual 
formas musicais [sons combinados, motivos, padrões, etc.] são retiradas” (STRAUS, 2000, p. 110-111). Para Straus, 
“a coleção diatônica é qualquer transposição das sete ‘notas brancas’ do piano [...] essa coleção é, com certeza, a fonte 
referencial básica para toda a música tonal ocidental” (STRAUS, 2000, p. 108). Procurando evitar idéias de centricidade 
(tonal ou modal), o autor acha “necessário referir a coleção diatônica de alguma maneira mais neutra [...] simplesmente 
apresentando a quantidade de acidentes necessários para escrever a coleção”, p. ex., a coleção “1-sustenido”, contempla as 
diferentes ordenações escalares de Dó-Lídia, Ré-Mixolídia, Mi-Eólia, Fa#-Lócria, Sol-Jônia, Lá-Doria, e Si-Frígia, porque 
todas essas sete diferentes ordenações escalares têm somente um sustenido.

13 Trata-se de Kind of Blue (Columbia, 1959) o célebre disco de Miles Davis (1926-1991), gravado com John Coltrane (1926-
1967), Bill Evans (1929-1980), Cannonball Adderley (1928-1975), Jimmy Cobb (1929), Paul Chambers (1935-1969) 
e Winton Kelly, considerado “o álbum modal essencial” (KAHN, 2007), ou “uma exemplificação da quinta-essência do 
jazz modal” (BARRETT, 2006, p. 187). Em outra direção, alguns comentaristas preferem uma abordagem ao Modal Jazz 
mais conciliatória ou isenta (i.e., uma análise que desobriga a suposta técnica modal pura, o repertório, os personagens, 
os discos e os eventos do Modal Jazz, das questões da contracultura, da luta pelos direitos civis e raciais, da opção pelo 
islamismo entre os jazzistas negros, enfim, isolam as questões supostamente estritamente musicais das questões suposta-
mente extra-musicais que ambientam a reinvenção técnico-estética do modal nesses mundos da cultura afro descendente). 
Para ABROMONT e MONTALEMBERT “o jazz é uma mistura de cores entre a música tonal e a música modal” (2001, p. 
71). Ver também KERFELD (2001, p. 784-785) e NETTLES e GRAF (1997, p. 152-160).

14 Adaptado de BARRETT (2006, p. 190-191). Barrett traz uma série de apontamentos sobre as demais características que 
contribuem para o estabelecimento desse éthos modal afro-moderno encontrado nessa fase da música de Miles Davis, tais 
como: o traço da economia que pode ser observado em diversos parâmetros musicais; o traço do estático valorizado pelos 
vários padrões ostinatos que compõe o álbum e pela permanência de acordes por vários compassos; a fragmentação e a 
reorientação de cifras convencionais; as montagens de acordes por quartas em posições ambíguas e de múltiplas funcio-
nalidades; a condução paralela das vozes, o timbre, a articulação, a respiração, etc. As compartimentações da tradição 
tonal também se diluem nesse novo ritual modal: a questão da autoria desaparece, pois algumas faixas, como Flamenco 
Sketches, não são propriamente composições, trata-se de uma música que resulta de uma interação entre os músicos que, 
simultaneamente se ouvem, compõe e interpretam numa espécie de prática musical onde até essa segmentação ocidental 
tão especializada das funções musicais – compositor, arranjador, intérprete, ouvinte – será deslocada. Como informa KAHN 
(2007), a faixa Flamenco Sketches foi gravada sem título e a referência ao flamenco não partiu dos músicos, mas sim de 
um produtor que teria anotado o nome Spanish em suas notas de controle para identificar esse tema sem tema, sem nome 
e sem partitura, pois só havia um esboço (Sketchy) com as cinco escalas, sem cifras prévias e anônimo (ou de autoria 
coletiva) que, por isso tudo e muito mais, se diferencia no mundo do jazz como música modal.

15 Dizzy Gillespie (1917-1993) é citado por sua contribuição artística e pessoal à música da diáspora africana. Conforme RA-
MSEY (2003, p. 98) a emblemática composição de Dizzy, A Night in Tunísia (que não é propriamente modal) se desenvolve 
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a partir da idéia de um diálogo intercultural de norte a sul em uma musicalidade jazzística afro-modernista composta de 
estilos musicais do futuro e do passado. Dizzy acreditava que o padrão ostinato no baixo ao início da composição evocava 
não só o passado africano como também um futuro afro-cubano para uma música de jazz, aproximando a experiência mu-
sical dos afro-descendentes da América do Norte à música de outros afro-descendentes espalhados pelo mundo colonial.

16 Como coloca GARCIA CANCLINI (2003, p. 309), “As buscas mais radicais sobre o que significa estar entrando e saindo 
da modernidade são as dos que assumem as tensões entre desterritorialização e reterritorialização. Com isso refiro-me a 
dois processos: a perda da relação ‘natural’ da cultura com os territórios geográficos e sociais e, ao mesmo tempo, certas 
relocalizações territoriais relativas, parciais, das velhas e novas produções simbólicas”.
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RESUMO: Atualmente vários historiadores e musicólogos investigam as relações entre Música e o seu campo externo. O artigo 
apresenta fundamentos das relações entre música e imagem, entre o audível e o visível através de produções fílmicas, de uma 
bio-filmografia de Richard Wagner.
PALAVRAS-CHAVE: Música; Imagem; Relações interartísticas; Teoria da arte; Filmografia. 

introdução

Este artigo contempla o primeiro capítulo da dissertação de mestrado de Sylmara 
Cintra Pereira, sob a orientação de professor doutor Márcio Pizarro Noronha, relacionan-
do a música e o cinema.

A perspectiva adotada nesta pesquisa diz respeito ao campo mais geral das re-
lações interartísticas e, mais especialmente, das relações entre música e imagem (na 
formação do audiovisual), sonoridade e visualidade, audível e visível através de produ-
ções fílmicas.

Nestes termos, seguindo uma linha já apontada por outros historiadores da Música, 
musicólogos e pesquisadores da Estética, investigam-se as ligações entre a Música e o 
seu campo externo – nas palavras de Gilles Deleuze, o seu “fora”. (BORGES e FONTES, 
2008; NORONHA, 2007).

Por um lado, a própria história da arte musical assiste a duas formas de incorpo-
ração do “fora”: uma delas, promovida pela concepção da ópera, pensa a música num 
conjunto organicamente encadeado de relações entre texto-imagem-som-corpo – com 
a idéia de obra de arte total -, a outra, historicamente ligada às vanguardas e ao mo-
dernismo musical, observa uma integração dos ruídos para o interior do campo sonoro, 
alargando a concepção de música – tal como se observa nas concepções da música de 
vanguarda, de Karlheinz Stockhausen a John Cage, dentre outros. Por outro, esta relação 
com o “fora” implica uma compreensão dos elementos maquinais (termo de Deleuze) 
que constituem as artes e uma observação de princípios de correspondência e de inter-
valos entre a música e a imagem. Trata-se efetivamente de uma relação complexa e que 
envolve algo do raciocínio histórico-cultural – um trajeto histórico no qual a presença da 
arte wagneriana é de extrema importância - mas, não deixa de atentar para as condições 
de uma estética, procurando ultrapassar este modelo de pensamento (da abordagem his-
tórica), para pensar de modo mais abrangente as relações entre Música e Cinema.
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Foi desse modo que tentamos enfrentar o problema e a opção por dar seguimento 
a uma idéia de tratar da narrativa (fílmica) quanto das concepções estéticas nela apre-
sentadas através de uma pequena filmografia – como efeito para um estudo de caso 
– pareceu-nos algo realmente sustentável.

A música é considerada, no dizer de Carrasco, como tratando de um poder de 
transformação poética das situações, uma potência para a elevação do pathos a uma 
dimensão abrangente, afetando a sua ambiência de forma significativa. (CARRASCO, 
2003) No audiovisual, a soma complexa de música e imagem, se traduz na concepção 
de uma máquina que permite uma identificação, seja histórico-cultural, seja imaginária 
(com nossas próprias fontes e experiências), mas que também, permite uma transpo-
sição, uma transversalização da experiência comum, podendo nos retirar dos lugares 
confortáveis de uma representação temporalmente (historicamente) situada e reme-
tendo ao reservatório dos fundamentos criativos. (COLEBROOK, 2006). Desse modo, 
música e cinema podem ser vistos como modos estéticos para o deslocamento das sig-
nificações, desarticulando narrativas hegemônicas e marcadas pelo senso comum, para 
presentificar novos modos de vida. Desse modo, esta leitura deleuziana, acompanha dois 
procedimentos da filmografia sobre o compositor Wagner. No primeiro deles, a biografia 
histórica ficcionalizada (a biografia em filme) permite o acompanhamento de certos cli-
chês de correlações entre som e imagem. No segundo, a cinematografia oferece outras 
potencialidades, no pensamento do filme como criação de um mundo, numa ruptura de-
cisiva com a articulação tradicional música-imagem, traçados agora como alvo de uma 
conjugação-intervalo denominável de audiovisual.

Para tanto, optamos por desenvolver essa apresentação com base na filmografia, 
uma espécie de “bio-filmografia” de Wagner. Para que a visão não fosse tão restrita a 
esta fonte documental de caráter duplo, documentário e ficção, de cunho narrativo e au-
diovisual, faremos uso de um par de filmes e, sempre que necessário for, do cotejamento 
destes em relação a textos anteriormente lidos.

O objetivo deste é a análise de como o artista é apresentado nos filmes e o lugar 
de Wagner enquanto personagem das artes. Nestes termos, o cinema é o meio “ideal” 
para o encontro com este tipo-Wagner, pois o cinema como princípio é a própria realiza-
ção de uma vinculação complexa entre imagem visual e imagem sonora, tal como o foi 
procurada, enquanto princípio estético, por Wagner. Assim, buscar-se-á aqui apresentar 
uma biografia de Wagner enquanto artista, numa perspectiva fílmica, e não sua biogra-
fia privada1.

Os filmes selecionados para esta biografia são: Wagner – Direção de Tony Palmer 
(documentário ficcional) e Ludwig – Direção de Luchino Visconti (filme onde Wagner apa-
rece como coadjuvante de uma situação histórica e, mais especialmente, numa relação 
estética com o Imperador Ludwig e das relações entre ambos um entendimento dos mo-
delos estéticos proposicionados por Visconti)2. Ludwig3 é uma obra-prima do destacado 
e importante diretor italiano Luchino Visconti4. O filme Ludwig não versa sobre Wagner, 
mas sim sobre o Imperador Ludwig II da Baviera, figura política que travou relações de 
mecenato com Wagner, num certo período de sua carreira. Ludwig II é considerado o 
grande imperador romântico e patrono de diversas artes. Ludwig trata-se de uma des-
lumbrante produção épica produzida no ano de 1972, sobre o lendário “rei louco” da 
Baviera, que entrou para história por construir os castelos mais lindos da Europa, e como 
o mecenas do Compositor Richard Wagner. Wagner5 é uma ficção biográfica documental 
que retrata a vida e o trabalho de Richard Wagner, desde antes da revolução de 1848, 
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acompanhando o seu exílio na Suíça, seu resgate pelo Rei Ludwig II da Bavária (Baviera), 
até o seu triunfo em Bayreuth. Sua música, suas idéias políticas radicais, seu nacionalis-
mo germânico são contextualizados e vivenciados nesse filme.

Wagner é uma produção centrada em Richard Wagner; em sua vida e em sua 
obra, onde temos em um primeiro momento a visão de um Wagner altamente político e 
revolucionário, buscando amalgamar um projeto de estado que esteja combinado à vo-
cação alemã para o universal6.

Podemos afirmar que esta biografia filmada investe explicitamente em dois gran-
des eixos articuladores: o primeiro trata das passagens e relações entre ideólogos e 
artistas, confirmando a idéia de uma intelligentsia, representada no filme por elementos 
de uma aristocracia-realeza e pelo grupo de artistas que irá dar a forma do projeto cultural 
e artístico nacionalista; o segundo identifica alguns aspectos da produção artístico-mu-
sical de Wagner, ligando-os ao contexto histórico e, mais claramente, ao contexto das 
relações privadas do artista, formando a sua rede de relações e afirmando a importân-
cia de certas séries de parcerias, enfatizando aqui as cadeias Wagner-Liszt-Cosima-Von 
Bulow (são triangulações de cunho artístico e afectual, amoroso, implicando influências 
de toda ordem e também a construção do modelo da Musa), Wagner-Nietzsche, Wagner-
Ludwig da Baviera.

Estas articulações revelam a concepção de um princípio artístico de construção, 
manutenção e organização do espírito nacional [Geist]. Nos termos das filosofias estéti-
cas do século XIX, temos a recorrência de um modelo que busca a associação entre arte e 
vida, fazendo-se valer por ora de um vitalismo (de cunho biológico) e, em outros momen-
tos, uma concepção celebrativo-festivo-ritual da existência, o que explica a insistência na 
procura das raízes gregas da cultura alemã.

Assim, pode-se combinar, em pleno século XIX, a afirmação plena da individu-
alidade com uma integração orgânica às raízes míticas da cultura. Esta formação de 
pensamento não é apenas wagneriana. Em realidade, ele se encontra no turbilhão das 
ações deste debate, que irá se propagar conflitivamente – no contexto das guerras – por 
toda a primeira metade do século XX. O tema é anterior e remete à chamada geração pré-
romântica e romântica alemã, já nas primeiras décadas do XIX.

A intriga subjetiva pode parecer fútil aos olhos de um leitor-espectador mais 
apressado e interessado em compreender o contexto histórico-político. Em realidade, a 
idéia de uma unidade cultural, trânsito dos fracassos políticos (revolucionários) em torno 
da definição de fronteiras e da unificação, designa o lugar privilegiado de uma unidade 
espiritual-cultural, que se revela fortemente nos projetos artísticos. A Arte é apresenta-
da-presentificada como molde para a ideologia do caráter, da moral, da vida, de uma 
concepção que faz misturar princípio religioso com fundamentos artísticos.

Assim, representações abrangentes e fugazes do período são acompanhadas 
de uma mística que vai articulando as figuras do pangermanismo: nas relações com 
Nietzsche e com Ludwig isto fica explicitado. Wagner é um dos pilares da Kultur, assim 
como Nietzsche. Mas, mesmo quando isso parece ser simplificado no roteiro do filme, 
devemos atentar para aspectos que complexificam nossos autores e suas ligações com 
as posições típicas do fascismo.

Talvez se encontre aí um dos pontos mais problemáticos do filme, no modo como 
apresenta Wagner nas suas interlocuções com Nietzsche e o modo como estes afirmam 
uma modalidade do nacionalismo que, historicamente, não se pode concluir estarão as-
sociadas ao nazismo alemão. Para Dumont, a melhor leitura que se pode fazer de ambos 
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os intelectuais e artistas, encontra-se justamente na observação teórica de outro artis-
ta alemão, Thomas Mann. Para Mann, a interioridade pretendida e aqui afirmada no 
espírito alemão, buscando uma nacionalidade enraizada nos planos míticos, é alvo de 
afirmação e de crítica, tanto em Nietzsche quanto em Wagner. Nietzsche assume um 
estilo mais profético do que intimista e por vezes oscila na construção de uma retórica 
afrancesada, ressaltando na Kultur a marca do elemento civilizacional. Wagner, por sua 
vez, é o mais exterior dos intimistas alemães, revelando-se nacionalista e fazendo um uso 
particular das tradições (dos mitos, lendas, narrações).

“Aquilo que Thomas Mann diz de Wagner é particularmente impressionante. Inspira-se para 
isso num crítico sueco. A arte de Wagner é, em última análise, mais exterior do que íntima, 
mais nacional do que popular quanto à origem, ao contrário de Schumann, Schubert ou 
Brahms. A música de Wagner, ‘tem, sem dúvida, muitas das características que sobretudo 
os estrangeiros observam como próprias dos alemães, mas também um travo cosmopolita 
evidente’. É como uma ‘representação teatral’ da ‘essência alemã’ que pode atingir o grotesco 
e a paródia, um pouco como se, ‘falando muito grosseiramente’, fosse feita para turistas [...]. 
Por profundamente alemã que seja a arte de Wagner, ela é, antes de tudo, européia e crítica. 
Nietzsche e Wagner são os dois grandes críticos da germanidade. Wagner intelectualiza a ger-
manidade, ‘glorifica-a de uma forma crítica e decorativa’. Thomas Mann descreve de forma 
dramática um concerto ao ar livre em Roma como ‘uma aventura espiritual, essencialmente 
supra-alemã’ – e sem dúvida, que a história recente de Bayreuth não veio desmenti-lo.
O caso parece-me exemplar. Compreendemos plenamente a propósito de Wagner o papel 
representativo do grande artista alemão, a sua função de mediador entre a cultura alemã 
e a cultura ambiente, européia ou universal. Poder-se-ia dizer o mesmo de Nietzsche ou de 
Goethe. (DUMONT, 1988, p. 60-61)

As afirmações de Mann talvez possuam um colorido de exagero e não estejam 
atentas a invenção de uma nova concepção de arte que se encontra no trinômio Wagner-
Nietzsche-Ludwig da Baviera. De todo modo, não se deixa de testemunhar este efeito 
de “teatralização” de todas as artes que estará arregimentado na concepção de “obra 
total”. A noção romântica de fusão das artes será identificada justamente como sendo 
o momento de teatralização ou do efeito-teatro ou, ainda, mais recentemente, de espe-
tacularização das artes, o espetáculo como sendo o princípio que arregimenta e unifica 
todas as artes.

Mesmo assim, há um dualismo evidente no cotejamento da leitura das biogra-
fias, das compilações de textos e dos textos teóricos que buscam analisar o fenômeno 
Wagner, algo que não se pretende exaurir neste trabalho ou neste comentário ana-
lítico do filme biográfico. O que se revela no tratamento diversificado das fontes é 
justamente a presença marcante das componentes germanistas (míticas, lendárias, 
da Kultur) e dos problemas implícitos ao trânsito da uma revolução política para uma 
revolução artística revelando o cerne desta ideologia que, no seu teor, não pode ser 
plenamente realizada no mundo material e necessita de um veículo espiritual e, no 
caso do XIX, a arte, como lugar para a afirmação e para a revelação crítica da encru-
zilhada alemã.

Já o filme Ludwig é considerado a grande a grande obra da chamada “trilogia da 
alemã” (Ludwig, Os Deuses Malditos e Morte em Veneza) de Luchino Visconti.

Ludwig, o filme trata-se de uma produção que acompanha a trajetória de Ludwig 
II, o rei da Baviera desde a sua coroação com menos de 20 anos, até sua morte prema-
tura aos 40 anos de idade, destacando-se aqui seu papel como o grande Mecenas das 
Artes e do compositor Richard Wagner.
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Ludwig amava Wagner e sua obra. Ele costumava citar textos do compositor du-
rante suas caminhadas ao luar. Ao fazer menções de Wagner à sua prima Elizabeth, 
Imperatriz da Áustria, Ludwig II o coloca como aquele a quem é devedor de sua cora-
gem e fé em se poder fazer algo na vida, de ser útil a alguém no mundo, mesmo que 
no modo intermediário. Um dos diálogos mais belos e interessantes do filme é quando 
Ludwig II diz para Elizabeth que tem para si que a obra de Wagner é um oceano de sons 
harmoniosos, e que esta revela muito de si mesmo; nela a música vale pela poesia, e a 
poesia pela música, onde uma não poderia existir sem outra, sendo música e poesia uma 
poderosa fusão entre a palavra e o som (o verbal e o não-verbal), uma nova e futura lin-
guagem a ser entendida.

Durante todo filme, apesar de pouca aparição, Wagner e sua obra são mos-
trados como marcos importantes na vida do rei Ludwig, que costumava a encarnar 
os personagens das óperas de Wagner e a se vestir durante a noite com roupas dos 
personagens.

Numa interpretação deleuziana, Ludwig-Wagner fucionam como variações e 
linhas de fuga, observando-se aqui uma expressão que caracteriza a circulação dos esta-
dos nas obras e na vida, uma estetização do mundo da vida – na posição de Ludwig – e 
uma ampliação do conceito de arte e de música em Wagner. É possível, com este filme, 
compreender a abertura do sonoro-musical ao arquitetônico, ao cenográfico, ao mundo 
do figurino. Os temas wagnerianos são realmente formulados no trânsito em imagens e 
há uma efetiva configuração do tema do audiovisual – tema tão caro a Wagner, na sua 
concepção de obra de arte total.

O filme nos traz para dentro da nossa problemática, do entendimento de uma es-
tética e de um fazer artísticos que permitem uma escuta que ultrapassa o campo sonoro 
para nele incluir o não-musical, ao mesmo tempo que, efetua o trânsito das imagens em 
musicalidade.

O filme, portanto, não se revela como uma biografia de Wagner, mas permite uma 
compreensão profunda e de tradução de um senso estético no triângulo formado por 
Wagner-Ludwig-Visconti.

conclusão

O que podemos pensar, a partir de Deleuze-Guattari é que o filme instaura uma 
nova prática de criação, retomando a linha musical wagneriana no ponto de sua suspen-
são e no lócus privilegiado da relação estética (mesmo quando econômica, por conta do 
mecenato de Ludwig), conectando a música nas formas do palácio – como no rizoma 
Lohengrin, quando o rei demonstra a arquitetura-cenografia da música.

Nesta medida, postula-se que o som, a construção sonora, apresentado é uma 
tentativa de compor um novo território estético-subjetivo. E a necessidade do deslo-
camento seria produzir uma nova forma de escuta que possa determinar ângulos de 
encontro, coletâneas de potencialidades, das idéias musicais que se desenvolvem como 
obras e autores, cruzando-se em diferentes estratos ou formações musicais, abordando, 
ao mesmo tempo, as coisas de um ponto de vista que lhe é próprio: o ponto de vista de 
um phylum maquínico, de um maquinismo sonoro e musical. Desse phylum maquínico, 
podemos demarcar nossa música ou nossa escuta de uma música esquizo. Esquizo por 
forçar um ultrapassamento de outros territórios não musicais, mas que se compõe como 
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linhas nômades, uma sonoridade esquizo que subverte, contorce, redireciona os fluxos 
sempre à outras formas de reterritorialização. 

Nestes termos, a “linha esquizofrênica é uma subida do profundo à superfície 
que torna o sentido não um obstáculo da origem, mas um falso problema por agenciar 
uma heterogeneidade de elementos e compor múltiplas realidades imanentes entre si.” 
(BORGES E FONTES in: http://www.revista.criterio.nom.br/artigo-musica-rizomatica-li-
nhas-sonoras-multiplicacao-diogo-borges-marcelo-fontes.htm)

Desse modo, o que parece teatro pode ser pensando enquanto, encontro com os 
palácios de Ludwig onde ecoam as músicas de Wagner. O que Deleuze e Guattari já cha-
maram de “o passeio do esquizofrênico”, passeio distraído de Visconti no encontro com 
o inusitado fazendo nascer outra obra, numa interconexão entre diferentes postulados e 
mídias, do musical ao visual, do visual ao sonoro.

De todo modo, diante do exercício de leitura proposto, ambos os filmes se com-
pletam e traduzem relações que nos permitem pensar na figura do compositor alemão 
Richard Wagner. Da afecção da escuta à escuta do político, compreendem-se alguns 
dispositivos que integraram este fazer musical, ampliado tanto na direção da complexi-
ficação das relações na linguagem e na simplificação pela busca da espetacularização, 
quanto na revelação do dilema ideológico-cultural que o paradoxo linguagem e espetá-
culo encerram.

Ficam guardados aqui os aspectos das relações interpessoais e os modos como 
estas afetarão a construção de uma biografia das obras de arte (uma história do sujei-
to nas obras) e como estas também serão intercruzadas com o tratamento do campo 
político, pensando nos termos sugeridos por Dumont para o Estado alemão como 
resultante do paradoxo entre a communittas e a cidadania, revelando-se, metafori-
camente, como o lugar de um embate que se traduzirá no filme eleito para pensar as 
formas do uso das concepções wagnerianas da arte para o nosso tempo, o Encontro 
com Vênus, filme que foi objeto de estudo no último capítulo de nossa dissertação de 
mestrado.

notAs

1  Denota-se aqui como biografia privada, aquela apresentada pela literatura historiográfica, musicológica e musical. Assim 
sendo, procuramos apresentar, em anexo, a personificação de Wagner restrito aos contextos sócio-culturais e históricos.

2  Os dois filmes são longas-metragens que buscam mostrar a vida de dois grandes personagens da história alemã: o Rei 
Ludwig II e o músico Richard Wagner. Ludwig de Visconti possui aproximadamente quatro horas de duração e Wagner de 
Charles Wood aproximadamente onze horas.

3  Ficha Técnica: Ano de Produção: 1972; Áudio Original: italiano; Roteiro: Luchino Visconti, Enrico Medioli, Suso Cecchi 
d’Amicco; Fotografia: Armando Nannuzzi; Figurinos: Piero Tosi; Edição Ruggero Mastroianni; Produção: Ugo Santalucia, 
Otto Geissles; Direção de Arte: Mario Chiari; Direção Luchino Visconti; Elenco: Helmut Berger, Trevor Howard, Romy Sche-
neider.

4  Um dos cineastas mais importantes da história do cinema, Luchino Visconti foi um dos expoentes do movimento neo-
realista italiano. A trajetória desse começou em 2 de novembro de 1906, dia do seus nascimento na cidade de Milão. 
Pertencente a uma das mais tradicionais famílias nobres da Itália, nasceu conde com o nome Luchino Visconti di Modrone. 
Dividiu sua juventude entre as corridas de cavalo, as temporadas no palácio de verão da família e as atividades culturais. 
Aos 30 anos, tornou-se amigo do genial cineasta Jean Renoir e o acompanhou a Paris, onde trabalhou como seu figurinista 
e assistente e direção. Na capital francesa, tornou-se fervoroso marxista, apesar da origem nobre. Em 1940, voltou à Itália 
para dirigir seus próprios filmes.

5  Ficha Técnica: Ano de Produção: 1983; Áudio Original: Inglês; Roteiro: Charles Wood; Fotografia: Vittorio Storaro; Pro-
dução: Alan Wright; Direção de Arte: András Langmár; Direção Tomy Palmer; Elenco: Richard Burton, Vanessa Redgrave, 
László Gálffi, John Gielgud, Ralph Richardon.

6  O grande desejo de uma Alemanha unificada é mostrado apenas na produção de Charles Wood, bem como a identificação 
e a importância das relações intelectuais de Wagner com filósofos, artistas e poetas.
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artes iNtegradas: pequeNo relato de oBservações
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RESUMO: Este artigo é um pequeno relato de observação das aulas sobre a Integração das Artes em três escolas em Goiânia, 
no Centro Livre de Artes (CLA), no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), no Mvsika! – Centro de Estudos, 
no primeiro semestre de 2008. Através destas observações, pudemos perceber e comprovar a necessidade de criar uma pro-
posta rica e diferenciada para atender aos indivíduos da atualidade. O que compreendemos é que as Artes Integradas permitem 
uma percepção mais abrangente, no sentido do ‘complexo’, ao aluno. Ele não se sente limitado em seus pensamentos, idéias, 
conclusões e atitudes. 
PALAVRAS-CHAVES: Observação; Integração; Contexto e Processo de criação. 

ABSTRACT: This article is a small report from observations of the classes on the Integration of Arts in three schools in Goiânia: 
the “Centro Livre de Artes (CLA)”, the “Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae)” and the “Mvsika! – Centro 
de Estudos”, during the first semester of 2008. Through these observations, we could notice and prove the need of a rich and 
different proposal to reach the individuals nowadays. We understand that Integrated Arts allow a broader perspective, in the 
sense of the “complex”, to the student. By that, he does not feel limited in his thoughts, ideas, conclusions and attitudes. 
KEY-WORDS: Observation; Context and integration; Creation process. 

ApresentAção 

Para observar e analisar a Integração das Linguagens Artísticas dentro de esco-
las em Goiânia, duas escolas específicas de artes (CLA e Mvsika) e uma escola regular 
(Cepae) propusemos como tema de nossa Dissertação do Curso de Pós Graduação em 
Música da Escola de Música e Artes Cênicas, observar algumas aulas no ano letivo de 
2008. Até o presente momento, primeiro semestre de 2008, o que observamos é sufi-
ciente para uma análise sobre vários aspectos que envolvem essa prática.

Neste artigo relataremos como foram construídas as observações das aulas e suas 
análises que ocorreram a partir das seguintes categorias: linguagens envolvidas, eixo nor-
teador, desenvolvimento do processo, processo criador e avaliação do processo. Assim, 
será apresentada uma observação de cada escola com a devida apreciação. 

A busca pela ‘complexidade’1 do conhecimento dentro da área artística é um 
processo que se conquista dia após dia com os alunos, sendo necessário uma mente 
aberta, no sentido da flexibilidade e busca pelo novo, além de processos que sempre 
encontram na incerteza uma ponte para o descobrimento de novos olhares. Edgar Morin 
nos desafia com a teoria da complexidade a contextualizar e inter-relacionar os conhe-
cimentos, criando um processo dinâmico. E é através do olhar dinâmico que se vê o 
mundo com complexidade, além de perceber que as expressões artísticas, carregadas 
de subjetividade, são amparadas por uma contextualização que segue uma seqüên-
cia em espiral. No ritmo da espiral a seqüência não linear da investigação acontece de 
ponto a ponto, articulando-se não de uma única vez, mas todos os pontos que apare-
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cem tem a ver com os outros que antecederam. Assim sendo, as relações e conexões 
que o aluno faz ao vivenciar um momento de integração das linguagens artísticas são 
as articulações entre os pontos da espiral, que se ligam e interligam num movimento 
dinâmico envolvente.

Nosso campo de pesquisa são as seguintes escolas: o Centro Livre de Artes (CLA), 
o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) e o Mvsika! Centro de 
Estudos.

mvsikA!

O Mvsika! – Centro de Estudos, é uma escola particular fundada em 1973 com 
ensino específico em Música, Artes Plásticas, Dança e Teatro, sendo uma das pioneiras 
a trabalhar com as Artes Integradas no Brasil. Atualmente, possui um quadro docente de 
23 professores. A estrutura educacional do Mvsika – Centro de Estudos é formada por 
três cursos: Centro de Criatividade, Percepção e Expressão, e Opções Profissionalizantes 
que serão apresentadas a seguir. 

No curso Centro de Criatividade o ensino é dividido em três etapas:
Centro de Criatividade I, II e III: funciona como uma Oficina Integrada de Artes e 

tem como objetivo proporcionar aos alunos diversos níveis de vivência artística interliga-
das, oferecendo oportunidades de explorar, descobrir e criar diferentes maneiras de se 
expressar sonora, corporal, plástica e teatralmente 

Curso de Percepção e Expressão: destina-se aos alunos de 8 a 12 anos que es-
tudaram no Centro de Criatividade e que desejam sistematizar progressivamente seu 
conhecimento e sua capacidade de percepção e expressão artística nas áreas de música, 
dança, capoeira, teatro e artes plásticas.

Curso Opções Profissionalizantes: é destinado aos alunos com faixa etária de 13 a 
16 anos e visa preparar o educando para o aperfeiçoamento e conseqüente profissionali-
zação (se assim o desejar) através de uma grade curricular que objetive a preparação do 
aluno para ingressar em curso superior e/ou para sua atuação profissional. 

No Mvsika, estamos observando o Centro de Criatividade I e II, as aulas são mi-
nistradas por duas professoras para crianças de 5 - 6 anos. Posteriormente, a turma é 
dividida e vai para a aula de dança, capoeira e música. Estamos acompanhando as aulas 
de música e balé. As aulas de artes são ministradas em outro dia da semana.

centro livre de Artes (clA)

O Centro Livre de Artes é uma escola, pública ligada à Secretaria Municipal de 
Cultura fundada em 1978 e atende alunos de várias faixas-etárias na área de Música. 
Os cursos são: Artes Integradas atende crianças com a faixa-etária de 5 a 7 anos. Curso 
Seqüencial que é a partir dos 8 anos com duração do curso de 5 anos. Para adultos o 
Curso Seqüencial tem a duração de 3 anos. Além dos cursos de formação, o CLA oferece 
Oficinas optativas de Harmonia I E II, Iniciação à Regência, Grupo de Choro e Música de 
Câmara. No campo da educação especial, o CLA atende portadores de necessidades. 

No CLA, estamos observando uma turma de Oficina Integrada ministrada por três 
professoras para crianças de 4 - 6 anos.
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centro de ensino e pesquisA AplicAdA à educAção (cepAe)

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) é uma unidade aca-
dêmica da Universidade Federal de Goiás. 

Nele se insere o Colégio de Aplicação, escola de ensino regular, que atende alunos 
da alfabetização ao Ensino Médio e alunos dos cursos de Licenciatura da UFG que nela 
desenvolvem suas atividades de estágio supervisionado. (CAMPOS, 2004, p. 3-4). A 
escola possui duas professoras de música, dois professores de artes e um de teatro. Por 
ser uma escola inserida dentro da Universidade abre o espaço para pesquisas de campo, 
tornando-se uma escola experimental.

Assim, foi proposto um trabalho nesta escola com Artes Integradas envolvendo a 
música, artes plásticas e teatro com as duas turmas do 9º ano do ensino fundamental. 
Estamos pesquisando apenas uma das turmas, por ser desenvolvida a mesma prática 
em ambas.

 
As observAções

No Cepae, as linguagens envolvidas são: Música, Artes Visuais e Teatro e o eixo 
norteador é o tema Circo. O desenvolvimento do processo se deu em sala de aula. O 
professor de teatro, auxiliado pelos outros professores, contou a história da maquiagem 
em atividades artísticas. Um trabalho de pesquisa muito rico e interessante, mostrando 
técnicas e diversidade de materiais, envolvendo também, a linguagem das artes plásti-
cas no sentido do belo e percepção de simetria. Seguindo com a parte prática, os alunos 
pintaram os colegas com bastante criatividade. No processo criativo o momento é de 
criação e percepção artística. Os alunos gostaram muito da aula e se sentiram como ar-
tistas à espera de sua apresentação. Assim, com liberdade e imaginação o aluno pôde 
criar personagens ricos em detalhes. Percebe-se o prazer de vivenciar esta aula. Na ava-
liação do processo houve por parte de todos os alunos um desfrutar do momento. Apesar 
de ter sido uma aula com a coordenação de apenas o professor de teatro, houve integra-
ção entre teatro (preparação de um personagem) e arte visuais, no sentido do belo e do 
conhecimento (maquiagem e noção de espaço).

No Mvsika as linguagens envolvidas são: Música, Artes Visuais e Teatro o eixo 
norteador é forma. No desenvolvimento do processo as professoras falaram sobre coisas 
que não se modificam com a alteração da ordem, mas em outras, pode ocorre modifica-
ções se alterar algo. Elas citaram a história do Chapeuzinho Vermelho, onde a ordem dos 
personagens faz a diferença. Apresentaram algumas figuras de pipa, dinheiro, guarda-
chuva, sol, óculos de sol, um menino. Assim, dividiu-se a turma em três grupos, onde a 
mesma seqüência de figuras foi dada a cada um deles. Discutiram entre si, com a orien-
tação das professoras, e construíram diferentes histórias, contando-as, em um outro 
momento, aos colegas dos outros grupos. Na aula de música cantou-se uma música em 
“pa-ra-rá”, depois dividiu-se a música em três partes e tocou-se cada parte para que os 
alunos identificassem os trechos. Apresentando a forma A, B e A’. Atividade foi bater 
o ritmo na coxa e depois utilizando de “brincadeira de mão” firmaram a música. No 
processo criativo houve imaginação e descobertas. Na criação das histórias os alunos 
mostraram desenvoltura e uma boa relação entre eles. Souberam discutir e aceitar a 
opinião do outro utilizando da imaginação de cada um. As histórias foram criativas e 
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muito divertidas. A avaliação do processo foi um momento rico de aprendizado lúdico e 
interdisciplinar. No momento de criação foi interessante perceber que as crianças se per-
mitiram transgredir, ir além do real. Houve a integração das linguagens e conhecimentos, 
pois em todo o momento a estavam presentes a música, a dança, bem como as artes 
plásticas.

No CLA as linguagens envolvidas são: Música, Artes Visuais e Expressão e 
Movimento. O eixo norteador da aula são as brincadeiras antigas. No desenvolvimen-
to do processo a professora de expressão corporal falou sobre os tipos de brincadeiras 
que existem hoje, como, o vídeo game, bonecas que falam, dentre outros. Fez uma re-
ferência de quando era menina e não tinha os brinquedos de hoje, então brincavam de 
‘boca de forno’, ‘barra manteiga’, ‘três marinheiros’. A professora ensinou as brincadeiras 
e brincaram durante toda a aula. No processo criativo foi seguido somente a proposta 
das brincadeiras, sem a criação de algo novo. As crianças só repetiram os movimentos 
da professora, não sendo proposto nada mais, além disso. Avaliação do processo: as 
brincadeiras foram trabalhadas somente por uma professora, as outras ficaram olhando 
o processo, às vezes cantando. As crianças gostaram das brincadeiras, mas sem muita 
empolgação. Não houve integração das linguagens.

Assim, fizemos as observações:

Linguagens envolvidas: No Cepae trabalhou-se com as Artes Plásticas, a Música e 
o Teatro. No CLA trabalhou-se com a Expressão e Movimento, a Música e Artes Plásticas. 
No Mvsica! Trabalhou-se com as Artes Plásticas, a Música e o Teatro (expressão).

Dentro dessas propostas observamos que no Cepae houve a preocupação de de-
monstrar o processo da integração. As aulas são ministradas por dois ou três professores 
ao mesmo tempo fazendo conexões entre os conhecimentos. Às vezes é necessário tra-
balhar com apenas uma linguagem, os alunos percebem que mesmo assim, caminham 
para uma integração. 

Observamos no CLA que a Oficina Integrada possui esse nome pelo fato de existir 
três educadores em sala de aula, mas no momento da interação com os alunos consta-
tamos que não há a preocupação com a integração das linguagens e os conhecimentos. 
As aulas são ministradas como se fossem várias partes. Desta forma, não vemos nenhum 
processo de integração.

No Mvsika as aulas são bem integradas e criativas. No primeiro momento, que é 
o de expressão (teatro), duas professoras estão bem presentes envolvendo o aluno com a 
integração das linguagens e conhecimentos. Percebemos que há uma mesma linguagem 
entre os professores responsáveis pelo processo de Integração, tudo está bem conectado 
e a criança percebe facilmente que há essa conexão entre as linguagens artísticas, pois 
dela parte muitas associações vindas da vivência deste processo. Ainda, no momento da 
aula de música e balé, não se perde o fio condutor. Tudo o que é falado é interligado com 
a aula de expressão e artes.

Eixo Norteador: tema ou assunto da aula. No Cepae os alunos estão trabalhan-
do com o tema Circo durante todo o ano. Envolvendo conhecimento histórico, artístico e 
habilidades. No CLA o eixo norteador muda toda semana não possuindo um fio condutor 
como família, espaço, brincadeiras antigas, dentre outros. No Mvsika o eixo norteador 
está dentro da seqüência da história da arte. Já foram estudadas as artes das cavernas, 
o renascimento, o romantismo de forma interessante ao aluno.
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Desenvolvimento do Processo: Neste item relatamos o que ocorreu em cada aula 
observada e o que foi ministrado. Os processos dependem exclusivamente do olhar dos 
professores dando uma característica própria a cada instituição. Percebemos que a cada 
desenvolvimento do processo houve um crescimento do aluno no que diz respeito à per-
cepção de relações entre os conhecimentos, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento 
motor devido aos trabalhos de expressão teatral, musical e artes.

Processo Criativo: Enfocamos neste item o processo de criação dos alunos du-
rante as aulas. O que podemos compreender é que as Artes Integradas permitem uma 
percepção mais abrangente, no sentido do ‘complexo’, ao aluno. Ele não se sente limi-
tado em seus pensamentos, idéias, conclusões e atitudes. Para realizar uma integração 
entre as linguagens artísticas é preciso partir do pressuposto de que não há o aconteci-
mento da integração sem criatividade, pois ao integrar surgem vários outros diálogos que 
se inter-relacionam mais e mais. Notamos que os alunos ficam instigados a criarem e 
olharem com amplitude cada vez maior a conhecimento vivido.

Avaliação do Processo: Relatamos a avaliação de cada aula, como os alunos e 
professores se portaram e se houve a integração das linguagens. Destacamos que foi 
percebida uma mudança na postura dos alunos a cada processo, mostrando que a valo-
rização da arte e do fazer artístico cresceu de forma perceptível para os alunos.

Avaliamos a importância de utilizar a dinâmica da criatividade, pois é o que torna 
os processos interessantes para o indivíduo que é convidado a entender de forma ativa 
um diálogo entre as artes. Além das linguagens artísticas constatamos a interação com 
diferentes tipos de conhecimentos como, história, noções de geografia, cultura, línguas 
estrangeiras dentre outros. São esses diferentes diálogos abrangentes que nos chamam 
atenção no momento da prática educacional das artes que proporcionam ao aluno um 
entendimento de um todo e suas partes. 

conclusão 

Assim, confirmamos que no Cepae ocorre a Integração das Artes, os diálogos são 
abrangentes e as linguagens artísticas interagem formando novos conhecimentos. Há 
uma unidade entre os três professores que se preocupam em desenvolver seus papéis, 
suas disciplinas, mas que não perdem o foco que é a integração entre elas.

No CLA, percebemos que o trabalho não é integrativo e o conhecimento não 
encontra diálogos entre as três linguagens que possibilitem sua integração. O que per-
cebemos é que há uma fragmentação, uma ruptura entre uma linguagem e outra. Não 
ficando claro a intenção de integração das linguagens por parte dos educadores.

No Mvsika alcançamos maior entendimento sobre o processo de integração. 
Pudemos perceber que a intimidade entre os discursos dos educadores faz com que a 
integração seja um processo rico em todos os sentidos como, expressão, conhecimen-
to, relações com o outro, perceber que a arte caminha juntamente com a sociedade, 
cultura, música, teatro, artes plásticas, dança, dentre outros. É tudo envolvido em 
um processo só, cabendo à criança viajar no imaginário e permitir-se andar por esse 
caminho.
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Concluímos que, a partir do que observamos, as Artes Integradas podem estrutu-
rar a relação entre indivíduo e conhecimento, no que diz respeito ao olhar (investigação) 
e posicionamento crítico (atitude) diante das informações apresentadas. Assim, o indiví-
duo é impelido a interagir com uma amplitude de informações diferentes, interligadas e 
contextualizadas encorajando-o a fazer análises e críticas sobre os assuntos. Destacamos 
a liberdade, que ocupa um lugar primordial nas práticas mencionadas. É nela que cada 
indivíduo encontra sua forma de expressão, descobrindo um espaço novo e diferenciado 
para o ‘transgredir’2, é dela que vem a confiança para ser, criar e fazer artisticamente. 

notAs

1 Complexus significa o que foi tecido junto. Há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do 
todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico). (Morin, 2003, p. 38).

2 O que compreendemos é que as Artes Integradas permitem uma percepção mais abrangente, no sentido do ‘complexo’, por 
causa do dinamismo e contextualização, ao aluno. Ele não se sente limitado em seus pensamentos, idéias, conclusões e 
atitudes.
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RESUMO: O presente trabalho é o relato de uma experiência desenvolvida no âmbito das organizações, tendo como principal 
objetivo demonstrar como a inserção da Musicoterapia no contexto organizacional se configura numa prática pioneira e inova-
dora, que se diferencia e se faz necessária no suprimento das demandas organizacionais. Também demonstra que o mercado 
de trabalho está carente de um profissional musicoterapeuta qualificado que possa utilizar a música com fins terapêuticos, 
conhecendo suas formas peculiares de utilização, como também traçar metas, objetivos visando obter resultados que estejam 
de acordo com as necessidades de ambos – organização e colaboradores. 
PALAVRAS-CHAVE: Musicoterapia; Música; Contexto organizacional. 

ABSTRACT: The present work is the story of an experience developed in the scope of the organizations, having as main objective 
to demonstrate as the insertion of the Music Therapy in the organizational context if it configures in one practical pioneer and in-
novator, that if it differentiates and if it makes necessary in the suppliment of the organizational demands. Also it demonstrates 
that the work market is devoid of a qualified professional music therapist that it can use music with therapeutical ends, knowing 
its forms peculiar of use, as well as to trace goals, objectives aiming at to get resulted that organization and collaborators are 
in accordance with the necessities of both.
KEYWORDS: Music therapy; Music; Context organizational.

o contexto orgAnizAcionAl e A musicoterApiA

Hoje deparamos com vários desafios competitivos que fazem com que as organi-
zações se preparem diante da sociedade atual onde o foco é o resultado. Vivemos num 
momento em que a única variável é a certeza de mudanças.

A mudança dentro do cenário organizacional aparece não só como desafio, mas 
também como inevitável à sobrevivência, pois, segundo Chiavenato (2004), vários fato-
res contribuem pra isso: mudanças econômicas, sociais, tecnológicas, culturais, legais, 
políticas, demográficas e ecológicas que atuam de maneira conjunta, em um campo di-
nâmico de forças que produzem resultados inimagináveis, trazendo imprevisibilidade e 
incerteza para as organizações.

Nesta perspectiva, torna-se fundamental que as empresas assumam não só o papel 
de produtoras de bens, mas também que sejam responsáveis pela saúde integral – quali-
dade de vida de seus trabalhadores. A preocupação com a valorização do homem e com 
a cultura pode ser um dos principais fatores determinantes do sucesso das mesmas.

Segundo Rodrigues (2004), nenhuma empresa existe ou funciona sem a pessoa 
humana. Pois, as pessoas (os colaboradores), são a alma, o coração e o cérebro que in-
tegram a organização e fazem com que a mesma cresça e se desenvolva.

Diante disso, torna-se fundamental a utilização de novas ferramentas e de novos 
conceitos que integrem tanto as individualidades humanas quanto a individualidade das 
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organizações como entidades coletivas e vivas. Assim sendo, a Musicoterapia nas or-
ganizações é uma ferramenta baseada numa visão integrada do Ser Humano, em suas 
potencialidades e inter-relações.

Na perspectiva de Rodrigues (2004), a Musicoterapia acredita nas potencialida-
des humanas. Percebe o homem em todos os seus aspectos, na sua totalidade, sendo 
capaz de criar meios de ouvir, compreender, sentir, interiorizar, estabelecer ligações e pro-
porcionar mudanças em si mesmo, em seu trabalho, meio-ambiente, mundo, no sentido 
de buscar a sua integração total no seu contexto vivencial. 

Doley apud Bruscia (2000), sustenta este mesmo pensamento, argumentando 
que a Musicoterapia é “a utilização da música em um ambiente específico para inspi-
rar, liberar e nutrir o processo de descoberta de cada indivíduo. No envolvimento com 
a música, os indivíduos deixam sua imaginação ir adiante, fazem escolhas e realizam 
sonhos” (p. 278). 

 
musicA: principAl ferrAmentA do musicoterApeutA

A música tem grande importância na vida cultural e biológica do homem, pois se 
voltarmos aos primórdios do aparecimento da música, a encontraremos, desde épocas 
remotas, como linguagem de comunicação e expressão. 

O homem primitivo utilizava sons e ritmos para se relacionar em seu “habitat”, 
ou seja, foi através de sons e ritmos que o homem começou a imitar a natureza, numa 
tentativa de classificar os elementos que dela faziam parte, de se comunicar com eles e, 
até mesmo, de se identificar com objetos temidos. A necessidade de se comunicar não 
só com o meio em que vivia, mas, também, com os deuses e com seus semelhantes, fez 
com que a música nascesse e continuasse evoluindo junto com o homem, assumindo um 
papel relevante não só através dos tempos, mas, principalmente, em todos os momentos 
de vida, desde o seu nascimento até sua morte. 

Segundo Barcelos (1979), a música é um elemento estruturante para o ser humano, 
quer em sua história filogenética, colaborando na construção cultural, fazendo parte do 
universo simbólico de todas as culturas, quer em sua história ontogenética, graças à qual, 
cada indivíduo, ao nascer, utiliza vocalizações para iniciar o intercâmbio com o mundo. 

Em musicoterapia, os efeitos que a música pode produzir nos seres humanos, 
tanto nos níveis físico, mental, emocional e também no social, são utilizados como uma 
forma de facilitar a atuação da expressão humana, dos movimentos e sentimentos, pro-
movendo alterações que possam levar a um aprendizado, a uma mobilização e uma 
organização, que permitam ao indivíduo evoluir em sua busca, tanto nos níveis intra ou 
interpessoais e/ou grupais. 

A musicoterapia, por natureza, independentemente dos objetivos e da fundamen-
tação teórica, envolve interação. A razão é que criar e escutar música é um meio natural 
e fácil para se relacionar com os outros e com o mundo. 

A música, em musicoterapia é a principal ferramenta de trabalho e é utilizada, terapeutica-
mente, por se acreditar em seu alcance e em suas possibilidades como reveladora e restau-
radora da alma humana. (Rodrigues, 2004, p. 18)

A música possui infinitas formas de interação e a musicoterapia fornece uma 
oportunidade para experimentar cada uma delas. Certamente, cada uma das outras 
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formas de terapia têm seus objetivos; no entanto, a vantagem singular da musicoterapia 
é a utilização do som e da música como modalidade primeira no contexto interacional. 

Assim sendo,

“a musicoterapia é a utilização da música e/ou atividades musicais como estímulos para pro-
mover novos comportamentos e explorar os objetivos individuais ou grupais predeterminados 
em um setting (ambiente) grupal. As vantagens de utilizar a música decorrem de sua capaci-
dade de: evocar sentimentos, fornecer um veículo para a expressão, estimular a verbalização 
e prover um ponto de partida comum.” (Plach in Bruscia, 2000, p. 283)

A inserção dA musicoterApiA no contexto orgAnizAcionAl 

No âmbito das organizações, a Musicoterapia é a potencial aplicação da música, 
tendo como foco, apoiar e desenvolver as equipes de trabalho e melhorar essas relações 
nos ambientes profissionais.

Um dos principais objetivos da Musicoterapia tem sido reconhecer a importân-
cia do desenvolvimento das relações intra e interpessoais, onde as experiências vividas 
e experienciadas através da musica, são utilizadas para melhorar, manter ou recuperar o 
bem-estar dos funcionários em seu ambiente de trabalho nas organizações, visando ga-
rantir a integração e o desempenho do trabalho em equipe, bem como a valorização dos 
mesmos na Organização.

Além de que, a música, através da musicoterapia, pode ser utilizada como um 
meio para liberar pulsões, para ajudar na diminuição do stress, para ajudar os funcioná-
rios a desenvolverem suas potencialidades, habilidades, comunicação, competências, a 
manter um equilíbrio para que sua motivação no trabalho se mantenha elevada e ainda, 
ajudá-lo a adaptar-se, ou melhor, a integrar-se a uma organização dinâmica, que vive 
num mundo em constantes mudanças.

Vale salientar que é nesta perspectiva que a Musicoterapia se insere no âmbito 
organizacional – como uma nova proposta para a qualidade de vida do trabalhador – 
sendo uma prática pioneira e inovadora, podendo contribuir e colaborar para o aumento 
da produtividade, na redução do absenteísmo ao trabalho, numa maior disposição para 
as atividades propostas, na melhoria da capacidade de comunicação com a equipe de 
trabalho e na manutenção de uma convivência harmônica e duradoura na família e no 
meio social.

E, como afirma Barcellos in Bruscia (1999, p. 274), “a musicoterapia uti-
liza a musica e/ou os elementos que a constituem, como objeto para intermediar 
relações que irão possibilitar o desenvolvimento de processos terapêuticos, mobi-
lizando aspectos bio-psico-sociais do indivíduo, tendo como objetivo diminuir seus 
problemas específicos e facilitar sua integração/reintegração no ambiente social 
normal”.

descrição do trAbAlho

A Musicoterapia Organizacional é uma área nova que está em desenvolvimento, 
em franca expansão. A necessidade de atuarmos, pesquisarmos e escrevermos nessa 
área ocorreu pela motivação pessoal somada à escassez de produção científica na lite-
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ratura especializada na área, podendo este artigo – através de relatos de experiências, 
trazer contribuições para os profissionais da Musicoterapia que adentram no contexto 
organizacional.

Nossa caminhada profissional, há 4 anos e meio, tem sido inserir o corpo de 
conhecimento da Musicoterapia no âmbito organizacional – inserindo-a no Processo 
de Seleção de Pessoal e em Treinamentos que denominamos de Desenvolvimento de 
Equipes de Trabalho.

Desde então, através do desenvolvimento de nosso trabalho como musicotera-
peuta organizacional, percebemos que a utilização da música e/ou seus elementos (som, 
ritmo, melodia e harmonia) com um cliente ou grupo, num processo grupal facilita e pro-
move a comunicação, as relações intra e interpessoais, a aprendizagem, a expressão, a 
mobilização e outros objetivos terapêuticos relevantes, para desenvolver potenciais e/ou 
restabelecer funções do indivíduo para que ele possa alcançar uma melhor integração 
intra e/ou interpessoal e, em conseqüência, uma melhor qualidade de vida. (Bruscia, 
2000).

Relatos de uma experiência:

Contribuições da Musicoterapia no Desenvolvimento de Equipes de Trabalho e no 
Processo de Seleção de Pessoal 

O trabalho tem sido realizado por meio de vivências e encontros grupais mediados 
pela Musicoterapia, com base nos métodos¹ e técnicas² musicoterápicas definidos por 
Bruscia (2000) e também tem sido desenvolvido por uma metodologia teórico-vivencial 
– Educação de Laboratório de Argyris (1979), com fundamentos, conceitos e tecnologia 
de dinâmica e treinamento de grupos. 

Segundo Moscovicci (2002), a educação de laboratório é um termo aplicado “a 
um conjunto metodológico visando mudanças pessoais a partir de aprendizagens base-
adas em experiências diretas ou vivências”. O foco desse modelo é no desenvolvimento 
das pessoas em busca pela mudança de valores, comportamento e no exercício da lide-
rança compartilhada. Seus meta-objetivos essenciais são: aprender a aprender, aprender 
a dar ajuda e participação eficiente em grupos, privilegiando o processo vivencial de 
aprendizagem, onde o conteúdo é trabalhado de forma relacional com o cotidiano da 
Organização. Vale ressaltar que todo o trabalho é mediado pela Musicoterapia – utilizan-
do sua principal ferramenta de trabalho que é a música.

Temos realizado este trabalho em parcerias com musicoterapeutas e psicólogos, 
onde compartilhamos conhecimentos e trocamos experiências. 

Formas de trabalho:

1) Musicoterapia no desenvolvimento de equipes de trabalho

O objetivo principal deste trabalho tem sido proporcionar através dos encontros 
Musicoterápicos, melhoria da vida profissional, pessoal e familiar, aos colaboradores, 
visando garantir a integração e o desempenho do trabalho em equipe, bem como a 
valorização dos profissionais da Instituição, contribuindo assim para o crescimento 
organizacional. 
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a) Metodologia:
Como dissemos anteriormente, todos os encontros musicoterápicos são condu-

zidos em co-atuação por duas musicoterapeutas ou por uma musicoterapeuta e uma 
psicóloga.

A formação dos grupos de musicoterapia é baseado na quantidade de funcioná-
rios que a empresa possui e de acordo com a necessidade da mesma. 

O trabalho é realizado por meio de encontros vivenciais grupais. É um trabalho 
processual que depende de uma carga horária que é proposta à instituição/organização, 
quando levamos o projeto de musicoterapia às mesmas. A carga horária para realização 
deste trabalho depende das necessidades da organização, podendo variar entre de 2 a 
4 meses.

Os encontros musicoterápicos são desenvolvidos através da utilização de métodos¹ 
e técnicas¹ da Musicoterapia definidos por Bruscia (2000), tais como: Improvisação, Re-
criação Musical, Composição e experiências Receptivas, dentre outras técnicas grupais 
direcionadas ao trabalho.

Acreditamos que o trabalho que desenvolvemos através da Musicoterapia produz 
resultados a curto prazo, podendo proporcionar a integração dos participantes e a aber-
tura para que os mesmos expressem seus desejos profissionais e pessoais, assim como 
resultados a longo prazo, já que reflexões são lançadas e, cabe a cada um, ao seu tempo, 
considerá-las, já que nenhuma equipe de trabalho nasce pronta; ela aprende e se desen-
volve continuamente.

Outro fator importante que temos percebido em nossa trajetória profissional en-
quanto musicoterapeuta no contexto Organizacional é que o mercado de trabalho está 
carente de um profissional musicoterapeuta qualificado que possa utilizar a música com 
fins terapêuticos, conhecendo suas formas peculiares de utilização, como também traçar 
metas, objetivos visando obter resultados que estejam de acordo com as necessidades de 
ambos – organização e colaboradores em processo grupal musicoterapeutico.

b) Alguns depoimentos:
“Tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de cada um dos inte-

grantes, até mesmo aquelas limitações particulares, originárias de cada um. Participar 
deste trabalho fez com que nós nos tornássemos mais compreensivos e flexíveis uns 
para com os outros trazendo um bem comum para todo Grupo.” (Fernando2).

“O trabalho de musicoterapia me fez sentir mais à vontade, tanto no trabalho 
quanto em casa e me fez desenvolver no trabalho de forma mais brilhante”. (João2)

 “Em primeiro lugar agradeço a oportunidade por ter participado deste trabalho. 
Pude acompanhar o desenvolvimento de todos os colegas, inclusive o meu, e tive liber-
dade para colocar a minha opinião sobre diversos aspectos. Reconheço a necessidade 
deste tipo de trabalho em nossa instituição e principalmente por ter sido altamente 
proveitoso nos sentidos de união e participação da equipe.” (Walter2).

“Temos o privilégio em dizer que o trabalho Desenvolvimento de Equipes trouxe, 
à todos, grande satisfação quanto à perspectiva esperada. Obtivemos unidade entre os 
participantes, companheirismo, troca de opiniões e conforto para expor nossos sen-
timentos e ações. Aproveito a oportunidade para dizer que este tipo de capacitação 
traz a todos enorme proveito e torna equipes altamente participativas. Deixo, através 
deste relato o pedido para que este trabalho tenha continuidade em nossa instituição.” 
(Murilo2).
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“O trabalho de musicoterapia proporcionou maior contato com os colegas, fi-
camos mais leves, nos deu mais alegria, nos aproximou mais das pessoas. Ganhamos 
mais energia, paciência e sociabilidade para enfrentar a semana.” (Maria2).

2) Musicoterapia no processo de seleção de pessoal

No processo de Seleção existem ferramentas e instrumentos que são utilizados 
para que o mesmo seja eficaz. Segundo Orlickas (2001), dentre essas ferramentas e ins-
trumentos está à Dinâmica de grupo, que “é um valioso instrumento que pretende avaliar 
competências ligadas às relações intra e interpessoais que sejam especialmente relevan-
tes para o cargo ao qual o candidato está sendo encaminhado” (p. 50).

A Dinâmica de Grupo é uma situação/momento vivencial de integração grupal, 
estimulada por técnicas específicas, que requer formação adequada e habilidade técnica 
de um coordenador/facilitador que minimize o estresse e o nervosismo naturais presentes 
em um grupo em situação de processo de seleção (Orlickas, Op. Cit). É neste contexto 
que inserimos a Musicoterapia como uma forma de contribuir para melhorar a qualidade 
do processo de seleção, com o intuito de ajudar o candidato, que vem cheio de expecta-
tivas e carregado de emoções para o processo seletivo.

a) Metodologia
Os processos seletivos musicoterápicos são realizados por meio de encontros 

vivenciais grupais, formados por no máximo 20 candidatos do processo seletivo da 
Instituição. O grupo é fechado e cada processo seletivo tem a duração prevista de 3 a 4 
horas, isto é de acordo com o cargo em seleção. Para tanto são utilizadas técnicas/vivên-
cias grupais específicas da Musicoterapia, trazidas pela literatura de acordo com Bruscia 
(2000), tais como a re-criação, composição e improvisação musical. 

A triagem dos processos seletivos que são encaminhados ao profissional mu-
sicoterapeuta é feita pelo departamento de Recursos Humanos ou pelo departamento 
Pessoal da própria Instituição. Para a musicoterapia são encaminhados apenas processos 
seletivos que possuem a quantidade mínima de seis candidatos.

Durante o momento vivencial grupal do processo seletivo musicoterápico, temos 
à participação de dois observadores requisitantes da vaga – que geralmente são os “ges-
tores” com quem o candidato selecionado irá trabalhar. 

Os processos de seleção são conduzidos por uma musicoterapeuta em co-atuação 
com uma psicóloga da Instituição, sendo que esta atua como observadora ativa, inte-
grada no grupo, recebendo as instruções da Musicoterapeuta que conduz o trabalho. A 
psicóloga também auxilia no planejamento dos processos seletivos, colaborando com 
técnicas/ dinâmicas grupais de seu campo de conhecimento, além de auxiliar na obser-
vação e discussão das técnicas/vivências grupais realizadas. 

 O objetivo principal de nosso trabalho tem sido contribuir para uma melhor quali-
dade do processo de seleção, com o intuito de ajudar, de oferecer possibilidades para que 
o candidato se sinta à vontade consigo mesmo e com as outras pessoas, expondo real-
mente quem ele é, sem camuflagem, manipulações ou máscaras. Pois segundo Schomer 
(in Bruscia 2000, p. 284) “a musicoterapia é uma forma de aplicar a música para pro-
duzir uma condição de bem estar no indivíduo”.
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b) Alguns depoimentos de gestores que participaram como observadores do processo 
seletivo:

“Através da musicoterapia é possível visualizar com clareza alguns aspectos pes-
soais, que durante uma entrevista, não são tão claros. Tais como: timidez, criatividade 
e trabalho coletivo. A musica envolve o candidato de tal forma, que o mesmo expressa 
os seus sentimentos e deixa mais claro os fatores cognitivos como: percepção, atenção, 
memória, além de demonstrar a disponibilidade do candidato ao novo. Acredito que 
através do método da Musicoterapia os candidatos são melhor avaliados, e os mesmos 
tem condições de expor melhor as características.” (Flávia – Gerente2).

“Gostaria de cumprimentar a equipe de Recursos Humanos da Instituição, pelo 
uso da musicoterapia como estratégia no processo de avaliação para provimento do 
cargo - do qual participei como observador. Aos meus olhos, foi uma experiência iné-
dita e positiva, por permitir a descontração das pessoas que estavam sendo avaliadas, 
quebrando o clima tenso - comum nas avaliações - resultando em um processo de ava-
liação mais próximo do ideal.” (Joana – Gerente2). 

c) Alguns depoimentos de candidatos que participaram do processo seletivo:
“Quando participei do processo de seleção de Musicoterapia - percebi algo muito 

interessante. Em uma de suas etapas, tive a oportunidade de ser avaliada pela psicó-
loga da instituição, auxiliada por uma profissional de musicoterapia. A união desse 
trabalho fez-me sentir como se ali, embora estivesse disputando uma vaga, não hou-
vesse competição. Todos cooperamos. Acredito que consegui mostrar quem realmente 
sou. Senti-me transparente. Penso que pude naquele momento, traduzir quais são 
as minhas mais fortes competências. Esse fato foi decisivo para minha contratação.” 
(Sandra2).

“Em março de 2005 fui convidado a participar de um processo seletivo para o 
qual havia enviado meu currículo. Até aqui, nada de extraordinário, se é que eu pode-
ria dizer assim, mas o que tornou o processo mais do que especial foi a utilização da 
Musicoterapia como dinâmica em grupo. Em poucas palavras posso afirmar que nunca 
presenciei ou participei de uma seleção que me fizesse sentir tão nu, ou seja, fiquei 
completamente sem máscara, a musicoterapia me deixou tão à vontade comigo mesmo 
e com as pessoas que estavam presentes que somente no final me dei conta do motivo 
que me levou ali. Além disso, não poderia deixar de testemunhar o quanto a metodolo-
gia aplicada nos levou ao desempenho gradual, tanto individual, quanto coletivo. Posso 
afirmar que o sentimento não somente meu, mas da maioria, senão de todos, foi de 
absoluta entrega e com isso quem ganha é a empresa interessada, que passa a nos co-
nhecer como realmente somos”. (Sandro2).

notAs

1 Esses métodos e técnicas da musicoterapia que utilizamos no contexto organizacional são as experiências musicais musico-
terápicas: os quatro principais métodos de musicoterapia definidos por Bruscia em seu livro Definindo Musicoterapia (2000, 
p. 120).

2 Nomes fictícios utilizados para preservar a identidade dos participantes dos trabalhos. Todos os depoimentos foram utiliza-
dos com a autorização dos mesmos.
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RESUMO: Este trabalho é um estudo da linguagem musical utilizada por Estércio Marquez Cunha em suas composições para 
metais. Aspectos da música brasileira a partir do século XX são apresentados a fim de contextualizar a obra do compositor no 
panorama musical brasileiro de seu tempo. Neste trabalho são descritas características gerais de algumas obras que incluem os 
metais como instrumentos solistas. Desse conjunto de composições, a obra “coral” é analisada mais detalhadamente. 
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem musical; Composições para metais; Análise estrutural.
 
ABSTRACT: This paper is a study of the language used by Estércio Marquez Cunha in his compositions for brass instruments. 
Aspects of Brazilian music from the 20th century on words are presented in order to contextualize the composer`s work in the 
scenario of Brazilian music of his time. In this paper, characteristics of the pieces that have brass instruments as soloists are 
described. Of this set of compositions, the piece “Coral” is analyzed in detail. 
KEYWORDS: Musical language; Composition for brass; Structural analysis.

introdução

A música brasileira, como toda manifestação musical, oferece constantemente 
novos elementos de percepção. Este é um problema que o intérprete tem que lidar cons-
tantemente. A experiência de primeira audição, eu tive, junto do Grupo Goiânia Brass 
ao interpretar algumas peças para metais de Estércio Marquez Cunha. Essa experiên-
cia me levou a constatar a necessidade de uma análise das obras a serem executadas 
para um melhor entendimento da linguagem musical do compositor. Estércio Marquez 
Cunha, compositor atuante tanto no cenário local, nacional e internacional, começou a 
produzir suas obras a partir de 1960, tendo escrito obras para diferentes formações ins-
trumentais. Suas obras incluindo os instrumentos de metais como solistas começaram 
a ser compostas a partir de 1969 com a formação para um quinteto de sopros (oboé, 
fagote, flauta, clarineta e trompa) que tem como instrumento de metal a trompa. A partir 
de então, dentro de suas composições, os metais participam de diferentes formações 
camerísticas e também como instrumentos solistas. Entender a linguagem musical de 
Estércio Marquez Cunha em suas obras para metais, ou seja, conhecer o material usado 
pelo compositor e a maneira de organizá-lo, o que busca em sua poética, justificam o in-
teresse dessa pesquisa.

Prestigiado em dissertações defendidas dentro e fora do país, o compositor re-
cebeu de Garcia (2002) um enfoque especial para suas obras pianísticas. Brindando a 
musicólogos e a pesquisadores com a catalogação da obra completa de Estércio Marquez 
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Cunha até o ano 2000. A dissertação de Garcia tornou-se ponto de partida para o pre-
sente trabalho.

A consulta ao arquivo do compositor tornou possível a inclusão de obras escritas 
após o ano 2000, possibilitando a realização de um catálogo de obras para metais. Das 
partituras gentilmente emprestadas pelo compositor pôde-se fazer um estudo das carac-
terísticas gerais desse conjunto de obras e uma análise mais detalhada da obra “Coral”.

Esta pesquisa foi baseada em um estudo bibliográfico e entrevistas feitas com o 
compositor Estércio Marques Cunha.

tendênciAs não tonAis dA músicA brAsileirA no século xx

O início do século XX no Brasil é marcado por uma forte tendência nacionalista con-
duzida por Mário de Andrade e dominada pela forte personalidade de Heitor Villa Lobos.

No ano de 1937, essa realidade começa a ser mudada, pois chega ao Brasil um 
jovem músico vindo da Alemanha, Hans Joachim Koellreutter. A vinda desse compositor 
significou a renovação de um modelo musical que dominava esse período da história no 
Brasil. Koellreutter tinha sua ideologia voltada para o aprofundamento de novas técnicas 
composicionais, baseadas em buscas harmônicas e formais do dodecafonismo, com ten-
dências primordialmente expressionistas (NEVES, 1981). A adaptação de Koellreutter no 
Brasil foi rápida, um ano após sua chegada ele já trabalhava como professor de harmo-
nia, contraponto, fuga e composição no conservatório brasileiro de música. A partir desse 
contato feito com músicos interessados pela divulgação da música contemporânea, surge 
o “Grupo Música Viva”, criado em 1939 (NEVES, 1981).

A expressão “Música Viva” foi originalmente usada por Hermann Scherchen em 
Bruxelas, servindo, também, como nome do movimento e do periódico. Outros discípulos 
de Scherchen, além de Koellreutter, fundaram movimentos similares em outras localida-
des, como por exemplo, Hans Hickmann, em Cairo (KARTER apud ROSA, 2001).

Os ideais propostos por Koellreutter e pelo “Grupo Música Viva” eram romper os 
últimos laços que conectavam a música ao pensamento romântico, ou seja, a música 
deveria traçar novos caminhos. Para Koellreutter, a música nova só venceria se pudes-
se afastar-se de todos os condicionamentos exteriores, inclusive da obsessão do belo; a 
nova música deveria ser a expressão real sincera de nossa época, mesmo que não refle-
tisse as características de país e de raça (NEVES, 1981).

O início do “Grupo Música Viva” de acordo com NEVES (1981), se deu com 
os músicos Egídio de Castro e Silva, Luiz Corrêa de Azevedo, Brasílio Itiberê, Frutuoso 
Viana, Luiz Cosme e Otávio Bilaque. Logo depois, outros compositores aderiram ao mo-
vimento. A organização do grupo tinha três frentes de ações bem claras e definidas: a 
formação; a criação e a divulgação da música em seus propósitos.

As atitudes do movimento, também podem ser divididas em duas partes comple-
mentares, que é a propagação de aspectos ideológicos e estéticos, e a atividade musical. 
Esta última é percebida em apresentações feitas diretamente ao público. A primeira é 
percebida através de manifestos, publicação de artigos em revistas, e textos veiculados 
pelo rádio em programas específicos (PALHARES, 2002).

Podemos destacar alguns compositores que se dedicaram a essa nova ideologia 
musical: Cláudio Santoro, nascido no Amazonas no dia 23 de novembro de 1919; César 
Guerra-Peixe, nascido no Rio de Janeiro em 1914; Edino Krieger nasceu no dia 17 de 
março de 1928 em Brusque, no estado de Santa Catarina (ROSA, 2001).
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o compositor em seu tempo

Segundo NEVES (1981), Estércio Marquez Cunha pode ser citado como um dos 
nomes que integram o panorama da nova música brasileira, por ser autor de muitas 
obras que exploram os caminhos do serialismo e da aleatoriedade.

Estércio Marquez Cunha nasceu em Goiatuba, Goiás, no dia 24 de maio de 1941. 
Mudou-se para Goiânia, onde, aos nove anos, começou seus estudos musicais com aulas 
de piano. Em 1960, entrou para o curso de graduação em piano do conservatório brasi-
leiro de música no Rio de Janeiro (GARCIA, 2002).

Além da formação pianística, nessa mesma época e lugar, Estércio também se 
formou em composição e regência. Formação composicional essa que foi muito in-
fluenciada por Virgínia Fiusa, com uma formação primariamente clássica. Após dois 
cursos de especialização em música contemporânea, feitos na universidade de Brasília, 
no início dos anos 70, começou a tomar um direcionamento para audições e discus-
sões sobre estilos composicionais pós-tonais, influenciado pelo compositor Conrado 
Silva. No final dos anos 70, partiu para os Estados Unidos onde fez o mestrado, di-
vidido entre teatro e composição, e o doutorado feito exclusivamente em composição 
(GARCIA, 2002).

As composições para metais começaram a ser escritas no período em que o 
compositor estava nos Estados Unidos estudando a partir do contato com músicos ins-
trumentistas de metal como os trombonistas David Tegnell e o Dr. Irvin Wagner. As 
conversas com os músicos estimularam seu interesse para novas construções de peças 
para esse grupo de instrumentos.

As composições de Estércio Marquez Cunha escritas para metais ou que incluem 
metais como instrumentos solistas, totalizam vinte e sete obras. Dentro desse número, 
algumas composições são organizadas em formações não convencionais, tais como, 
trompete e flauta, e trompa e soprano. Essa variedade se dá em primeiro lugar pela busca 
da combinação de timbre de instrumentos variados, em segundo lugar, como é o caso de 
Rizoma (2001), pela disponibilidade do material humano no momento.

Na construção das peças para metais, o compositor faz uso do atonalismo, de 
varias técnicas serialistas como: espelhamento, dodecafonismo, organização de acordes 
quartais, etc; e até mesmo do tonalismo, mas seu interesse não se concentra em ne-
nhuma técnica composicional específica, sua busca principal gira em torno do “novo”. 
Segundo o compositor, “... se a obra de arte não oferece alguma coisa de novo, ela deixa 
de ter importância como estímulo às percepções...” (CUNHA, 2003), a partir dessa 
busca, novas idéias técnicas e estilísticas vão surgindo para suprir e instigar a percepção 
humana em relação às obras de arte.

Para chegar às técnicas composicionais conhecidas por ele, o compositor esteve 
muitas vezes diante de partituras de obras de outros compositores fazendo análises, e 
também pelo convívio e influência de outros compositores, como por exemplo: Conrado 
Silva, Gilberto Mendes e Willy Corrêa.

Para o compositor, os elementos que constituem a música são o som, o ritmo e 
o silêncio, mas, segundo ele, o fundamental na construção da música é a forma em que 
estes elementos são apresentados, ou seja, as novas estruturas do som, as novas estru-
turas do ritmo e as novas estruturas do silêncio.

O grande interesse do compositor por essa busca incessante pelo “novo” é facil-
mente explicado: 
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“...quando a obra de arte traz somente elementos repetidos ou somente formas repetidas, 
isso causa uma inércia psicológica nas pessoas, ao invés de levá-las a novas percepções” 
(CUNHA, 2003).

Mas a obra para metais de Estércio Marquez Cunha também apresenta técnicas 
composicionais que são usadas desde o período barroco, como é o caso da passacaglia. 
Para o compositor, não interessa se a técnica composicional fez parte da música do perí-
odo medieval ou se foi criada nos dias de hoje, o importante é a maneira com que essa 
técnica esta inserida dentro da estrutura da obra, se quem estiver usando-a conseguir 
fazer com que ela apareça de uma maneira nova, então se alcançou o objetivo principal.

cArActerísticAs gerAis dAs obrAs pArA metAis

As obras para metais de Estércio Marquez Cunha são construídas dentro de for-
mações variadas, as quais não obedecem a padrões pré-estabelecidos. As técnicas 
composicionais usadas por ele, também não seguem uma seqüência específica, pois 
dependendo da estrutura ele escolhe o material a ser usado. Para tentar compreender 
a linguagem musical deste compositor nas suas composições para metais foi feita uma 
breve análise de algumas dessas obras buscando suas características gerais:

1. O “Movimento para Quinteto de sopros nº 4” é construído em frases de tons 
sobrepostos, que se separam por quartas, nunca mais que três tons. A construção parte 
de fragmentos melódicos que vão adquirindo corpo melódico, os ritmos são permutáveis 
(estes dados foram encontrados no arquivo do compositor).

2. Nos “Três Movimentos para Quinteto de Sopros”, a trompa é encontrada so-
mente no 2º e 3° movimentos. “Fragmentos melódicos cujos pólos tonais se sobrepõem 
por 4ª criando ambiente modal. Estes fragmentos vão se agrupando até que formem 
melodias cambiantes ritmicamente entre si. Novamente essas melodias começam a se 
desintegrar” (estes dados foram encontrados no arquivo do compositor).

3. O “Octeto” é atonal, e o compositor usa elementos aleatórios em uma textura 
de timbres.

4. Na “Música para Coro, Metais e Percussão” o coro trabalha elementos aleatórios 
como falas e sussurros sem altura definida, enquanto os metais trabalham alturas defini-
das em notas prolongadas ou em alguns pontos notas destacadas sem ritmos definidos.

5. A “Música para Trombone Solo” tem sua textura atonal, construída por agru-
pamentos sonoros e um ritmo assimétrico.

6. A “Música para Trombone e Piano” tem uma textura atonal e o compositor ex-
plora procedimentos timbrísticos, usando variados tipos de surdinas no trombone e no 
piano, além do uso do teclado, a execução direta nas cordas.

7. A “Música para Trombones n° 01”, é construída para três coros de trombones 
e três solistas, sendo sua textura atonal, harmônica e pontilística.

8. A “Música para Dois Trombones e Percussão”, é atonal e explora efeitos timbrís-
ticos sobre um tempo não determinado, onde aparecem alguns fragmentos melódicos.

9. O “Dueto para Flauta e Trompete” está baseado em agrupamentos sonoros 
que acabam por formar uma série dodecafônica. Além disso, o compositor usa a técnica 
de mascaramentos de ataques.

10. A “Música para Órgão e Trompa” é atonal e está construída sobre uma base 
em isorritmo espelhado com onze ataques de uma série dodecafônica.
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11. A “Música para Trompa e Coro”, tem textura atonal baseada em acordes quar-
tais e uma melodia modal que foi feita a partir das letras do nome Cristiano aparecido da 
costa a quem a peça foi dedicada. O coro, sem texto, dialoga com a trompa solista.

0 Análise dA obrA “coral”

A obra “Coral” para quinteto de metais de Estércio Marquez Cunha foi composta 
em 2002, sua estréia se deu nesse mesmo ano pelo “Grupo Goiânia Brass”.

Pra se tentar um aprofundamento maior da linguagem musical das obras para 
metais deste compositor foi feita uma análise mais detalhada dessa peça.

Análise estruturAl

A obra “Coral” para quinteto de metais é constituída de 48 compassos. O anda-
mento da peça é lento, com a semínima pulsando + ou – 56. A obra tem textura atonal e é 
dividida em sete períodos de seis compassos. Cada período é construído em um espelha-
mento duplo de compassos do seguinte padrão: 3-2-3-3-2-3. Segundo Appel (1979),

[...] o princípio da reflexão espelhada pode ser aplicado, em composição, de duas maneiras: 
(A) com o espelho colocado no fim produzindo sua forma retrógrada; (B) com o espelho feito 
na parte inferior do tema, resultando em sua forma invertida [...] (APPEL, 1979, p. 532).

A técnica de espelhamento, a partir do século XX, é usada não só em melodias, 
mas também em seqüência rítmicas ou em sucessão de compassos. A organização har-
mônica da peça está baseada em encadeamentos de acordes por quartas.

Um dos procedimentos muito usados a partir do século XX para evitar a tonali-
dade é o uso de acordes construídos pela superposição de intervalos de quartas. 
Entre as primeiras sonoridades a ser largamente usada, foi o acorde quartal, o qual usa 
a superposição de quarta justa. De acordo com Wittilich (1975)

Quando sonoridades sucessivas se restringem a superposição de um tipo de intervalo, ele 
tende a se tornar estático e sem maior propulsão. Os compositores logo observaram a limi-
tação dos acordes por quartas como material primário de construção e buscaram variedades 
desse tipo de acorde. Uma variante de harmonia quartal combina quartas justas com trítonos 
e outros intervalos (WITTILICH, 1975 p.347).

Verificou-se que em cada período da obra “Coral” foi utilizado os doze sons da 
escala cromática. Em cada período da peça os doze sons da escala cromática aparecem 
de uma maneira diferente, o que não caracteriza o serial dodecafônico. Concorda-se com 
Sadie (1994) que

Serialismo é um método de composição em que um ou mais elementos musicais são organi-
zados em uma série fixa, mas comumente, os elementos assim organizados são os doze graus 
de altura da escala de temperamento igual. Esta foi uma técnica introduzida por Schoenberg 
no início dos anos 20[...] (SADIE, 1994, p.855).

 
O dodecafonismo, segundo Schoenberg (1984), 
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[...] consiste primariamente no uso constante e exclusivo de uma série de doze sons dife-
rentes. Isso significa, é claro, que nenhum som é repetido dentro da série e que são usados 
todos os doze sons da escala cromática, mas em uma ordem diferente, isto não é de maneira 
nenhuma idêntico à escala cromática (SCHOENBERG, 1984, p.218).

A utilização da harmonia Quartal aliada ao cromatismo, é o que determina a tex-
tura atonal da peça. Os encadeamentos por acordes quartais criam uma sensação de 
atonalidade por conter em cada um dos acordes uma relação de quintas justas (relação 
simultânea de tônica e dominante). De acordo com Fiusa, “o característico da tonalida-
de é a atração que a tônica exerce sobre os demais graus da escala, quando não há essa 
relação temos a música atonal” (FIUSA, 1953 p.58).

A estrutura da peça pode ser observada na Figura 1.

Figura 1: Estrutura da obra “Coral” em esquema espelhado

O primeiro período se apresenta em forma coral, somente a quatro vozes, cami-
nhando exatamente com as mesmas figuras rítmicas. O sétimo período é o espelho do 
primeiro, mudando somente no último acorde, onde são tocadas todas as vozes e a figura 
rítmica é diferente. 

O segundo período começa a mudar apresentando dois fragmentos melódicos 
(no primeiro trompete e na trompa), acompanhados por uma harmonia a quatro partes, 
como pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2: Segundo período da obra “Coral”
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No sexto período tem-se o mesmo procedimento do segundo, mas os fragmentos 
melódicos se apresentam no primeiro e segundo trompete, como pode ser observado na 
Figura 3.

 
Figura 3: Sexto período a obra “Coral”

No terceiro, quarto e quinto período acontece o clímax da peça, a harmonia vai se 
dissolvendo, em uma gradativa estrutura polifônico-canônica, cujas melodias se referen-
ciam nos fragmentos do segundo período. Todos os fragmentos da peça são construídos 
em quiálteras. Em toda a obra é observado uma simetria espelhada de idéias.

conclusão

As obras para metais de Estércio Marquez Cunha são construídas a partir de pro-
cedimentos encontrados na tradição da música ocidental. A textura de quase todas elas 
é atonal.

O compositor nas entrevistas feitas revela que a organização do material deve 
construir formas que estimulem a percepção do “novo”. De fato verificou-se que nenhu-
ma das peças do conjunto em questão está organizada nos modelos convencionais. A 
peça analisada na verdade não é um coral a maneira tradicional. O título deve referir 
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apenas à verticalidade de secção inicial a qual é espelhada no final. Essa verticalidade 
é dissolvida e reconstruída nas secções centrais. Observa-se também que a textura si-
lenciosa e o andamento lento do “Coral” de um modo geral acontecem nas outras peças 
do conjunto citado. Tal procedimento não é comum no repertório de música para instru-
mentos de metal.

Este estudo foi importante no sentido da compreensão interpretativa de um re-
pertório “novo”. Esperamos que este trabalho seja útil a outros interpretes e estudiosos 
de música.
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RESUMO: Esta pesquisa objetivou coletar dados que demonstrassem a importância da atividade lúdica na educação musical 
através do Caderno de Desenho, utilizando a metodologia de observação longitudinal. Acredita-se que a musicalização infan-
til realizada com atividades lúdicas é capaz de influenciar no aprendizado, tanto na compreensão quanto na internalização 
dos conteúdos. Respaldado em expressivos referenciais teóricos, o presente trabalho permite afirmar que, após oito anos de 
pesquisa, o Caderno de Desenho e sua sistematização metodológica é um mobilizador da aprendizagem musical, onde os 
participantes se desenvolveram nos conteúdos musicais, lendo partituras com facilidade, fluência e entendendo o ritmo com 
precisão e eficácia.
PALAVRAS-CHAVE: Educação musical infantil; Atividade lúdica; Teoria construtivista.

ABSTRACTS: This research aimed to collect data demonstrating the importance of leisure activity in musical education through 
the Draw Book, using the lengthwise observation methodology. We believe that the child music education held with recreational 
activities is able to influence in learning, both in the understanding and content assimilation. Based by significant theoretical 
benchmarks, we conclude that after eight years of research, the Draw Book and its methodology systematization motivates the 
music learning, where the participants have developed music contents, easily reading sheet music, fluency and understanding 
rhythm with precision and effectiveness.
KEYWORDS: Child musical education; Leisure activity; Constructivist theory.

fundAmentAção teóricA

Esta pesquisa utilizou Metodologia de Observação Longitudinal e teve como 
objetivo geral verificar, após (08) oito anos, se as atividades de ensino propostas no 
Caderno de Desenho, criado para promover uma educação musical através da vivência 
lúdica, produzia efeitos mobilizadores na aprendizagem dos conteúdos teórico-práticos 
da música. De maneira mais detalhada, teve como objetivos específicos observar: (1) se 
o caderno proporcionava atividades de musicalização diferenciada; (2) se disponibilizava 
aos alunos interação vivencial dos conteúdos da música e (3) observar se os conteúdos 
teóricos utilizados contribuíam na aquisição de novos conteúdos.

Para dar início à discussão sobre a possibilidade de uma atividade lúdica que 
contribua para (e na) educação musical é necessário, antes, compreender dois aspectos 
importantes: (1) o que é a aprendizagem musical e (2) o que é a musicalização. Esta 
compreensão foi necessária para fundamentar teoricamente o desenho do Caderno de 
atividades.
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A aprendizagem musical é entendida aqui, como uma educação dirigida que 
se refere à prática ou domínio de um instrumento musical ou conteúdos teóricos e/ou 
práticos, tendo em vista a aquisição de habilidade ou conhecimento específico. Já a 
musicalização, em sentido amplo, é vista como um processo vivo e ativo capaz de trans-
formar as pessoas em indivíduos conscientes do fazer musical. Visa, além de estimular os 
fundamentos teóricos necessários, formar pessoas capazes de apreciar, consumir, fazer e 
criar música e, acima de tudo, de se expressarem por meio da música. 

De um lado, observamos o ensino musical focado em modelos de estratégias, 
técnicas e procedimentos pré-concebidos, desvinculados da experiência do sujeito, 
tornando-se mera reprodução de conhecimento. De outro, entendemos o privilégio da 
experiência prévia e o desenvolvimento da sensibilidade expressiva antes da iniciação 
formal dos conteúdos. Gainza (1964) defende que “só terá direito de chamar-se ‘edu-
cação’ musical um ensino que seja capaz de contemplar as necessidades inerentes ao 
desenvolvimento da personalidade infantil e que se proponha a cultivar o corpo, a mente 
e o espírito da criança através da música” (p. 12). Necessita-se observar o universo 
infantil e gerar, a partir dele, os recursos didático-metodológico-motivacionais que contri-
buam para uma verdadeira educação musical.

Para FIGUEIREDO (1996) a vivência prévia é fator de apreensão significativa de 
conhecimento, ou seja, este é o resultado das interações que o indivíduo estabelece com 
o meio. Neste trabalho de Figueiredo (ibid,1996), Jean Piaget, é citado como o autor que 
estuda a construção do conhecimento e que concluiu, após longa pesquisa, que as crian-
ças constroem, durante seu desenvolvimento, esquemas de organização e estabelecem, 
por meio das ações, bases que se conformam às expansões do mundo numa contínua 
assimilação, acomodação e adaptação às exigências exteriores. Defendia a tese de que a 
ação, que o indivíduo pratica durante o próprio processo de construção do conhecimen-
to, desempenha papel fundamental na aprendizagem.

Ao educador comprometido, cabe promover um olhar atento ao seu aluno obser-
vando e compreendendo as fases de seu desenvolvimento, bem como adaptar o material 
pedagógico para atender às demandas intelectuais necessárias, uma vez que “para que a 
criança aprenda é necessário que ela compreenda” (GOULART, 2000, p. 20). No ensino 
musical podemos dizer que “a criança vai desenvolver e exercitar seu comportamen-
to em relação à música de uma maneira progressiva e adaptada ao estágio em que se 
encontram as suas estruturas cognitivas, respeitando as características e diferenças indi-
viduais” (LACÁRCEL, 1995, p. 12).

Compreendemos então uma musicalização infantil permeada por situações esti-
muladoras, lúdicas e possíveis de experimentação como influente direta ao aprendizado, 
tanto no que se refere à compreensão quanto a internalização dos conteúdos musicais. 
Estes por sua vez se estabelecerão enquanto linguagem e a maneira como o educador 
musical experiencia a música com a criança será fator preponderante para que ela se 
comunique com o mundo por meio dos sons. Assim, as interações musicais realiza-
das entre o pensar e o fazer musical poderão assumir níveis de significação pessoal e 
artístico.

Para MAFFIOLETTI (1993) “é preciso conhecer a criança, a especificidade da ma-
téria de ensino e orientar a aprendizagem musical a partir das hipóteses de raciocínio do 
ponto de vista de quem aprende” (p.19). Entendendo-se a musicalização como processo, 
estudar-se-á a construção do Caderno de Desenho como ferramenta didático-pedagógica 
no ensino da música em crianças.
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BRITO (2003) reflete que “a música é linguagem cujo conhecimento se cons-
trói com base em vivências e reflexões orientadas (...), pois as competências musicais 
desenvolvem-se com a prática regular e orientada (...) por meio de propostas que consi-
deram todo o processo de trabalho” (p.53). Acreditando que o conhecimento se constrói 
diariamente e que é no fazer da criança com a música que se dá o seu encantamento, 
apreensão e desenvolvimento musical é que a metodologia do Caderno de Desenho foi 
desenvolvida. 

metodologiA

Delimitou-se que os participantes da pesquisa seriam crianças entre 4 e 6 anos de 
idade, por dois motivos: (1) por estarem no período caracterizado por Jean Piaget como 
sendo o estágio pré-operatório do desenvolvimento psíquico e (2) por ser esta a fase onde 
as funções de representação1 estão fortemente em ascensão.

Participaram do processo os alunos e professores. Depois de elaborado o Caderno 
Desenho, o seu uso na musicalização de crianças se deveu ao fato de que havia demanda 
de trabalho musical com crianças e que essa faixa etária, necessita de melhor visualiza-
ção e mais espaço para a escrita, habilidade que poderia ser desenvolvida com o uso do 
caderno de desenho, por este possuir folhas em branco. 

Seguiu-se a seguinte sistematização de conteúdos e/ou atividades: (1) Capa 
do caderno: motivação para o estudo da música; (2) Nomes das notas musicais: fora 
da seqüência (para fixar a memorização); (3) Sons grave, médio, agudo: desenhos, 
brincadeiras no piano e registro no caderno; (4) Grupo de 3 e 2 teclas pretas no 
piano com sons grave, médio e agudo; (5) Desenho das mãozinhas da criança no ca-
derno: número dos dedos; (6) Nota DÓ no piano: grupo de 2 teclas pretas e registro 
da nota Dó no caderno, colagem e pintura do tecladinho; (7) Ritmo e pulsação: ati-
vidades de sensação corporal e depois registro no caderno trabalhando inicialmente 
com o som (   ) e silêncio (   ).

resultAdos e discussões

As seqüências deste Caderno trabalham tanto os conteúdos teóricos quanto a 
prática no instrumento (piano), sendo que a criança ao aprender a nota Dó no caderno 
passa a tocá-la também ao piano. Assim, os resultados de leitura musical, percepção rít-
mica e aprendizagem técnica do instrumento foram planejadas para serem vivenciadas 
ao mesmo tempo. 

Surgiram então as primeiras experiências com o Caderno de Desenho. Levando 
em conta, sempre, a necessidade de abordar o universo infantil, criou-se uma seqüência 
de atividades que pudessem proporcionar uma aprendizagem eficaz, e ao mesmo tempo 
lúdica, dos conteúdos da música. 

A metodologia do Caderno de Desenho foi se aperfeiçoando em sua aplicação e 
vivência e parece estar consolidada, uma vez que resultou de um processo que não foi 
estático. Esta vivência promoveu a fixação da aprendizagem, pois houve possibilidades 
de retorno aos conteúdos (se estes não fossem bem assimilados) ou avanço (se a criança 
já os havia assimilado com segurança).
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conclusões

Após a anotação diária das observações da aprendizagem dos alunos, foi feita 
uma Análise Qualitativa de Dados. No início da pesquisa, há oito anos, houve várias 
tentativas de seqüência lógica dos conteúdos a fim de promover melhor qualidade do 
ensino. Só nos últimos cinco anos é que chegamos a resultados satisfatórios, tanto no 
que se refere à sistematização dos conteúdos quanto à apreensão destes pelas crianças, 
já que assimilaram com facilidade e fluência, entendendo ritmos e as notas, com preci-
são e eficácia.

Foi possível notar que a criança percebe que consegue ler a nota musical na par-
titura, entende e sente o ritmo e a pulsação e assim toca uma pequena peça ao piano, 
o que leva a crer que o método é eficaz e traz ao mesmo tempo aprendizagem, alegria e 
ludicidade, não se tornando um estudo cansativo da música. Percebeu-se que a criança 
tinha necessidade de voltar ao caderno e gostava de fazer as atividades. 

Avaliou-se, ao final de oito anos, que as crianças de musicalização se desenvol-
veram na aprendizagem dos conteúdos musicais, pois leram partituras com facilidade, 
fluência e entenderam o ritmo com precisão e eficácia. Além do mais, as crianças par-
ticiparam de recitais ao final de cada semestre letivo tocando, em média, duas a três 
músicas cada uma. Interessante observar que as crianças gostaram de manusear o ca-
derno e desempenham as atividades com interesse.

notAs

1 De acordo com GOULART (2000) as funções de representação “incluem todas as funções graças às quais representamos 
um significado qualquer (...) usando um significante determinado” (p.26), ou seja, a criança apreende a realidade por meio 
dos sentidos e a representa através de símbolos.
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educAção musicAl em espAços AlternAtivos: perfil profissionAl

A partir das necessidades sociais, constata-se que os espaços e as funções de atu-
ação do educador musical vêm ampliando consideravelmente. A Educação Musical em 
Espaços Alternativos vem sendo difundida nas mais variadas formas. Entende-se por es-
paços alternativos àqueles de educação não-formal, como os Projetos Culturais e Sociais 
ligados as Casas de Cultura, as ONGs, as Fundações, as Igrejas, as Empresas, os Meios 
de Comunicação. 

O perfil profissional do educador musical que se propõe trabalhar em espaços al-
ternativos é diferenciado daquele que atua em espaços formais de ensino. 

Segundo Kleber (2006) as ONGs são campos emergentes de novos perfis profis-
sionais. Para autora, as ONGs são organizações que trabalham com conteúdos flexíveis 
por estarem ancorados em demandas emergenciais, de acordo com as necessidades dos 
sujeitos e de suas comunidades. Para Oliveira (2003), outra característica importante 
é a flexibilidade, sendo que o educador musical deve ter abertura mental para aceita-
ção do gosto dos alunos e demais professores, além das habilidades gerais e específicas 
de um músico profissional. Outro ponto apontado pela autora refere-se à disposição do 
educador musical para a reflexão sobre si – autoconhecimento e motivação para o seu 
desenvolvimento permanente, avaliando a sua atuação diante dos saberes do outro, o 
outro em relação aos objetivos da entidade, a ele próprio e aos colegas. Para Santos 
(2005), há uma exigência que este profissional seja criador, rompendo com os modelos 
ultrapassados, inventando soluções. 

Diante da demanda deste perfil profissional, como as Universidades podem con-
tribuir na formação do educador musical? 
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o estágio curriculAr supervisionAdo em espAços AlternAtivos

O Estágio Curricular Supervisionado é componente obrigatório nos cursos de gra-
duação no Brasil e representa uma primeira aproximação formal do licenciando com o seu 
campo de atuação profissional. O Estágio o obriga, necessariamente, a realizar um tra-
balho de síntese entre teoria e prática. Como o conhecimento produzido na Universidade 
exige uma postura investigativa, a atividade é uma boa oportunidade para que o discen-
te vivencie os dilemas e os campos de atuação profissional, aliando-os à pesquisa. Com 
isso, o perfil desejado de professor aberto e flexível, ou seja, a de um profissional crítico-
reflexivo-pesquisador é contemplado. 

O Estágio Supervisionado no Curso de Educação Musical da EMAC/UFG possui 
carga horária total de 400 horas distribuídas entre disciplinas teóricas de preparação e 
atividades em campo. O estágio é desenvolvido ao longo de quatro semestres, do 5º ao 
8º períodos, tanto nos espaços formais de ensino - escolas regulares das redes pública e 
particular de ensino e escolas de ensino específico de música, bem como, nos espaços 
alternativos de educação não formal. Ainda, o estágio poderá ser realizado na própria 
instituição - projeto de extensão. 

Os estágios do Curso de Educação Musical – Licenciatura da EMAC/UFG são di-
ferenciados partindo da especificidade de cada uma das habilitações: Ensino Musical 
Escolar, Instrumento Musical e Canto. 

Na habilitação Ensino Musical Escolar, as disciplinas teóricas compreendem a 
“Didática e Prática da Educação Musical I, II, II e IV” e “Didática e Prática da Educação 
Musical em Espaços Alternativos I e II”. Os projetos socioculturais difundidos por institui-
ções do chamado “Terceiro Setor” apresentam-se como espaços significativos de atuação 
do educador musical. 

Como já foi ressaltado, no Estágio Supervisionado é necessária a articulação 
dos conhecimentos teóricos na prática, ou seja, trazer para prática a teoria, fazen-
do uma releitura da prática nos contextos de atuação do futuro licenciado, levando 
ao discente a conhecer e refletir sobre os dilemas da sua profissão. Na EMAC/UFG, a 
atuação discente ocorre nas formas de Observação, de Semi-regência e de Regência 
de sala, sendo imprescindível destacar alguns pontos: 1) O aluno deve ser esclarecido 
sobre as funções do estágio e as questões éticas que dele provém; 2) Deve haver equi-
líbrio entre o conhecimento teórico e prático-pedagógico; 3) A prática pedagógica do 
aluno em campo deve ser coerente com o planejamento realizado com seu orientador; 
4) O aluno-estagiário deve ter acompanhamento constante do professor-supervisor; 5) 
Produção de Relatórios de Estágio; 6) Avaliações constantes do processo pedagógico 
observando os objetivos e as metas traçadas. Todos estes itens tornam-se impor-
tantes para a avaliação permanente da estrutura do Estágio, mantendo o seu bom 
funcionamento.

Nos Estágios em Espaços Alternativos, a liberdade para atuação e conseqüen-
temente, a inovação é maior. Estes campos de estágios são de experimentação, além 
de ser locus de acesso ao ensino musical e inclusão social. Esta realidade é decorrente 
da falta de professores atuantes no setor, não existindo currículos e/ou planos de curso 
pré-estabelecidos. Por isso, nesta experiência o professor-orientador da EMAC/UFG vem 
atuando como supervisor e em conjunto com os alunos elaboram um projeto pedagógi-
co para cada espaço específico. Este se baseia na diagnose realizada previamente pelo 
coordenador de estágio e pelo professor da disciplina que discutem com os dirigentes 
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das entidades quais seriam as atividades “desejadas”, tais como: violão, teclado, per-
cussão e coral. Por outro lado, nem sempre se pode atender ao que é solicitado pela 
entidade e a comunidade vinculada a ela, devido a pouca infra-estrutura que as en-
tidades/instituições apresentam no que diz respeito a instrumentos e outros recursos 
musicais. A grande parte dos espaços alternativos atendidos pelo estágio da EMAC/UFG 
não possuem sequer um instrumento musical, sendo a opção o trabalho de musicaliza-
ção utilizando metodologias ativas, sobretudo os métodos Dalcroze, Percussão corporal 
e o Canto Coral. 

Nos anos de 2006 e 2007 foram campos de estágio do Curso de Educação 
Musical as seguintes instituições consideradas “espaços alternativos”: Oficina de Cordas 
– Projeto de Extensão EMAC/UFG, A-SOL, Casa de Cultura Benedita da Silva, Casa de 
Cultura Resgate da Identidade Cultural, Casa de Cultura OFICINA 3, Casa de Cultura 
CTCG, Cras da Vila Redenção, Cras da Vila União – FUMDEC, Acede – Missão Resgate, 
Associação Pestallozzi – Unidade Renascer e Projeto Semear.

Em 2008 constituem-se em campos de estágio em “espaços alternativos” as se-
guintes instituições: Casa de Cultura CTCG, SEMAS – Cras Vila Redenção, Associação 
Pestallozzi – Unidade Renascer e Projeto Semear. Assim como no ano de 2007, preten-
de-se realizar um Recital de Encerramento das Atividades de Estágio ao final do segundo 
semestre letivo do ano corrente, com o intuito de avaliar, divulgar e valorizar o trabalho 
dos estagiários e sujeitos envolvidos nestes campos.

reflexões finAis

O Estágio Supervisionado eficiente é aquele que possibilita o aluno a exercitar a 
sua profissão de maneira crítica e reflexiva. A partir da orientação e supervisão constan-
tes, o discente vivencia o cotidiano escolar formal e os novos ambientes de educação 
contribuindo de forma positiva na sua formação profissional. Nessa perspectiva, é im-
portante que o currículo de um Curso de Educação Musical – Licenciatura que pretende 
formar profissionais reflexivos, atentos aos contextos sociais e atuando de forma transfor-
madora deve prever disciplinas que trabalhem estes conceitos. 

Desde 2006, quando assumimos as disciplinas referentes ao estágio, sente-se 
à necessidade de preparação dos discentes antes de iniciarem a atuação em campo. 
Primeiramente, necessário se faz conscientizá-los sobre os objetivos do estágio e quais 
são os procedimentos a serem realizados, esclarecendo a importância desta discipli-
na como uma oportunidade de entrada para a vida profissional, onde a priori, todos 
os conhecimentos apreendidos até então devem ser utilizados. Por isso, o momento 
de ir a campo é valorizado, onde o estagiário é levado a desenvolver o sentimento de 
responsabilidade e de comprometimento, criando-se uma atmosfera positiva para o esta-
belecimento de uma “cultura” de Estágio. 

Assim como os discentes são incentivados a se envolverem nesta atividade, há 
um trabalho de informação e conscientização dos diretores, coordenadores e professores 
das instituições concedentes do estágio com o intuito de melhorar a organização no re-
cebimento dos estagiários. 

Da mesma forma, a partir do fortalecimento e da abertura de novos campos de 
atuação, a Universidade cumpre sua vocação de ensino-pesquisa-extensão, dialogando e 
intervindo na sociedade de forma mais próxima e dinâmica.
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coNtriBuições da músicoterapia Na 
estimulação cogNitiva – uma oBservação 

do poNto de vista do clieNte

Alexandre Ariza G. Castro - EMAC/UFG
alexarizabr@yahoo.com.br

PALAVRAS-CHAVE: Música, Musicoterapia, Cognição

introdução / justificAtivA

A World Federation of Musictherapy define a musicoterapia como:

“a utilização da música e/ou dos elementos musicais (som, ritmo, melodia e harmonia) pelo 
musicoterapeuta e pelo cliente, em um processo estruturado para facilitar e promover a co-
municação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão e a organização 
(física, emocional, mental, social e cognitiva) para desenvolver potenciais e desenvolver ou 
recuperar funções do indivíduo de forma que ele possa alcançar melhor integração intra e 
interpessoal e conseqüentemente uma melhor qualidade de vida” (Ruud apud Bruscia 2000, 
p. 286)

Sekeff (2002) faz uma relação entre os elementos musicais e o que estes indu-
zem em quem a escuta:

RITMO - elemento pré-musical que abarca todo tipo de vida (biológica, fisiologia, psicológica, 
estética, criadora). Dotado de dupla condição de duração – ligada à vida fisiológica – e inten-
sidade – ligada à vida psicológica. Afeta o indivíduo até mesmo em nível talâmico induzindo 
esquemas de movimento e mobilizando formas de comportamento. 
MELODIA - psicologicamente falando, ela é sempre vinculada à nossa consciência afetiva – 
tem a propriedade de aproximar o homem dele mesmo. É menos dinamogênica que o ritmo, 
mas em sua natureza física, fala à nossa sensibilidade e em sua natureza psicológica, por sua 
vez, induz movimentos afetivos correspondentes.
HARMONIA - produto da cultura ocidental. Corresponde à natureza intelectual do indivíduo, 
envolvendo aprendizagem, lógica, juízo, raciocínio, análise, síntese, abstração, percepção, 
memória, ou seja, pondo em jogo nossas funções psíquicas superiores.
TIMBRE - é cor, ou cor musical [identidade]. É parte inerente do som como substância acús-
tica favorecendo “respostas talâmicas”. 

Com essa relação vemos o rico potencial que a música tem para trabalhar o 
indivíduo, especialmente em seus processos cognitivos. Flavell apud Pederiva (2005) 
descreve a cognição como os processos mentais superiores: consciência, inteligência, 
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pensamento, imaginação, criatividade, geração de planos estratégicos, raciocínio, refe-
rências, inferências, solução de problemas, conceituação, classificação e formação de 
relações, a simbolização, a fantasia e os sonhos. 

Tendo em vista esses aspectos da música e da cognição, podemos notar a im-
portância da Musicoterapia para a Estimulação Cognitiva. Assim, esse trabalho busca 
pesquisar como os clientes do Grupo de Estimulação Cognitiva do CRER, percebem a in-
fluência do uso da música utilizada no contexto da musicoterapia, em seu processo de 
reabilitação. 

Esta pesquisa se justifica por ampliar a perspectiva do profissional musicotera-
peuta trazendo uma melhor compreensão do ponto de vista do cliente, trazendo assim 
mais subsídios para a musicoterapia na estimulação cognitiva. 

objetivo gerAl

Avaliar, a partir do ponto de vista do cliente, como a musicoterapia contribui  •
com o trabalho de estimulação cognitiva. 

objetivos específicos

Apresentar as estratégias utilizadas no Grupo de Estimulação Cognitiva com  •
Adultos do CRER
Realizar uma pesquisa de campo com os integrantes do grupo acima citado  •
para levantar em quais pontos eles percebem que a música e a musicoterapia 
facilitam o processo de estimulação cognitiva.

metodologiA

•	 Tipo de pesquisa
A pesquisa é do tipo qualitativa.

•	 Sujeitos
Os sujeitos da pesquisa serão os pacientes do Grupo de Estimulação Cognitiva 

do CRER que apresentem bom nível de fluência verbal. Este grupo é conduzido por um 
Musicoterapeuta, uma Psicóloga e uma Terapeuta Ocupacional. Para que possam par-
ticipar desta pesquisa os participantes assinarão um termo de consentimento livre e 
esclarecido.

•	 Coleta de dados
Os dados serão colhidos através de entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos 

pacientes do Grupo de Estimulação Cognitiva Adulto do CRER. As entrevistas serão gra-
vadas em formato digital e posteriormente transcritas para se fazer a análise dos dados 
colhidos.
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Roteiro da entrevista:
Você acha importante o uso da música no grupo? Se sim, por que? •
 Você acredita que a música está ajudando na melhora da sua memória? •
 Quais estratégias utilizadas no grupo você gosta mais? •
 Quais estratégias utilizadas no grupo você considera que mais têm contribuído  •
para o seu desenvolvimento?

processAmento dos dAdos

Os dados serão processados através do método de interpretação de sentidos que 
segundo Gomes (2005 apud Minayo 2007, p. 97) trata-se de uma “perspectiva das 
correntes compreensivas das ciências sociais que analisa: (a) palavras; (b) ações; (c) 
conjuntos de ações; (d) grupos; (e) instituições; (f) conjunturas dentre outros corpos 
analíticos”. Neste método o material colhido passa pelas etapas de leitura compreensiva 
do material selecionado, exploração do material e elaboração da síntese interpretativa 
(Minayo 2007).

conclusões pArciAis

A pesquisa está ainda em fase de coleta de dados, no entanto o musicoterapeuta 
autor desta pesquisa auxilia na condução do grupo há aproximadamente um ano. Assim, 
em diversos momentos foram observadas falas dos clientes do grupo afirmando que a 
música é uma fonte de prazer no tratamento e ela funciona como um fator de motivação 
para se empenharem mais na reabilitação cognitiva. Contudo na conclusão da pesquisa 
será possível extrair dados mais consistentes a respeito de como os clientes percebem o 
uso da música no grupo.
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elaBoração de questioNário para mapeameNto 
do eNsiNo de trompete: a aNálise do disceNte

Aurélio Nogueira de Sousa - PIBIC/EMAC
aurelio_trumpete@hotmail.com

Sonia Ray - Docente/EMAC/UFG
soniaraybrasil@gmail.com 

RESUMO: O trompete tem papel importante no desenvolvimento de uma banda marcial, pois desempenha funções melódica 
e harmônica em cominações alternadas nos arranjos e orquestrações, sendo que as melodias são frequentemente parte dos 
motivos temáticos do repertório. Dada á demanda crescente de estudantes interessados em iniciar e aprofundar seus estudos 
no trompete em Goiânia, este trabalho propõe diagnosticar a real situação dos discentes destas bandas, coletando dados e 
informações com aplicação de questionário com todos os alunos das bandas marciais de Goiânia. 
PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia da performance; Trompete; Material pedagógico; Ensino coletivo de instrumento musical.

introdução e justificAtivA

Em trabalho recém publicado, Sousa e Ray (2007) mostram o quanto pouco se 
fala sobre o ensino de trompete e sobre a realidade do discente do trompete. Quanto 
pouco a de material publicado sobre o assunto em particular no centro-oeste brasileiro, 
que fala da realidade da situação do ensino-aprendizado do trompete.

A elaboração do questionário é uma das etapas do projeto que gerará a ferra-
menta principal para o diagnóstico da realidade do aluno de trompete. O questionário é 
baseado na proposta de elaboração de MUCCHIELLI (1979), onde questões fechadas 
e abertas são mescladas visando uma visão ampla, porém controlada do objeto a ser 
estudado.

objetivo

Elaborar um questionário que sirva como ferramenta para diagnosticar a realidade 
do ensino do trompete no tocante da forma de aprendizado por parte dos discentes.

procedimentos metodológicos 

Na primeira etapa, foi realizado uma consulta sobre o ensino de trompete com 
enfoque no docente, em trabalhos como Ray (2001) e Negreiros (2003) e autores 
sobre ensino técnico de trompete como Kleinhammer e Eduardo (1963) e Dissenha 
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(2004). Pretende-se nesta segunda etapa consultar os alunos de bandas em Goiânia 
através de aplicação de questionários e de visitas in loco. As informações coletadas 
nos permitirão mapear a situação atual do discente que estuda nas bandas marciais 
de Goiânia.

Em todas as perguntas construídas houve preocupação em estabelecer relações 
a partir da realidade dos alunos de trompete de Goiânia, com perguntas das seguintes 
formas: que bocal o aluno usa, aonde este aluno começou sua iniciação musical, se este 
aluno toca em público consertos ou shows, e se participa ou participou recentemente de 
festivais ou reciclagens de trompete.

Tudo isso contribuirá para a elaboração do questionário que considerou ainda 
questões sobre os pilares básicos do trompete propostas por SCHWEBER (2004), 
e sobre a iniciação do trompetista nas bandas de música proposta por LUCIANO 
(2002).

discussão e resultAdos pArciAis

O processo de elaboração do questionário levou em consideração a necessida-
de de se levantar detalhes sobre a iniciação deste discente e a realidade o ensino de 
trompete nas bandas marciais de Goiânia. Alguns aspectos relevantes foi sugerido nesta 
elaboração do questionário do discente, tais como: forma de aprendizado, metodolo-
gia utilizada pelo docente, formação dos discente, e aspectos relevantes sobre estrutura 
física e pedagógica das bandas marciais.

Umas das questões, (Exemplo n. 3) do questionário foi selecionada para exem-
plificar a construção:

3. Onde você começou a estudar?

 (   ) Em escola pública (   ) Em escola particular (   ) Sozinho (   ) Com um amigo

 Outro: ______________________________________________________________________________________________

Nesta questão houve a preocupação que como começou a vida musical deste 
aluno de trompete, se começou de forma empírica ou impirica, de que forma este aluno 
se inseriu na banda marcial, e em que escola este aluno começou a estudar trompete.

Neste momento a pesquisa não tem resultados conclusivos a serem apresentados. 
O questionário está concluído e também foi elaborado um termo de consentimento. Tudo 
foi encaminhado junto com o projeto de pesquisa ao comitê de ética da UFG, e aguarda 
aprovação do mesmo para que a aplicação do questionário se inicie.
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“BoraNdá” de edu loBo: sigNos de eNgajameNto?

Everson Ribeiro Bastos – PPG/UFG, bolsista CAPES
everson.bastos@yahoo.com.br 

Adriana Fernandes – PPG/UFG
afernand@terra.com.br

RESUMO: O pôster faz uma breve análise da canção de protesto “Borandá” (1965) de Edu Lobo (1943-____) sob a perspectiva 
da arte engajada. Pretende-se apreender como este compositor elaborou a concepção de engajamento do ponto de vista dos 
procedimentos musicais no início de sua carreira. Esta canção foi incluída no show “Opinião,” que foi um importante musical 
dos anos 1960. Esta comunicação é um relato de uma pesquisa inicial de dissertação de mestrado que aborda a obra do 
músico Edu Lobo. 
PALAVRAS-CHAVE: Arte engajada; Edu Lobo; Borandá.

A década de 1960 é marcada por posições contraditórias e por almejadas mudan-
ças no âmbito político, econômico, social e cultural do Brasil. Segundo RIDENTI (2005), 
no final dos anos 1950 a dualidade, novo e passado, estava presente na concepção de 
artistas e intelectuais. Os intelectuais e artistas interessados na questão do engajamento 
político tinham à sua volta vários meios de contato com estas concepções, destacando-se 
o PCB (Partido Comunista Brasileiro), o ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) 
e o CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE. O ISEB era o

centro permanente de altos estudos políticos e sociais de nível pós-universitário que tem por 
finalidade o estudo, o ensino e a divulgação das ciências sociais (...) para o fim de aplicar 
categorias e os dados dessas ciências à análise e à compreensão crítica da realidade brasilei-
ra, visando a elaboração de instrumentos teóricos que permitam o incentivo e a promoção do 
desenvolvimento nacional. (TOLEDO, 1986 apud SOUZA, 2007, p. 28).

No âmbito artístico, a partir da necessidade de desenvolvimento de uma arte 
nacional-popular, surge o Teatro de Arena, no qual pode-se destacar, Gianfrancesco 
Guarnieri, Augusto Boal e Oduvaldo Vianna Filho (o Vianinha). Segundo Souza (2007), 
“a aproximação dos artistas e estudantes com o ISEB, e a ruptura de Vianinha com o 
Teatro de Arena e, por último, o contato dos idealizadores da peça “Mais-valia vai acabar, 
Seu Edgar” com a UNE propiciaram a criação do CPC” (p.29).

As linhas estéticas a serem seguidas pelas diferentes artes na temática nacional-
popular-política eram heterogêneas e com várias discordâncias sobre como deveria ser 
esta arte engajada. Em 1962, Carlos Estavan Martins, sociólogo, membro do ISEB es-
creveu o artigo “Por uma arte popular revolucionária”, conhecido como o “Manifesto do 
CPC”, no qual tratou das possibilidades de posicionamento político dos artistas (confor-
mado, inconformado e revolucionário) e conceitos sobre “arte do povo”, “arte popular” 
e “arte revolucionária”. Assim definiu: “a arte do povo é predominantemente um produ-
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to das comunidades economicamente atrasadas (...), nela o artista não se distingue da 
massa consumidora (...).” Segundo Martins, na arte popular “os artistas se constituem 
assim num estrato social diferenciado de seu público, o qual se apresenta no mercado 
como mero consumidor de bens cuja elaboração e divulgação escapam ao seu controle” 
(p.129-130). 

A arte revolucionária era apresentada como a possibilidade de conscientizar o 
povo e alcançar a revolução, priorizando o conteúdo da mensagem e não a estética ar-
tística, desta forma facilitando a comunicação com o povo. Posteriormente, segundo 
Contier (1998), “esse Manifesto tornou-se o discurso oficial de um projeto programático 
sobre o nacional e o popular na cultura, sob a óptica do marxismo” (s/ p. ). O manifesto 
gerou uma série de discussões sobre a arte engajada, pois a proposta apresentada não 
foi bem aceita por todos os artistas envolvidos na questão, entre eles Oduvaldo Viana: 
“acreditamos que seremos mais eficazes quanto mais artisticamente comunicarmos a re-
alidade” (Souza, 2004, p. 18). 

No âmbito artístico musical, desenvolveu-se a canção de protesto, também cha-
mada de engajada ou participante, “(...) presas a uma explicitação mais política de suas 
linguagens – poética e musical (...)” (CONTIER, 1998), na qual muitos artistas se envol-
veram, entre eles, Carlos Lyra, Edu Lobo, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré e César Roldão 
Vieira. A estética das composições musicais engajadas também não era bem definida e 
tinha a influência de outros meios artísticos, culturais e políticos, como o teatro de Arena, 
o CPC, o ISEB e o PCB. 

Com o intuito de entender melhor a estética da música engajada nos anos 1960, 
mais especificamente do compositor Edu Lobo, propõe-se a partir da relação das concep-
ções de arte engajada do início dos anos 1960 e a análise do tratamento musical dado 
à canção Borandá, apreender como Edu Lobo elaborou a concepção de engajamento do 
ponto de vista dos procedimentos musicais no início da sua carreira. Tal estudo possibili-
tará a ampliação de um assunto pouco abordado na literatura, a possibilidade de mostrar 
engajamento em som.

A escolha por Edu Lobo entre diversos compositores deste período deve-se ao seu 
destaque entre os músicos da segunda geração bossanovista1, compondo para o teatro e 
vencendo festivais de música. O início da produção de cunho social de Edu Lobo ocorreu 
a partir da influência de Sergio Ricardo, João do Vale, Carlos Lyra e Ruy Guerra. A canção 
Borandá, foi selecionada devido à sua inclusão no show “Opinião” (dez. 1964-1965), 
o qual teve um papel de destaque na questão da arte engajada após a extinção do CPC 
em 1964, pois “assumiu para si a tarefa de restabelecer o contato da intelectualidade 
com o povo através de um musical” (SOUZA, 2007, p. 51-52). A parte de dramaturgia 
foi elaborada por Oduvaldo Vianna Filho (ou Vianinha) em parceria com Paulo Pontes e 
A. Costa, e as composições musicais foram escritas por Zé Ketti, Edu Lobo, Carlos Lyra, 
João do Valle, Heitor dos Prazeres, Ary Toledo, Sérgio Ricardo, Vinicius de Moraes, entre 
outros, cujas temáticas envolviam o morro e o sertão. Na atuação estava Nara Leão, pos-
teriormente substituída por Maria Bethânia, João do Valle e Zé Kéti. 

Este trabalho utiliza-se de procedimentos investigativos qualitativos, cujos dados 
acerca das ideologias de arte engajada foram coletados por meios bibliográficos, enquan-
to a análise da canção Borandá de Edu Lobo, deu-se através da audição e transcrição 
desta composição, partindo da gravação do LP “Edu Lobo por Edu Lobo”, lançado em 
1965, abordando letra, forma (incluindo arranjo), melodia, harmonia e instrumenta-
ção. Utilizou-se a concepção de Napolitano (1998), que afirma que a fragmentação da 
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análise de uma canção ocorre como meio didático, e sua unidade deve ser reiterada na 
interpretação final.

A partir da análise da canção Borandá, pode-se perceber uma aproximação harmô-
nica com a bossa nova devido aos acordes com nona e décima terceira. Melodicamente 
a canção prima pelo uso do modalismo, que não é freqüente na bossa nova. Abaixo é 
apresentada a estrutura da composição:

SEÇÕES Comp.
Composta em si menor.
Escala tonal ou modal:

Contrastes

INTRO. 8 Modo dórico, lídio e frígio. s/ritmo padronizado, baixo e bateria em uníssono com a melodia 
principal.

REFRÃO 1 16 Melodia: pentatônica menor
Harmonia: Escala menor meló-
dico, menor harmônica e modo 
eólio

Ritmo (bossa nova) e vocal usando vocábulo ah em segundas me-
nores ascendentes.

A 12 Modo eólio, escala menor har-
mônica e modo dórico

Bateria mais sutil, vocal usando vocábulo uh à 3 vozes formando os 
acordes Bm e A, com o baixo mantendo a nota si.

REFRÃO 2 8 Mesmo do refrão 1 Melodia principal com coro em uníssono

B 8 Modo eólio e escala menor har-
mônica

Melodia menos movimentada, baterista marca apenas o 2º tempo 
do compasso, o baixo continua marcando samba, e o piano faz ar-
pejos rápidos. O arranjo e a melodia condizem com a idéia da letra

REFRÃO 3 8 Mesmo do refrão 1, com rápida 
passagem por Lá#m.

Divisão vocal mais dissonante

SEÇÕES Comp. Escala tonal ou modal Contrastes

IMPROV. 16 Mantêm-se em si menor e usa 
escalas variadas e passagens 
cromáticas.

Instrumental piano (improviso), com intervenções vocais repetindo 
– Borandá.

A’ 12 Mesmo que A Nova letra

CODA 12 Modo dórico Cadência final: E7(9), D6(9), C6(9) e B.

Apesar de não ser uma obra densa de signos musicais, esta canção não se enqua-
dra totalmente na concepção do “manifesto do CPC”, que valorizava mais o conteúdo da 
mensagem que a estética, pois observou-se uma grande preocupação com os detalhes 
na delicada trama entre os seus signos de composição. No entanto, como queria o “ma-
nifesto,” a letra é direta, mas ainda assim poética: Vam’borandá que a terra já secou 
borandá/É borandá que a chuva não chegou, borandá/Já fiz mais de mil promessas, 
rezei tanta oração/Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não/Deve ser 
que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não/Vou-me embora, vou chorando/Vou-me 
lembrando do meu lugar/Quanto mais eu vou pra longe/Mais eu penso sem parar/Que 
é melhor partir lembrando que ver tudo piorar/Que é melhor partir lembrando que ver 
tudo piorar. Apresenta termos da linguagem informal, como o próprio título da canção 
Borandá, e questões cotidianas do nordestino, como orações, promessas, e o sofrimento 
de ter que buscar melhores condições de vida em outros lugares. Borandá caracteriza-se 
também por um refrão com melodia curta, que se repete com a mesma letra três vezes 
na canção, sendo que só no primeiro refrão a palavra “borandá” é mencionada nove 
vezes. Então, no aspecto da letra, pode-se dizer que pelo menos o refrão condiz com o 
didatismo em prol da mensagem do “manifesto do CPC”. Em contrapartida, esta com-
posição aproxima-se também da visão de um dos parceiros de trabalho e composição de 
Edu Lobo, Oduvaldo Vianna Filho, que se opôs ao “manifesto do CPC” de Carlos Estevan 
Martins, não abrindo mão da qualidade artística em prol da mensagem política. A análi-
se musical revelou um trabalho cuidadoso do arranjo, que apesar de ser tratado em um 
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grupo instrumental pequeno (baixo, bateria, piano, violão, voz e vocal) não apresentando 
cordas ou instrumentos de sopro, busca enfatizar a letra em alguns momentos e o instru-
mental em outros, como no caso da improvisação do piano. É interessante notar que esta 
canção fala do rural e do nordestino usando a bossa nova, e não o baião ou outro gênero 
nordestino, em contrapartida varia entre o modal e o tonal, sendo o modalismo uma das 
características de muitas composições nordestinas. Um outro aspecto a ser observado é 
a aproximação musical mais condizente com o público de classe média do que com as 
classes mais “baixas”, pela instrumentação distante destas classes, como piano e baixo 
acústico, e o não uso da percussão de samba, baião ou outros gêneros mais populares. 

Pode-se concluir que a concepção estética de Edu Lobo não segue uma vertente 
definida de engajamento, expressando simultaneamente uma mensagem clara (letra) e 
uma música (todos os elementos musicais) tratada de forma cuidadosa, buscando con-
trastes através dos arranjos. A análise de Borandá revela apenas alguns aspectos sobre 
o tratamento da letra, música e arranjo da canção de protesto de Edu Lobo, ressaltando 
que uma composição é insuficiente para revelar as características de um período da obra 
musical de um compositor, mas contribui para ampliar o pensamento sobre a canção de 
protesto além da letra, ou seja, o tratamento sonoro que pode vir a ser entendido como 
“engajado”.

notAs:

1  “Numa segunda fase (1962-1966), destacam-se aqueles que podem ser considerados os filhos da Bossa Nova, como os 
irmãos Marcos e Sérgio Valle, Edu Lobo e Ruy Guerra, os arquitetos Pingarilho e Marcos Vasconcelos, Dori Caymmi e Nelson 
Motta, Francis Hime, Lula Freire, Wanda Sá, Wilson Simonal, Orlandivo e Sílvio César” (ALBIN, 2002, p. 223).
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justificAtivA / bAse teóricA

“Contarolando” é um musical criado com o intuito de promover o entendimen-
to, por parte de alunos do ensino regular fundamental, da necessidade de se valorizar 
e preservar as riquezas naturais e culturais do Estado de Goiás. É de autoria da profes-
sora Elza de Almeida e tem sido apresentado em algumas escolas públicas, em caráter 
experimental.

Na atualidade, jovens não têm sido estimulados e conscientizados o suficiente no 
que tange à valorização e preservação das tradições regionais, o que se constitui numa 
das características deficitárias da globalização. Buscou-se, com base nessa premissa, de-
senvolver um musical que representasse um estímulo à mudança de atitude dos jovens, 
utilizando para isso uma metodologia que tornasse o aprendizado mais prazeroso e eficaz. 
Através do “Contarolando” aprende-se brincando, cantando e se divertindo. 

Considerando reflexões de estudiosos da condição pós-moderna, na qual se inclui 
a globalização, este projeto reitera idéias de Canclini, quando afirma que a condição 
globalizada das sociedades atuais propicia mais formas de hibridação cultural, de mis-
turas interculturais. Ainda segundo Canclini: “Esses processos incessantes, variados, de 
hibridização levam a relativizar a noção de identidade cultural” (2003, p. XXII). Tal pen-
samento remete ao fato de que a hibridização cultural, tão presente na globalização, 
diminui a autonomia das tradições locais dessas sociedades. 

Para Sekeff, professora titular do departamento de música da UNESP, a globali-
zação consiste num “processo de generalização de um imaginário que se ‘mundializa’, 
açula e inquieta” [...] Para alguns, “a globalização propicia a massificação das artes e 



Ana is  do 8º  Sempem326

da música [...] Para outros ela estimula a criatividade local de qualidade internacional” 
(2006, p. 93). Também dentro dessa perspectiva, Kumar, outro pensador da pós-moder-
nidade, pontua: “A situação pós-moderna, caracterizada pelo fenômeno da globalização, 
conduz a renovar a importância do local, a estimular culturas regionais e até mesmo 
culturas de grupos” (1997, p. 130). Foi reconhecendo a necessidade de se estimular a 
valorização da cultura goiana que este projeto tem sido desenvolvido. Contextualizando-o 
nas reflexões aqui mencionadas, encontramos um musical com a séria preocupação de 
despertar nos alunos um maior interesse pela cultura e pelas tradições de Goiás.

Já num enfoque educacional, Libâneo (1985 apud LUCKESI, 1990, p. 56) con-
sidera que, atualmente, a Tendência Pedagógica Liberal Tradicional está mais presente 
nas escolas, e afirma: “A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral 
dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a 
cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade”. Ele considera que, dentro dessa 
tendência, o professor transmite o conteúdo na forma de verdade absoluta e a discipli-
na é imposta como meio eficaz de assegurar a atenção e o silêncio. Contestando alguns 
aspectos dessa tendência, destacam-se opiniões de filósofos como William Kilpatrick, 
que defende a importância do aprender vivendo e da necessidade do desejo de aprender. 
Com base na idéia de Kilpatrick, John Dewey se viu inspirado a admitir que se apren-
de a fazer fazendo, e a considerar o interesse da criança como o ponto de partida para 
qualquer ação educativa. Watson, em 1926, comprova que é possível criar condições 
externas para que emoção, motivação e percepção possam ser desenvolvidas, e assim 
garantir um aprendizado mais eficiente.

Tais pensamentos foram preponderantes quando se pensou num musical como ins-
trumento ideal para repassar conhecimentos de forma divertida, descontraída, estimulante 
e participativa. Pensou-se, portanto, em possibilitar ao aluno uma aprendizagem pautada 
na valorização da diversidade e das tradições construídas pelo povo goiano, em diferentes 
períodos históricos e espaços geográficos, sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e 
de gênero, conforme defendem os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 79).

“Contarolando” é um misto de história narrada e cantada. A interação promovida 
com o público faz com que valores da terra dos Goyazes sejam naturalmente assimilados 
e redimensionados. Isso ocorre à medida que a platéia vê como real a possibilidade de 
essas riquezas lhes serem “levadas”. A história gira em torno de um rei de uma terra dis-
tante que, frustrado com tantas limitações de seu reino e seguindo orientações de seus 
auxiliares, resolve visitar o Brasil, especificamente Goiás. Aqui ele se encanta com tudo 
que encontra e decide apoderar-se dos pontos turísticos, dos poetas, compositores e can-
tores, dos pratos típicos e do clima, da hospitalidade, do calor humano, da vegetação e 
até das pessoas e dos animais encontrados em Goiás. Deslumbrado com o que aqui vê e 
vive, ele insiste em levar tudo para o seu reino, mesmo sendo essa atitude contra os prin-
cípios de seus conselheiros. E teria conseguido seu intento, não fosse o plano criado por 
uma menina muito esperta. Aninha convidou alguns amigos e juntos acabaram fazendo 
com que o rei deixasse Goiás sem daqui levar nada, a não ser muita saudade.

A narração é entremeada por canções relacionadas aos trechos narrados. Todo o 
musical é interpretado pelo Quinteto Harmonizza, grupo vocal feminino formado pelas 
professoras Edna Sampaio, Elza de Almeida, Grace Tipple, Loertina Santana e Martha 
Reis. Das doze canções que compõem este musical, dez delas foram compostas por 
Elza de Almeida e duas são de autoria dos compositores goianos Marcelo Barra, Tavinho 
Daher e Rinaldo Barra.
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Nas escolas em que esse musical já foi apresentado, verificou-se não só o envol-
vimento dos alunos, mas também de professores e servidores, que despertaram para a 
necessidade de uma prática educacional mais descontraída e entusiasta. Quando soli-
citada uma avaliação, obtinha-se a informação de que a história era interessante e tão 
envolvente que conseguia prender a atenção de todos, inclusive de crianças de dois e três 
anos, por um período de aproximadamente quarenta e cinco minutos.

objetivos

Este projeto tem como objetivo geral despertar no público o interesse pelo resga-
te das tradições goianas, bem como pela valorização das riquezas naturais e culturais do 
estado. E, como objetivos específicos, divulgar a identidade cultural goiana em meio à 
pluralidade cultural presente em nossa sociedade atual, oportunizando aos alunos uma 
forma de aprendizagem mais eficaz por meio do lúdico, da interação com a música e o 
teatro.

metodologiA

A pesquisa, de natureza qualitativa, é uma divulgadora dos fenômenos culturais 
de Goiás, através de um olhar que considera aspectos pós-modernos da situação atual 
da nossa sociedade.

Os procedimentos desenvolvidos estão embasados em estudos realizados por teó-
ricos críticos sociais, culturais e pedagógicos, numa constante abordagem interdisciplinar. 
Como procedimento metodológico há a observação contínua dos resultados alcançados 
no que tange ao envolvimento do público presente e na interiorização da mensagem por 
esse público.

A pesquisa tem uma abordagem fenomenológica, uma vez que a mesma per-
mite um olhar crítico, suscetível a mudanças sempre que necessário. Segundo Clifton 
(apud FREIRE, CAVAZOTTI, 2007, p. 44): “Uma descrição fenomenológica não se con-
centra nos fatos em si, mas nas essências, e procura revelar o que é essencial (ou 
necessário) em um objeto e em sua experiência, de tal forma que o objeto possa ser re-
conhecido como tal”. Podem ocorrer mudanças quanto ao olhar das pesquisadoras em 
relação ao objeto de estudo, preservando-se, entretanto, a revelação do que é essencial 
ou necessário para essa pesquisa. Aspectos subjetivos podem incorrer numa abordagem 
interpretativa. Na visão de Guimarães: “Em qualquer área do conhecimento, o êxito de 
uma pesquisa pressupõe o envolvimento do pesquisador com seu objeto de investigação 
– é um ato de paixão.” (2002, p. 21). A experiência e a percepção obtidas pelas pesqui-
sadoras serão também consideradas como fonte de conhecimento.

conclusões

“Segundo Freire, Merrian procura compreender o que a música faz à sociedade, 
a partir dos seus ‘usos’, ou seja, a partir da situação na qual a música é emprega-
da na ação humana, e das ‘funções’ (grifos da autora) referentes às razões deste uso” 
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(Maffioletti, 1993, p. 23). Merrian considera a música como parte funcional da cultura e 
como comportamento humano que reflete a organização da sociedade na qual se insere. 
Assim sendo, é louvável a intenção de ensinar utilizando a música como recurso estraté-
gico. E se a hibridização cultural diminui a autonomia das tradições locais da sociedade, 
através da música é possível trazer à tona e revitalizar a cultura regional e tradicional 
goiana, proporcionando aprendizagem e assimilação dos valores oferecidos por essa cul-
tura. É sempre prazeroso aprender por meio da canção. Isso confirma a idéia de que um 
tema abordado através de um musical é capaz de provocar sentimentos positivos e sus-
tentar o ânimo durante a realização das mais variadas atividades humanas, dando às 
pessoas a sensação de poder realizar algo de maneira diferenciada.
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justificAtivA / bAse teóricA

A música não é só uma técnica de 
compor sons (e silêncios), 
mas um meio de refletir e 

de abrir a cabeça do ouvinte
 para o mundo (John Cage).

Conforme o explicitado na epígrafe acima (Barrox, 2006), a música faz parte do 
cenário cotidiano do ser humano, organizada em estilos musicais, ou em conjuntos de 
sons e ruídos. Ambas manifestações participam da configuração de sentido da existên-
cia humana.

Cage, músico experimental estadunidense (5/9/1912 – 12/8/1992), atribuía 
valor e lugar a cada som, conferindo-lhes expressão. Cada evento sonoro que se apresen-
ta no instante é contemplado, assimilado, além de reorganizar as dimensões de espaço 
e tempo do ouvinte e do músico. Dentro do cenário da história do ser humano também 
estão presentes os papéis e os símbolos que se diversificam nos diferentes momentos 
de sua vida.

Estas atuações pertencem a diversos personagens que compõem o enredo da his-
tória do ser humano. São frutos de encontros e desencontros que, ao serem resgatados, 
produzem auto-conhecimento e consciência. Dentro deste processo, o ser humano tor-
na-se sujeito de sua história. 

O conjunto dos diversos personagens que o sujeito-ser humano constrói em sua 
existência denomina-se identidade.

O sujeito é (...) o resultado da sucessão e coexistência de diversos personagens criados por ele 
mesmo ao longo da vida. A identidade é um produto da história desses personagens, de suas 
vidas e suas mortes, numa processualidade e transformação. (Cavalcante, Mourão, 2006)
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O processo de formação deste produto, a identidade, é metamórfico. Portanto, 
identidade é um conceito dinâmico, uma categoria que atua dialeticamente com outras 
duas: consciência e atividade. (Ciampa, 2005).

Atuar é compor, ouvir, improvisar e recriar. Estas atividades exigem diálogo. 
Portanto, assim se processa a identidade: situada dentro do paradigma da lógica dialó-
gica, que insere o ser humano dentro de uma complexidade que o abarca como parte 
dela. (Uricoechea, 2005).

A música estabelece múltiplas conexões com a realidade plural do sujeito-ser 
humano, estando diretamente ligada à identidade. É “(...) uma expressão criativa que 
revela os valores de humanidade e sensibilidade do homem social, constituindo-se como 
expressão de significados do ser humano” (Camargo e Bulgacov, p. 90).

Portanto, postula-se a existência de uma Identidade Sonora (Benenzon, 1985). A 
música, com suas diversas manifestações, permite que o sujeito-ser humano vivencie as-
pectos significativos, propiciando “(...) o descobrimento do plano mais interno, profundo 
e oculto do pensamento” (Camargo e Bulgacov, p. 90). Dentro de um processo musicote-
rápico, o sujeito-ser humano constrói a sua Identidade Sonora ao resgatar e construir sua 
história a partir de elementos sonoro-musicais (categoria atividade) e ao adquirir conhe-
cimento da mesma por meio da comunicação e expressão musicais que podem se tornar 
mais significativas ao longo do processo (categoria consciência). 

Uma fase da vida do sujeito-ser humano na qual sua identidade está em cons-
trução de forma mais intensa é a juventude. Segundo Erikson, é uma fase intermediária 
entre a infância e a fase adulta, e sua característica fundamental é a crise de identidade. 
Também Levi e Schimitt (1996), citados por Dick (2003), definem juventude como o 
momento situado entre a dependência infantil e a autonomia da idade adulta. 

Em uma pesquisa realizada em uma instituição social, teve-se a oportunidade de 
compreender como a Identidade Sonora de jovens foi construída e fortalecida com o auxí-
lio da Musicoterapia. A Musicoterapia é uma abordagem científica que utiliza “a música e 
seus elementos integrantes (...) mobilizando reações bio-psicossociais no indivíduo com 
o propósito de minimizar seus problemas específicos e facilitar sua integração e reinte-
gração no ambiente social” (Barcellos in Bruscia, 2000, p. 274). 

objetivos e metodologiA

A pesquisa de campo foi realizada em uma instituição que atende necessidades 
de jovens de baixa renda, no segundo semestre de 2006. A faixa etária dos jovens era 
de 16 a 30 anos. Trata-se de jovens em situação de risco, pois sofrem discriminação 
social quanto a dificuldades para obter formação educacional de qualidade destinada à 
profissionalização. 

Foram atendidos dois grupos com os quais foram utilizadas as seguintes técnicas 
musicoterápicas: improvisação, audição musical, composição e recriação. Os instru-
mentos e recursos de áudio utilizados foram: instrumentos de percussão, violão, CDs e 
aparelho de som. 

A fundamentação teórica da presente pesquisa foi construída com base na 
Psicologia Social, na Musicoterapia e na Filosofia. Nesta pesquisa de campo, de 
abordagem qualitativa, analisou-se o conteúdo dos dados qualitativos baseados em 
entrevistas semi-estruturadas, relatórios das sessões, gravações em fitas cassete e em 
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pen-drive. Os atendimentos aconteceram uma vez por semana, durante seis meses, com 
uma hora de duração, na referida instituição, direcionados por um terapeuta e um co-
terapeuta. Quanto aos procedimentos éticos, o projeto foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. 

 
Análise dos dAdos

Um grupo, no início, não se deixou se levar pela condução do movimento musical. 
Percebeu-se também que o grupo carregava um fardo de preocupações quanto ao futuro 
e suas obrigações diárias vinculadas à edificação deste. A crise de identidade de alguns 
membros deste grupo também se manifestava nas relações conturbadas com a família, 
sua matriz de identidade.

Durante um momento de uma sessão em que foi realizada a composição da pa-
ródia com a melodia da canção “Pais e Filhos”, do Legião Urbana, uma integrante disse 
que estava revoltada com a sociedade. Percebeu-se que há, não só nela, mas no grupo 
como um todo, um sentimento de ansiedade e uma necessidade de resgatar a si mesmo 
por meio dos conteúdos internos expressados. 

Este movimento de resgate de si mesmo (atividade) é fundamental para a constru-
ção da identidade na juventude, pois produz auto-conhecimento (consciência). Em um 
momento de uma sessão em que foi utilizada a técnica da audição musical, que deno-
minei de “passeio musical”, outra integrante se lembrou de manias de criança, como o 
uso de dedo no nariz, etc. São lembranças que no processo colaboraram para despertar 
de sua identidade juvenil. 

O ato de construir da identidade por meio da audição musical e elaboração verbal 
(categoria atividade), juntamente com o movimento de resgate de si mesmo (categoria 
consciência) aconteceu simultaneamente neste caso. Em algumas sessões, durante o fe-
chamento, ela afirmou que os conteúdos trabalhados nas sessões ficavam “ressoando” 
em sua cabeça durante a semana. 

O processo lento de autoconhecimento, promovido pelas diversas atividades, 
foi proporcionando, paulatinamente, o desenvolvimento progressivo do processo me-
tamórfico da identidade do grupo. Percebeu-se isto no momento de uma sessão 
na qual a paródia da canção “Pais e Filhos” foi cantada. Perguntou-se como elas 
recebiam esta canção e todas, unanimemente, disseram que a viam como uma fo-
tografia de um tempo que passou. Sentiam-se, naquele exato, mas amadurecidas 
emocionalmente. 

Após avaliação do processo, o grupo demonstrou sentimento como “saudade”. 
Verbalizações como mudanças, tranqüilidade, autoconhecimento, perda do medo de 
falar estiveram presentes. Nesta perda, houve presença da atividade construindo a iden-
tidade em atos concretos indicadores de um protagonismo juvenil nascente. 

Houve referências às imagens surgidas na atividade do “passeio musical”, re-
velando em alguns casos a consciência em relação ao passado a e o desejo de agir 
de acordo com decisões futuras proporcionando a metamorfose da identidade. Houve 
alusão à paródia da canção “Pais e Filhos” e o sentimento partilhado no grupo. Isto 
confirmou a existência de uma Identidade Sonora grupal. A letra original desta canção 
também suscitou o desejo de ter o amor ideal descrito no conteúdo. Isso indica desejo 
de metamorfose, de mudar.
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considerAções finAis

Nesta pesquisa, percebeu-se como a Musicoterapia foi um recurso importante 
para o processo de construção da identidade de jovens que participaram da mesma. A 
Musicoterapia proporcionou-lhes autoconhecimento, resgate e construção de suas iden-
tidades, a partir de elementos do passado, presente e futuro que se manifestavam no 
aqui e agora das sessões. 

A melhoria na afinação das vozes, a perda de timidez ao cantar, bem como o ritmo 
produzido em conjunto demonstram o aumento de vínculo criado entre os membros do 
grupo devido ao prazer proporcionado nas atividades, criando um ambiente no qual a 
confiança entre os membros possibilitou na partilha de seus conteúdos internos. 

Conclui-se que ao trabalhar com a técnica de composição, o musicoterapeuta 
está estimulando a criação, vinculada à categoria atividade, importantes para a valori-
zação do ser.
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Reginaldo Carvalho, compositor paraibano, nasceu na cidade de Guarabira, em 
1932. Estudou composição com Villa-Lobos, Paulo Silva, Paul Le Flem e Pierre Schaeffer, 
estes últimos responsáveis pela sua incursão no mundo da música eletroacústica, área 
na qual foi pioneiro no Brasil. (Marcondes, 1998) Apesar do pioneirismo neste campo, o 
canto coral foi uma das aéreas mais exploradas por Reginaldo Carvalho ao longo da sua 
atuação como compositor e professor de música, razão pela qual compôs várias obras e 
produziu muitos arranjos de música folclórica, que dedicou a diferentes corais, para que 
as pessoas aprendessem a elaborar o gosto artístico musical. Foi diretor do Conservatório 
Nacional de Canto Orfeônico, transformando-o no Instituto Villa-Lobos, hoje ligado à 
UNI-RIO. (Neves, 1981) Na década de 70, assumiu a coordenação geral do Centro de 
Pesquisas Culturais e Comunicação Social do Piauí, na cidade de Teresina, onde reside 
até hoje. Apesar da grande produção, a maior parte da obra coral de Reginaldo Carvalho 
ainda é desconhecida e inacessível ao público porque os estudos nesta área são inexis-
tentes. Esta pesquisa foi direcionada no sentido de divulgar a música vocal brasileira, 
sobretudo aquela produzida por Reginaldo Carvalho. Os principais objetivos foram a) estu-
dar a música vocal brasileira contemporânea para coro a cappella, focalizando na edição 
do repertório sacro e secular escrito por Reginaldo Carvalho, ao longo do século XX; e b) 
catalogar e editar a obra sacra e secular para coro a cappella do referido compositor.

A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, adquirimos, catalogamos 
e selecionamos o repertório que seria estudado. A maior parte das obras de Reginaldo 
Carvalho está arquivada na Escola de Artes Texto e Música, sob a forma de fotocópia, 
numa estante de madeira com trinta cômodos, cada cômodo comportando, em média, 
quatroze pastas. (Ferreira Filho, 2000) Percebemos, pela análise dos textos musicais, 
que as fotocópias são padronizadas e foram produzidas, na maioria dos casos, pelo 
compositor. Em alguns exemplos, a grafia musical é diferente daquela do compositor, 
razão pela qual deduzimos que foram elaborados por um ou mais copistas. O próprio 
Reginaldo, ao longo da pesquisa, declarou que utilizou os serviços de copistas, e chamou 
a atenção para o fato de que alguns deles, eventualmente, interferiram no texto original. 
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Na segunda etapa do trabalho, editamos o repertório selecionado, utilizando-se, para tal 
fim, do software FINALE. Ao longo da investigação, o contato entre o professor e o aluno-
bolsista foi permanente, oportunidade na qual fundamentamos a pesquisa e discutimos 
assuntos relacionados ao tema. A proximidade com o compositor foi de fundamental im-
portância para a coleta de informações biográficas, bem como para esclarecer dúvidas 
sobre as datas nas quais algumas obras foram escritas, locais nos quais foram compos-
tas, dedicatórias, dentre outros aspectos editoriais.

A música coral de Reginaldo Carvalho, seja ela sacra, secular ou folclórica, é mar-
cada pela diversidade de feitios. Grande parte das suas composições tem como ponto de 
partida a cultura nordestina, fato que pode ser constatado nos títulos de algumas com-
posições como, por exemplo, As flô de Puxinanã, baseada na poesia de Zé da Luz. As 
composições para coro, quase todas a cappella, apresentam uma linguagem harmôni-
ca rebuscada, na qual o compositor mistura os elementos idiossincráticos do modalismo 
nordestino, como a escala mixolídia, com elementos jazzísticos, evidenciados no uso siste-
mático de acordes alterados, com sétimas, nonas e décimas terceiras. Reginaldo enfatiza 
que o Nordestino musical tem a ver com a música onde ele nasceu e sedimentou a sua 
memória auditiva com enorme carinho e encantamento. (Carvalho, 2008) O tratamento 
prosódico e a preocupação com a ortoépia e a correta disposição e acentuação das pa-
lavras é outro traço marcante. Outro traço composicional importante é o laconismo, uma 
vez que as suas composições para coro, via de regra, são breves e sem muitas repetições. 
As obras são escritas, geralmente, para coro misto a quatro vozes (soprano, contralto, 
tenor e baixo), sempre com muitos divisi por conta dos poliacordes que Reginaldo em-
prega. O compositor tem verdadeira fascinação pela música coral a cappella, gosto que 
desenvolveu através do contato com o cantochão e a polifonia renascentista de Palestrina 
e Victoria. Por esta razão, é enfático quando diz que não aprecia coral com acompanha-
mento instrumental, principalmente como está em moda agora, com violão, sanfona ou 
batucada. (Carvalho, 2008) Por isso, quando compõe, Reginaldo observa atentamente 
os elementos textuais para dar-lhes o tratamento prosódico adequado e correto. Os úl-
timos compassos de A Cacimba, por exemplo, foram escritos com o intuito de traduzir, 
da forma mais próxima possível, as variantes apocopadas características do linguajar do 
povo do interior do Nordeste e que estão expressas no poema de Zé da Luz. Quanto à 
extensão vocal das composições, notamos que Reginaldo escreve sempre numa região 
cômoda para todas as vozes, explorando os limites graves e agudos para fins expressivos. 
Este aspecto está diretamente associado à sua atividade como regente de coros escola-
res, coros formados por diletantes e/ou profissionais, para os quais escreveu repertório 
original, de acordo com o nível técnico, musical e vocal, de cada um.

Nas obras de Reginaldo Carvalho há simplicidade sem populismo e um diálogo 
permanente entre nacional e universal, passado e presente, tradição e renovação. No que 
diz respeito à interpretação, o grau de dificuldade das obras é variável. É possível encon-
trar composições simples, como o Salmo de Davi; também é possível encontrar obras 
com nível médio de dificuldade como, por exemplo, o Santo, Santo, Santo!; e obras 
com alto grau de complexidade como Rezação, publicada pela FUNARTE, em 1980. De 
forma geral, suas composições podem ser incluídas no repertório de coros escolares, di-
letantes e profissionais, pois as extensões vocais e a condução melódica das vozes são 
cômodas, as respirações obedecem à pontuação textual e o encadeamento harmônico 
é tonal, apesar das inúmeras dissonâncias e progressões inusitadas. É necessário, por-
tanto, que o regente selecione o repertório adequado à sua realidade. As composições 
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podem ser utilizadas para o ensino do solfejo e da técnica vocal. Regentes e cantores 
deverão estar atentos durante o processo de interpretação musical aos aspectos fraseoló-
gicos, articulação, dinâmica, respiração e prosódia. A sonoridade ideal deve ser sempre 
arredondada e verticalizada, com respiração controlada, para manter o legato das linhas 
melódicas e a afinação das vogais, obtendo-se um som uniforme, sem contudo deixá-lo 
muito escuro e europeu. É preciso também uma boa articulação e dicção, tendo cuidado 
com os ditongos e com algumas passagens rítmicas em que o texto pode ficar com-
prometido, prestando atenção aos regionalismos lingüísticos que aparecem em alguns 
textos. É fundamental obsevar que, como alguns textos foram recolhidos do folclore, não 
estão necessariamente na variante padrão da língua portuguesa. O regente deve observar 
o andamento e as indicações de caráter de cada composição. Nas músicas com tempo 
lento, é recomendável manter o legato, fazendo uso da respiração coral. Isso conservará 
a qualidade da sonoridade.

O estilo composicional de Reginaldo Carvalho abrange múltiplas tendências, que 
resultam da sua formação e das preferências musicais desenvolvidas desde a infân-
cia, no ambiente familiar e escolar, quando começou a ouvir Bach, Haydn, Beethoven, 
Schubert, Schumann e Wagner, que se tornou o seu paradigma harmônico. (Carvalho, 
2008) Reginaldo é um compositor eclético e nunca aderiu a nenhuma corrente estética 
composicional específica, citando, por exemplo, que não se identificou com o atonalismo 
e o dodecafonismo. Chegou a escreveu alguns trabalhos utilizando estas técnicas, mas 
não enveredou por este caminho porque não gostava, apenas achava curioso. Também 
não aderiu aos modismos da sua época, uma vez que considerava algumas práticas mu-
sicais transitórias e inconsistentes. (Carvalho, 2008) A grande maioria das composições 
e arranjos vocais de Reginaldo Carvalho apresenta, além do valor artístico e estético, um 
forte caráter didático, uma vez que ele escreveu a maior parte destas obras para os coros 
que dirigiu ao longo da vida, dando continuidade ao projeto do Canto Orfeônico iniciado 
por Villa-Lobos. A utilização sistemática do modalismo e das melodias por graus con-
juntos contrasta com os poliacordes e as melodias disjuntas de algumas composições, 
características que o colocam em sintonia com o seu tempo e a modernidade. Reginaldo 
é um compositor consciente da sua função como artista e da sua identidade sócio-cultu-
ral, como observa: “sei que o Nordeste, a Paraíba perfumam todo o meu trabalho, como 
dizem as pessoas. Eu faço a música que eu faço, que eu gosto, que eu quero, apesar 
do inúmero cabedal de informações que possuo. Do mesmo jeito que em música, sou 
assim em matéria em filosofia, religião, política, escola de samba e futebol: independen-
te, altivo, responsável. Sobretudo gosto de música, gosto de ouvir música. Posso dizer 
que eu sei música e a amo”. (Carvalho, 2008)
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O Conservatório de Uberlândia foi fundado em 13 de julho de 1957 pela profes-
sora Cora Pavan de Oliveira Capparelli, com a autorização do Ministério de Educação 
e Cultura (M.E.C.). A iniciativa da professora Capparelli se fundamentou na vontade 
de criar na cidade um estabelecimento de instrução regular e regulamentada aos es-
tudantes de arte (Machado et. al., 2007). Dentre seus objetivos principais estão o de 
“preservar valores antigos ao lado dos novos e estimular a receptividade às mudanças 
(...) encaminhar o aluno, ser humano agente, pensante e motivado a falar uma lingua-
gem artística no sentido de sua realização pessoal” (Carmo, 2002, p. 113). Atualmente 
o Conservatório de Uberlândia possui atividades em quatro áreas do ensino de artes: 
música, artes visuais, dança e teatro, além de artesanato. Atende estudantes dos 6 anos 
à terceira idade, cerca de 4000 alunos por ano.

Sob essa perspectiva, este trabalho tem como objetivo apresentar a descrição e 
análise estrutural do atual programa de formação no curso técnico em performance pia-
nística dessa instituição. Para tanto, adoto como referencial teórico os autores Casara 
(2000), Karling (1991) e Tosi (2003). De acordo com Casara (2000, p. 21), um progra-
ma de ensino tem por função definir prioridades e objetivos. Dessa maneira, confeccionar 
um programa de ensino é planejar, isto é, segundo Karling (1991), prever resultados e 
objetivos, conteúdos e procedimentos. Nesse ponto de vista, na área de ensino do piano 
no conservatório público de Uberlândia, utiliza-se este tipo de planejamento denominado 
programas para estabelecer as metas de ensino e atividades a serem construídas e viven-
ciadas no processo de aprendizagem pianística. Eles foram elaborados e estão divididos 
conforme os níveis dos cursos oferecidos pela escola. Portanto, há um programa para 
a Educação Musical (nove primeiros anos do curso) dividido em: ciclo inicial (06 a 08 
anos); ciclo intermediário (09 a 11 anos); ciclo complementar (12 a 14 anos); e, há um 
programa para o Curso Técnico Instrumental (com duração de três anos). Porém, aqui 
descreverei e farei a análise apenas do programa do Curso Técnico, no qual, ao final do 
curso de três anos, o aluno recebe um diploma de Técnico Instrumental – Piano. O pro-
grama aqui descrito foi organizado no início de 2007 pelo coordenador da área de piano, 
com a colaboração de todos os outros professores atuantes nesta área.
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O programa dos três anos de Curso Técnico se encontra resumido em um só, 
ou seja, ao contrário do programa do curso de Educação Musical que está dividido em 
ciclos, ele apresenta o conteúdo que deve ser seguido pelo professor e desenvolvido no 
aluno durante três anos. Ele contém os seguintes itens: perfil do aluno; objetivo geral; 
objetivos específicos; conteúdo; recursos; registro; bibliografia; e planejamento anual. No 
entanto, segundo Tosi (2003), para que um plano cumpra sua função, o ideal é seguir um 
esquema mínimo constituído pelos itens: dados identificativos; justificativa ou dados in-
trodutórios; diagnose; objetivos; conteúdo; metodologia; avaliação; bibliografia. 

Assim, segundo a referida autora (ibid.) o primeiro item que deve conter num 
programa é aquele denominado dados identificativos. Nesse item devem-se apresen-
tar o nome da instituição a que destina o plano, o tema, a série e o ano, além do tempo 
de execução. Todavia, no programa de piano do conservatório não há a identificação da 
instituição. Apresenta-se somente que o planejamento destina-se ao curso técnico instru-
mental de piano no ano de 2007.

O próximo item que deve ser apresentado no planejamento é o que a autora deno-
mina justificativas ou dados introdutórios (Tosi, 2003). Esse item deve ser constituído 
de informações de teóricos a respeito do assunto; posicionamento pessoal; e, esclareci-
mento do leitor. Voltando o olhar para o programa de piano do conservatório é possível 
relatar a ausência desse item. Tosi (2003, p. 80) ainda estabelece que num programa 
é importante conter também “a fotografia da realidade na qual se vai trabalhar”. Nesse 
item, denominado diagnose, devem constar a população-alvo, a comunidade, os recur-
sos existentes, os conteúdos e habilidades adquiridas. Entretanto, no programa de piano 
do conservatório é possível identificar parte desse item. O programa em questão apresen-
ta os itens: perfil do aluno; recursos; conteúdo.

Assim, no item perfil do aluno são descritas quais as capacidades que o aluno 
já deve ter desenvolvido para conseguir executar este programa com êxito: “seja capaz 
de ler e interpretar partituras musicais dos períodos barroco, clássico, romântico, mo-
derno de compositores estrangeiros e nacionais” (Modesto, 2007, p. 4). Observando o 
referido item, é possível evidenciar que é exigida do aluno a leitura da notação tradicio-
nal de música, que ele tenha desenvolvido uma técnica instrumental a qual lhe permita 
não só ler, mas executar e interpretar qualquer partitura dos diversos períodos da histó-
ria da música. O plano de ensino pianístico do conservatório ainda traz os conteúdos a 
serem desenvolvidos pelos alunos: escalas menores (lá menor, mi menor, ré menor, si 
menor e sol menor) e peças dos períodos barroco, clássico, romântico e moderno tanto 
de compositores estrangeiros como nacionais. Além disso, consta no programa de piano 
do conservatório os recursos existentes na instituição à disposição do professor. Assim, 
há em recursos: piano, aparelho de som, jogos didáticos e métodos diversos. Porém, o 
conservatório de Uberlândia hoje dispõe de outros recursos além desses que poderiam 
ser utilizados como colaboradores do ensino de piano. Além dos recursos citados no pro-
grama há disponível na escola: um estúdio de gravação; uma oficina de multimeios com 
computadores que contém programas de editoração, elaboração e execução de arran-
jos e partituras; e, outros recursos tecnológicos como televisão, aparelho de DVD, vídeo 
cassete. Observando o funcionamento da escola, é possível afirma que muitas vezes 
tais recursos não são utilizados por falta de conhecimento dos professores tanto da sua 
existência quanto do manuseio, além do número expressivo de alunos e professores ser 
muito superior do que os materiais disponíveis. Sendo assim, observando a descrição 
do item diagnose por Tosi (2003) e analisando o programa de piano do conservatório, é 
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possível constatar nesse a ausência de esclarecimentos sobre a comunidade envolvida 
no processo de ensino (com seus costumes, tradições, língua típica, etnia, etc.) e sobre 
as habilidades adquiridas.

Para Tosi (2003) um planejamento educacional deve apresentar seus objetivos 
subdivididos em: objetivo geral, objetivos específicos, objetivos cognitivos, objetivos de 
pesquisa e objetivos apreciativos. Segundo a autora, o objetivo geral é aquele corres-
pondente ao valor da disciplina dentro do Currículo da instituição, enquanto os objetivos 
específicos “são os que normatizam as ações absolutamente imediatas, e que permitam 
avaliação clara” (ibid., p. 50). Já os objetivos cognitivos são aqueles ligados ao conhe-
cimento. Quanto aos objetivos de pesquisa são os que exigem atitudes do aluno sobre 
decisões e execuções de determinadas ações. E, por fim, os objetivos apreciativos são 
os que atribuem valor aos conteúdos, seja valor para a natureza, para o indivíduo ou 
para a sociedade, isto é, benefícios individuais e coletivos daquele conteúdo. No entan-
to, o programa de piano do conservatório só oferece explicitamente dois desses objetivos 
apresentados por Tosi (2003): o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo 
geral coloca como meta dos três anos de curso a preparação dos músicos para ocupa-
ções artísticas de acordo com que o mercado de trabalho oferece. Complementando 
estas metas encontram-se os objetivos específicos os quais prevêem “desenvolvimento 
da leitura musical e interpretação musical, apreciação de obras de diferentes períodos 
musicais, trabalhar a qualidade sonora, através de diferentes tipos de toque” (Modesto, 
2007, p. 04). 

Segundo Tosi (2003), os programas de ensino devem apresentar o item metodo-
logia na qual se revelam os métodos, técnicas e procedimentos, além do cronograma de 
trabalho. Porém, o programa de ensino do conservatório não apresenta esse item, mas, 
traz somente o que se chama planejamento anual, equivalente a um cronograma. Nesse 
item encontra-se um quadro no qual se estabelece o conteúdo a ser cumprido pelo aluno 
em cada ano dividido em bimestres. 

Segundo Tosi (2003), a avaliação pode ser realizada de diversas formas e deve 
se referir ao estímulo ou a confirmação que aparecem após julgamento de alguém a res-
peito da ação que foi cometida. Todavia, sobre tal aspecto, o programa do conservatório 
traz somente o item registro, porém, apenas com a informação “avaliação bimestral” 
(Modesto, 2007, p. 04). Então, para melhor esclarecimento é necessário consultar o 
regimento interno do conservatório (Machado et. al., 2007), no qual consta que esta 
avaliação visa especialmente diagnosticar a situação real de aprendizagem do aluno em 
relação a indicadores de desempenho definidos pelo Conservatório em sua proposta pe-
dagógica. De acordo com esta proposta, a verificação de aprendizagem ocorre através de 
um processo contínuo e cumulativo em que se observam aspectos qualitativos e quan-
titativos das provas realizadas com banca examinadoras e participação dos alunos em 
recitais, oficinas, workshop, concursos, feiras e outros.

Para Tosi (2003), os programas de ensino devem conter o item bibliografia subdi-
vidido em três partes. A bibliografia da classe, isto é, os livros e apostilas utilizados pelos 
alunos e escolhidos pelo professor. Os livros de pesquisa que exploram o assunto con-
templado pelo professor. E, a bibliografia específica do professor, a qual constitui aquela 
que prepara e atualiza o professor. No entanto, o item bibliografia do programa de ensino 
do conservatório não está sob esta subdivisão. Há nesse item apenas sugestões de mé-
todos e livros de partituras, vários deles sem autor e apenas título, e outros apenas com 
autor, sem o título do método. Além de nenhum ser citado conforme normas de referência 
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bibliográfica da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas), não há explicação 
se tais indicações são para o uso do professor ou do aluno, se são para pesquisa ou se 
devem ser utilizados pelos alunos.

 Enfim, é possível concluir que o Conservatório de Uberlândia, enquanto ins-
tituição de ensino de música, possui um programa de aprendizagem pianística cuja 
estrutura não atende ao esquema mínimo estabelecido pelo referencial teórico aqui ado-
tado. Além de verificar a ausência de diversos itens estipulados por Tosi (2003), alguns 
itens encontram-se incompletos. Foi possível constatar a ausência dos itens justificativa 
ou dados introdutórios e metodologia. E, também, foi identificado que os demais tópicos 
(dados identificativos, diagnose, objetivos, conteúdos, avaliação, bibliografia) apresenta-
dos pelo programa estavam incompletos.  Dessa maneira, parafraseando Tosi (2003), 
é importante relatar que o plano educacional apresentado pela área de piano do conser-
vatório de Uberlândia, por não se enquadrar nesse esquema mínimo estabelecido pela 
autora, não permite a integração e compreensão dos conteúdos planejados. Isso pode 
acarretar insegurança para os professores e, por conseqüência, impossibilitar o progresso 
dos alunos durante o processo de ensino.

referênciAs bibliográficA

CARMO, Sérgio Rafael do (Org.). Conservatórios estaduais: arte e emoção como aliados da educação em Minas 
Gerais. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Educação de Minas, 2002. 144 p. – (Lições de Minas, 18)

CASARA, Marcos. A arte de planejar. Nova escola, v. 15, n. 138, p. 20-32, dez. 2000.

KARLING, Argemiro Aluíso. A didática necessária. São Paulo: Ibrasa, 1991. p. 302-324.

MACHADO, André Campos; MEDEIROS, Leciane Leandra; PINTO, Marília Mazzaro; VILELE, Vera Lúcia San-
tos. Proposta pedagógica e regimento escolar do Conservatório Estadual de Música “Cora Pavan Cappa-
relli”. Disponível em: <http://www.conservatoriodeuberlandia.triang.net/cemcpc/inicio.htm>. Acesso em: 
06/maio/2007.

MODESTO, Dichson (Org.). Programa de Formação Pianística do Conservatório Estadual de Música Cora 
Pavan Capparelli. Uberlândia, MG: 2007. 6 p. Mimeo.

TOSI, Maria Raineldes. Planejamento, programas e projetos. 2 ed. Campinas, SP: Alínea, 2003. 160 p. 



Ana is  do 8º  Sempem340

a escrita violoNística Na oBra iNtegral 
para violão de camargo guarNieri:

Na aNálise dos elemeNtos idiomáticos

Vinícius Linhares da Silva - EMAC/UFG
vinnylinhares@gmail.com

Eduardo Meirinhos - EMAC/UFG
emeirinhos@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Guarnieri; Idiomatismo; Obra integral para violão.

justificAtivA / bAse teóricA

Acreditamos que o idiomatismo técnico-instrumental é um elemento que deve fi-
gurar entre os parâmetros do compositor ao escrever para os diversos instrumentos, seja 
individualmente, ou para conjuntos musicais como trios, quartetos, orquestras, e etc. 
Tomado num sentido amplo, o idiomatismo englobaria desde o cuidado com a tessitu-
ra, afinação e extensão até os recursos característicos de cada instrumento ou grupo. 
Acreditamos, esse termo deve ser entendido, muito mais, como o uso otimizado de todos 
esses elementos gerando uma unidade orgânica entre os instrumentos e a obra.

Ressaltamos o fato de que quanto maior for o conhecimento do instrumento para 
o qual se escreve, maior será a otimização dos elementos. Em alguns casos, a comple-
xidade idiomática pode ser um verdadeiro obstáculo para o compositor que não possui 
um domínio técnico do instrumento. O violonista Fábio Zanon expõe uma afirmação dita 
por Guarnieri à um de seus alunos – na 87ª edição do seu programa de rádio “O Violão 
Brasileiro” – no que tange à limitação do compositor ao escrever para violão “da mesma 
forma que escrevia para a mão esquerda do piano”.

O renascimento do violão como um instrumento de concerto, as modificações fí-
sicas do instrumento e as novas conquistas técnicas não tardaram a chegar no Brasil, 
onde a música popular e violão se conjugam quase que naturalmente. Como fruto destas 
novas conquistas e da prática de música popular, surgiram no Brasil na primeira metade 
do século XX grandes violonistas, como João Pernambuco, Quincas Laranjeiras, Garoto, 
Américo Jacomino (O Canhoto) e Dilermando Reis. Os compositores brasileiros também 
foram significativamente influenciados por toda essa efervescência violonística no mundo 
e – de maneira muito própria – no Brasil. Francisco Mignone, Radamés Gnattali, Villa-
Lobos, Guerra-Peixe e Cláudio Santoro são, além de Camargo Guarnieri, alguns dos 
grandes compositores do país que escreveram para o instrumento.
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Desde o final do século XIX, período em que começaram a se fixar os elementos 
próprios da música popular brasileira (NEVES, 1977, p. 17), o violão esteve presente 
nas formações instrumentais do período, como o chôro e a seresta, gerando maneirismos 
idiomáticos muito característicos que inauguraram, por assim dizer, um violão brasileiro. 
Essa maneira de tocar não traz propriamente uma inovação, mas faz com que a música 
popular pareça brotar das possibilidades idiomáticas do instrumento, como acontece 
na Espanha e em alguns países da América do Sul, por exemplo. Cabe, ainda, no pre-
sente trabalho, a referência à viola caipira, haja vista a profusão de elementos musicais 
oriundos deste instrumento na música de concerto brasileira; ressalte-se o “ponteio”, o 
“pagode sertanejo”, a “moda de viola”, dentre outros.

Marion Verhaalen (2001) cita em seu livro um comentário feito pelo compositor 
alemão Koellreutter dizendo:

A música de Camargo Guarnieri é essencialmente brasileira. Toda sua criação está impreg-
nada de um intenso brasileirismo; não desse pseudo-brasileirismo que ostenta uma grande 
parte dos autores brasileiros, dos assim chamados “folcloristas”, e sim de um brasileirismo 
radicado no mais íntimo da alma... Creio que Camargo Guarnieri significará para os brasilei-
ros o mesmo que significa o grande compositor húngaro Bela Bártok para seu povo. (p. 74)

Essa espécie de fusão entre a música e as particularidades do violão torna prati-
camente impossível analisar idiomaticamente essas seis peças sem apontar a presença 
dos elementos populares e discutir de que maneira se dá sua apropriação.

Apontamos uma citação de Verhaalen (2001) sobre as peças para violão de Guarnieri:

Apesar de Guarnieri não tocar violão, escreveu seis peças para esse instrumento ao longo 
da sua carreira, duas das quais dedicadas a seu filho Mário. Todas são difíceis e se afastam 
bastante dos simples arpejos diatônicos encontrados nas obras para violão de muitos compo-
sitores. Ele se aproxima da linguagem atonal, com raros pontos de familiaridade diatônica ou 
resolução harmônica ou melódica previsível. (p. 366)

No entanto, cabe justificar a importância que se dá à obra violonística de Camargo 
Guarnieri, pois contribui para esse tipo de literatura, apesar de não ser violonista; entre-
tanto suas obras para o instrumento formam uma série concisa que enriquece o repertório 
da música brasileira para violão.

Camargo Guarnieri ocupa um espaço significativo no cenário mundial como com-
positor brasileiro nacionalista. Hoje, suas obras são uma das mais tocadas dentro e fora 
do Brasil, ficando atrás somente de Villa-Lobos. Suas obras para violão, apesar de serem 
em número menor se comparadas às de outros compositores seus contemporâneos, 
como Villa-Lobos, Mignone e Radamés Gnattali, acreditamos serem estas merecedoras 
de mais amplas discussões no que concerne às suas interfaces.

objetivos gerAis

Através da análise das estruturas harmônicas, rítmicas e fraseológicas assim 
como dos aspectos idiomáticos das seis obras para violão de Camargo Guarnieri – que 
incluem duas valsas-chôro, um ponteio e três estudos – comparar a maneira pela qual se 
dá a apropriação dos elementos da música popular e os resultados obtidos pelo compo-
sitor no uso dos recursos violonísiticos.
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objetivos específicos

Analisar harmônica, rítmica e fraseologicamente a obra integral para violão de  •
Camargo Guarnieri;
Classificar as diferentes maneiras através das quais o compositor insere a  •
música popular nas obras selecionadas;
Investigar os elementos idiomáticos; •
Catalogar os recursos técnicos-idiomáticos utilizados; •
Avaliar a relação resultado/esforço em cada recurso técnico-idiomático  •
catalogado;
Produzir um texto comparando o uso do idiomatismo e a apropriação da  •
música popular na obra integral para violão de Camargo Guarnieri.

metologiA

1. Leitura das peças com o objetivo de reconhecer os recursos idiomáticos 
utilizados;

2. Estudo das obras visando o clarear dos caminhos para a solução das dificul-
dades técnicas;

3. Classificação e comparação do uso dos elementos da música popular segundo 
os seguintes aspectos: transcrição literal, apropriação transformadora e trans-
crição e apropriação conjugadas;

4. Sistematização dos recursos técnicos-idiomáticos encontrados nas obras, vi-
sando o processo de comparação;

5. Qualificação;
6. Preparação do recital de defesa;
7. Redação do texto dissertativo final;
8. Entrega do texto dissertativo e gravação do repertório do recital de defesa;
9. Defesa constituída de um recital comentado e uma exposição do conteúdo do 

texto dissertativo.

resultAdos esperAdos

Pretende-se observar, neste presente trabalho, a maneira como Guarnieri explo-
rou o material harmônico, rítmico-melódico e fraseológico, na construção de um discurso 
musical eloqüente e coeso. Pode-se, ainda, afirmar que, mesmo não tendo dedicado 
grande parte da sua carreira compondo obras para violão, o compositor admirava este 
instrumento, bem como conhecia seus aspectos tímbricos, os quais serviram de suporte 
para a criação dos discursos musicais inseridos na obra integral para este instrumento.
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educAção musicAl no ensino musicAl escolAr: formAção de professores

O Estágio Curricular Supervisionado configura-se como primeira experiência formal 
do licenciando com os desafios e dilemas profissionais. O futuro educador deve obser-
var o contexto escolar em suas diversas vertentes, afim de que possa desenvolver todo 
seu potencial no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração a realidade 
local onde a escola está situada, bem como, o referencial cultural dos seus alunos. 

Segundo Pimenta e Lima (2004) “aprender a profissão docente no decorrer do 
estágio supõe estar atento às particularidades e às interfaces da realidade escolar na sua 
contextualização na sociedade” (p. 111). As autoras afirmam que no percurso universi-
dade- escola e escola-universidade, os estagiários devem perceber a rede de relações, 
conhecimentos e aprendizagens para compreender a realidade e transformá-la.

O Estágio Supervisionado no Curso de Educação Musical - Licenciatura em Música 
da EMAC-UFG vêm desenvolvendo trabalho significativo, contribuindo para a melhora da 
formação do educador musical, levando o discente a vivenciar experiências profissionais 
múltiplas buscando atender ao perfil do profissional ideal para o contexto contemporâ-
neo. Necessário se faz que o estagiário perceba os novos campos de atuação profissional 
decorrentes das constantes modificações no mundo do trabalho, possibilitado uma atu-
ação crítica e inovadora. Daí a necessidade das Universidades manterem um diálogo 
constante com a sociedade, compartilhando experiências, e permitindo uma sistemati-
zação de ensino reflexivo através de conhecimentos pedagógicos atuais que possibilitem 
experiências profissionais no campo de estágio, relevantes para os estagiários e para a 
sociedade da qual fazem parte. 

A estrutura de funcionamento do Estágio Curricular Supervisionado requer o en-
volvimento de todas as partes no processo. Desde a formulação das normatizações das 
leis que devem regulamentar todas as fases dos estágios, passando pela escolha dos 
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campos, traduzem a importância do esforço coletivo por parte dos coordenadores, dos 
professores orientadores e dos professores supervisores para a melhor formação profis-
sional dos estagiários. 

Por isso, o estágio é um componente curricular de caráter teórico-prático que tem 
como objetivo principal proporcionar aos alunos a aproximação com a realidade profis-
sional, com vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico de sua 
formação acadêmica, no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e cidadania.

metodologiA

O estágio de Educação Musical - Ensino Musical Escolar da EMAC trabalha dois 
objetivos específicos distintos. 

O primeiro objetivo acontece na disciplina de Didática e Prática da Educação 
Musical, onde os alunos desenvolvem o senso pedagógico, crítico e reflexivo contribuindo 
para a construção do perfil ético-profissional. Nesta disciplina, os estagiários elaboram o 
relatório de estágio que acontece em três momentos: observação, semi-regência e regên-
cia. Na observação, os estagiários observam os professores supervisores e escrevem suas 
reflexões à partir da descrição e de comentários. Na descrição, os estagiários relatam 
rigorosamente todos os momentos vivenciados na aula observada, e nos comentários 
fazem críticas reflexivas sobre a aula assistida. Na semi-regência, os estagiários precisam 
estar atuando junto aos professores supervisores, desenvolvendo atividades proposta 
pelo professor e assessorando-o no que for necessário. Na regência, o estagiário prepara 
o seu plano de aula, com o conteúdo previamente discutido com a supervisora e orienta-
dora e o aplica em campo de estágio.

O plano de aula é previamente elaborado e testado no laboratório da disciplina 
de Didática e Prática da Educação Musical. Toda a turma participa deste processo, onde 
cada estagiário apresenta seu plano de aula e o executa, recebendo críticas e sugestões 
por parte da professora e dos colegas. Após este processo, o estagiário ministra sua aula, 
assumindo a regência em campo de estágio. 

Os critérios de avaliação são fundamentados em dez pontos: 
1. Exposição lógica e coordenação das idéias
2. Domínio da língua portuguesa
3. Planejamento
4. Criatividade
5. Domínio do assunto
6. Controle de tempo proposto para a atividade
7. Seriedade e responsabilidade
8. Utilização de exemplos para ilustrar o tema da aula
9. Atingir aos objetivos da atividade pedagógica proposta
10. Capacidade de envolver e motivar o ouvinte/aluno

Os relatórios de estágios são entregues a professora orientadora semanalmente, 
corrigidos e devolvidos para o relatório final do semestre.

O segundo objetivo acontece nos campos de estágios, onde o estagiário estuda o 
perfil da turma, seus problemas, suas dificuldades, suas facilidades e trabalha além do 
conteúdo musical proposto, aspectos relevantes para a formação do aluno cidadão.
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A metodologia adotada nos Estágios da EMAC – UFG na disciplina de Didática 
e Prática do Ensino Musical Escolar é uma metodologia participativa. No início do se-
mestre, os alunos constroem de forma colaborativa o plano de disciplina. Desta forma, 
a disciplina tende ajudar a resolver as necessidades e dificuldades dos estagiários, pro-
piciando um maior envolvimento e participação dos mesmos quanto à elaboração e 
execução das atividades propostas.

Os estagiários são avaliados não somente pelas realizações e entregas das 
atividades propostas, mas no seu comportamento geral. Educação, cordialidade, 
desenvoltura, disponibilidade de trabalho, organização, cumprimento de prazos, de ho-
rários, responsabilidade e envolvimento criativo e ético na sala de aula e nos campos 
de estágio.

Essa metodologia tem contribuído para o desenvolvimento do perfil profissional 
dos estagiários, que a cada semestre demonstram uma maior maturidade, e é sistema-
tizada conjuntamente entre orientadoras e supervisoras. Semanalmente acontece uma 
reunião onde a atuação individual de cada estagiário é discutida, planejada e avaliada. 
Esse acompanhamento se dá na parte teórica da disciplina e depois, na regência dos 
estagiários nos campos. Os problemas e soluções para cada dificuldade encontrada no 
ambiente escolar são posteriormente analisados e reformulados.

considerAções finAis

A política de estágio para a formação de professores na EMAC-UFG mudou radi-
calmente à partir da criação do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado dos 
Cursos de Graduação da Escola de Música e Artes Cênicas – UFG, Musicoterapia, Artes 
Cênicas, Música e Educação Musical- Habilitações em Instrumento Musical, Canto e 
Ensino Musical Escolar (Brasil, 2006).

O Estágio Curricular Obrigatório constituiu-se em uma atividade que privilegia 
o diálogo crítico com a realidade profissional e favorece a articulação entre ensino-
pesquisa-extensão.

Desde esta reformulação, a disciplina de Estágio Supervisionado tem apresentado 
uma estrutura de funcionamento que viabiliza iniciativas que tendem a valorizar o desen-
volvimento de profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Nestes dois anos 
de implementação, a experiência do Estágio no Ensino Musical Escolar tem contribuído 
de forma significativa para a inserção profissional dos nossos egressos de forma bastan-
te satisfatória. Grande parte dos alunos formados desde 2006 estão empregados seja na 
esfera pública – federal, estadual e municipal ou particular, desenvolvendo trabalhos na 
sua área de formação.

O estágio supervisionado da EMAC – UFG nos cursos de Licenciatura em Música- 
Habilitação Musical Escolar tem conseguido atingir os objetivos propostos pelas normas 
de estágios da UFG. 

Deve-se frisar, no entanto, que este processo não se consolida de forma perma-
nente. Este processo é mutante a cada semestre. Constantemente é necessário reavaliar 
as posições e estudar novos percursos e direcionamentos para que os objetivos sejam 
atingidos. De acordo com o perfil de cada turma de estagiários, campo de estágio, su-
pervisor e orientador torna-se imprescindível redefinir, de forma contínua, as linhas 
pedagógicas de atuação.
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Desta forma, o Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Educação Musical 
da EMAC-UFG apresenta-se como um alicerce significativo para o educador musical em 
formação, trazendo para estes futuros profissionais, uma nova possibilidade de re-inter-
pretar o mundo através da sua profissão.
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educAção musicAl em espAços AlternAtivos: perfil profissionAl

A partir das necessidades sociais, constata-se que os espaços e as funções de atu-
ação do educador musical vêm ampliando consideravelmente. A Educação Musical em 
Espaços Alternativos vem sendo difundida nas mais variadas formas. Entende-se por es-
paços alternativos àquele de educação não-formal, como os Projetos Culturais e Sociais 
ligados as Casas de Cultura, as ONGs, as Fundações, as Igrejas, as Empresas, os Meios 
de Comunicação. 

O perfil profissional do educador musical que se propõe em trabalhar em espaços 
alternativos é diferenciado daquele que atuam em espaços formais de ensino. 

Segundo Kleber (2006) as ONGs são campos emergentes de novos perfis profis-
sionais. Para autora, as ONGs são organizações que trabalham com conteúdos flexíveis 
por estarem ancorados em demandas emergenciais, de acordo com as necessidades dos 
sujeitos e de suas comunidades. Para Oliveira (2003), outra característica importante 
é a flexibilidade, sendo que o educador musical deve ter abertura mental para aceita-
ção do gosto dos alunos e demais professores, além das habilidades gerais e específicas 
de um músico profissional. Outro ponto apontado pela autora refere-se à disposição do 
educador musical para a reflexão sobre si – autoconhecimento e motivação para o seu 
desenvolvimento permanente, avaliando a sua atuação diante dos saberes do outro, o 
outro em relação aos objetivos da entidade, a ele próprio e aos colegas. Para Santos 
(2005), há uma exigência que este profissional seja criador, rompendo com os modelos 
ultrapassados, inventando soluções. 

Diante da demanda deste perfil profissional, como as Universidades podem con-
tribuir na formação do educador musical? 
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o estágio curriculAr supervisionAdo em espAços AlternAtivos

O Estágio Curricular Supervisionado representa uma primeira aproximação formal 
do licenciando com o seu campo de atuação profissional. O Estágio o obriga, necessa-
riamente, a realizar um trabalho de síntese entre teoria e prática. Como o conhecimento 
produzido na Universidade exige uma postura investigativa, o Estágio é uma boa opor-
tunidade para que o discente conhecer os dilemas e os campos de atuação profissional, 
aliando-o à pesquisa. Com isso, o perfil desejado de professor crítico, reflexivo e pesqui-
sador é contemplado. 

O Estágio Curricular Supervisionado é componente obrigatório nos cursos de 
graduação no Brasil. Na EMAC/UFG, os estágios do Curso de Educação Musical – 
Licenciatura são diferenciados partindo da especificidade de cada uma das habilitações: 
Ensino Musical Escolar, Instrumento Musical e Canto. 

Na habilitação Ensino Musical Escolar, o estágio possui carga horária total de 400 
horas de atividades, distribuídas entre disciplinas teóricas de preparação e atividades em 
campo. As disciplinas teóricas compreendem a “Didática e Prática da Educação Musical 
I, II, II e IV” e “Didática e Prática da Educação Musical em Espaços Alternativos I e II”. O 
Estágio Supervisionado no Curso de Educação Musical da EMAC-UFG é desenvolvido ao 
longo de quatro semestres, do 5º ao 8º períodos, tanto nos espaços formais de ensino - 
escolas regulares das redes pública e particular de ensino e escolas de ensino específico 
de música, bem como, nos espaços alternativos de educação não formal. Ainda o estágio 
poderá ser realizado na própria instituição - projeto de extensão. 

Os projetos socioculturais difundidos por instituições do chamado “Terceiro Setor” 
apresentam-se como espaços significativos de atuação do educador musical. 

Como já foi ressaltado, no Estágio Supervisionado é necessária a articulação dos 
conhecimentos teóricos na prática, ou seja, trazer para prática a teoria, fazendo uma re-
leitura da prática nos contextos de atuação do futuro licenciado, levando ao discente a 
conhecer e refletir sobre os dilemas da sua profissão. Na EMAC-UFG, a atuação discente 
ocorre nas formas de Observação, de Semi-regência e de Regência de sala, sendo im-
prescindível destacar alguns pontos: 1) O aluno deve ser esclarecido sobre as funções do 
estágio e as questões éticas que dele provém; 2) Deve haver equilíbrio entre o conheci-
mento teórico e prático-pedagógico; 3) A prática pedagógica do aluno em campo deve 
ser coerente com o planejamento realizado com seu orientador; 4) O aluno-estagiário 
deve ter acompanhamento constante do professor-supervisor; 5) Produção de Relatórios 
de Estágio; 6) Avaliações constantes do processo pedagógico observando os objetivos e 
as metas traçadas. Todos estes itens tornam-se importantes para a avaliação permanen-
te da estrutura do Estágio, mantendo o seu bom funcionamento.

Nos Estágios em Espaços Alternativos, a liberdade para atuação e conseqüen-
temente, a inovação é maior. Estes campos de estágios são de experimentação, além 
de ser locus de acesso ao ensino musical e inclusão social. Esta realidade é decorrente 
da falta de professores atuantes no setor, não existindo currículos e/ou planos de curso 
pré-estabelecidos. Por isso, nesta experiência o professor-orientador da EMAC-UFG vem 
atuando como supervisor e em conjunto com os alunos fazem um projeto pedagógico 
para aquele espaço. Este se baseia na diagnose realizada previamente pelo Coordenador 
e pelo Professor de Estágio que discutem com os dirigentes das entidades, quais seriam 
as atividades “desejadas”, tais como violão, teclado, percussão e coral. Por outro lado, 
nem sempre se pode atender ao que é solicitado pela entidade e a comunidade vinculada 
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à ela, devido a pouca infra-estrutura que as entidades/instituições apresentam no que diz 
respeito à instrumentos e outros recursos musicais. A grande parte dos espaços alternati-
vos atendidos pelo estágio da EMAC-UFG não possuíam sequer um instrumento musical, 
sendo a opção o trabalho de musicalização utilizando metodologias ativas, sobretudo os 
métodos Dalcroze, Kodaly, Percussão corporal e o Canto Coral. 

Nos anos de 2006 e 2007, foram campos de estágio do Curso de Educação 
Musical as seguintes instituições: Oficina de Cordas – Projeto de Extensão EMAC-UFG, 
A-SOL, Casa de Cultura Benedita da Silva, Casa de Cultura Resgate da Identidade 
Cultural, Casa de Cultura OFICINA 3, Casa de Cultura CTCG, Cras daVila Redenção, Cras 
da Vila União – FUMDEC, Acede – Missão Resgate, Associação Pestallozzi – Unidade 
Renascer e Projeto Semear.

Em 2008 constituem-se em Campos de Estágio as seguintes instituições: Casa de 
Cultura CTCG, SEMAS – Cras Vila Redenção, Associação Pestallozzi – Unidade Renascer 
e Projeto Semear.

reflexões finAis

O Estágio Supervisionado eficiente é aquele que possibilita o aluno a exercitar a 
sua profissão de maneira crítica e reflexiva. A partir da orientação e supervisão constan-
tes, o discente vivencia o cotidiano escolar formal e os novos ambientes de educação 
contribuindo de forma positiva na sua formação profissional. Da mesma forma, a partir 
do fortalecimento e na abertura de novos campos de atuação, a Universidade cumpre 
sua vocação de ensino-pesquisa-extensão, dialogando e intervindo na sociedade de 
forma mais próxima e dinâmica. 

Nessa perspectiva, é importante que o currículo de um Curso de Educação 
Musical – Licenciatura que pretende formar profissionais reflexivos, atentos aos contex-
tos sociais e atuando de forma transformadora deve prever disciplinas que trabalhem 
estes conceitos. 
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