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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo apresentar e discutir os processos de 

criação do artista goiano Estércio Marquez Cunha, compondo uma história 

intelectual biográfica por duas vias: as obras e o seu discurso. Para Estércio, a 

arte/música parte de um esforço humano, uma intervenção da liberdade de 

escolha, de materiais e objetos sonoros a partir de dimensões éticas e 

estéticas. A perspectiva da criação para tal artista assemelha-se à noções de 

comunicação e semiótica, pensando sobretudo no campo conflituoso da 

produção de sentido na música e a indústria cultural, a partir do começo do 

séc. XX. O intuito é o de desvendar o sujeito artista que se mostra em seu 

trabalho e sua obra, trazendo à história um diálogo com o universo sonoro e a 

sensibilidade.  

Palavras chaves: processo de criação, música, história intelectual biográfica. 

 

O processo de criação de cada artista revela um mundo a ser 

descoberto, excentricidades, modelos que perpassam a história da cultura e 

das tradições, vários campos que se inter-comunicam: das instituições 

acadêmicas, das experiências, da imaginação, da percepção, do 

conhecimento. Estércio Marquez Cunha2 mostra em seu trajeto artístico ambos 

espaços, que ao longo de aproximadamente 50 anos de profissão se 

consolidam no cenário goiano e nacional.  
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A escrita e a interpretação desses lugares, de como a arte é 

produzida, conceitos, ideologias, a partir de uma singularidade, traz novos 

olhares à história das artes: a considerar as particularidades da criação 

musical, para além de uma cronologia e um pensamento positivista que narra a 

vida na sua origem e fim.  Metodologicamente serão apresentados 

depoimentos do artista em questão, sobre seus processos de produção, nos 

paradigmas da arte atual.  O que Estércio Marquez Cunha defende? Como 

esse discurso está presente em sua obra? Como a historiografia pode se 

atentar para esses fatos? 

 

CONCEITOS E PROCESSOS EM ESTÉRCIO MARQUEZ CUNHA 

Até tu, matéria bruta, até tu, madeira, massa e músculo, vodka, 
fígado e soluço, luz de vela, papel, carvão e nuvem, pedra, carne 
de abacate, água de chuva, unha, montanha, ferro em brasa, até 
vocês sentem saudade, queimadura de primeiro grau, vontade 
de voltar pra casa? Argila, esponja, mármore, borracha, cimento, 
aço, vidro, vapor, pano e cartilagem, tinta, cinza, casca de ovo, 
grão de areia, primeiro dia de outono, a palavra primavera, 
número cinco, o tapa na cara, a rima rica, a vida nova, a idade 
média, a força velha, até tu, minha cara matéria, lembra quando 
a gente era apenas uma ideia? (LEMINSKY, 2013, p.227) 

A criação a artística é parte de um conjunto de ideias, de um 

pensamento sobre o processo, por alguns considerada inspiração, por outros, 

trabalho, dedicação, técnica. Mapas conceituais3 são formados diante tais 

questões. Como o sujeito artista realiza sua obra? Sobrepõem pensar na 

dimensão de quais ideias o compositor Estércio lança para a construção e 

organização de seu processo criativo. 

Na tentativa de estabelecer limítrofes Estércio afirma que a arte 

envolve a ação humana. Toda produção artística parte de um ato de vontade, 

liberdade consciente e escolha do ser humano diante um mundo de 

possibilidades de materiais, no caso da música, materiais sonoros e o silêncio. 

Cabe ao ser humano a devida organização, justaposição, sobreposição, dentre 

outras formas, de tais objetos para que a obra seja formada, criada e 
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comunique algo, no sentido de transmitir uma mensagem (leitura da teoria da 

comunicação – emissor, mensagem, destinatário). 

Toda ação consciente é arte. O homem age por necessidade. Pela 
sua ação domina e se impõe na natureza. Da ação humana pode 
resultar um objeto. A obra de arte é um campo comunicante, porque 
nela o homem lida com os signos, buscando em si mesma um 
significado. Ela se oferece ao conhecimento sensível, diferentemente 
dos elementos da natureza não manipulada, por sua carga 
intencional, pelo sua nova ordenação. É a experiência de um homem 
a ser vivenciada por outro homem (CUNHA, 1975). 

 

 “A criação artística é fruto de profunda observação. É o indivíduo 

frente a natureza, moldando, adaptando-se, adquirindo novos significados. 

Deste jogo surge a obra como conclusão de uma vivência” (CUNHA, 1975, 

p.11). É interessante citar que o conceito de experiência tem uma natureza 

prática, de algo experimentado, que foi vivido, até mesmo intuitivo, que está ao 

lado da linguagem, e subscreve o não narrado, o que está na ordem das 

sensações, do sensível.  Só se conhece o “novo” diante essa permissão e 

abertura, não reafirmando um apreciação, como mera lembrança de algo que 

já foi ouvido, ou de uma emoção sentida. 

O indivíduo não pode fruir o objeto, o fato, e analisa-lo ao mesmo 
tempo. O fruir é vivenciar o objeto, aceitando-o sem barreiras. O 
preconceito é muitas vezes uma barreira a fruição do “novo”. As 
pessoas querem sempre sujeitar o objeto, o fato, aos conceitos que 
tem formados consigo mesmas. É necessário primeiro vivenciar sem 
preconceitos, o “novo” para depois analisa-lo, conceitua-lo. O que se 
chama comumente de apreciar é apenas reafirmação de conceitos já 
formados, recordação de emoções (CUNHA, 1975). 

 
Estércio afirma que através da percepção, predecessora da razão, o 

ser humano se localiza e contata o mundo exterior. É oferecendo estímulos à 

percepção que o homem se comunica, se estabelece, se relaciona com o 

ambiente.  Questões de significação são então convocadas, entendendo-se no 

conceito da semiótica, que signo é tudo que está e representa algo para 

alguém (Peirce). “É com os signos formados através da percepção que o 

homem pode raciocinar” (CUNHA, 1982, p.156).  

O homem tem a capacidade de repetir ações guiado apenas pela sua 
vontade, sem mesmo um estímulo externo. Cada ação lhe dá um 
novo signo mental. Arte é ação comandada pela vontade do homem. 
O homem primitivo levado por suas necessidades básicas, trabalhou 
com materiais primários, transformando-o em objetos que o 
ajudavam. Desde que o homem se tornou consciente de seu viver em 
sociedade, ele necessitou de se comunicar. Com essa finalidade 
trabalhou com gestos e sons.  (IBID, 1982, p.156). 

 



Aqui é atribuída uma dimensão conceitual à música, à criação 

musical: 

Música é ação humana expressada em som, silêncio e ritmo. Esta 
ação pode resultar em um objeto comunicante, em uma forma 
musical. No processo de construção desse objeto, a composição, o 
homem usa sua razão.  O compositor como todo artista é consciente 
daquilo que constrói. Entretanto, o veículo através do qual o produto 
final se comunica é a percepção. O objeto a composição, é feito para 
ser percebido (IBID, p. 156). 

 

O conceito de música instaurado aproxima-se a colocações da 

antiguidade clássica, quando a música designava um campo amplo de ações, 

movimentos, gestos, numa não separação entre as artes, numa aproximação 

entre som e palavra. Estércio afirma essa proximidade em muitas 

composições, “construir texto ou música são a mesma coisa. É manipular 

material expressivo. A música e a fala são feitas com ritmo, som e silêncio” 

(MOREIRA apud. CUNHA, 2000)4. O exemplo do canto meio recitativo, 

monódico, com poucos instrumentos, o texto ora falado, ora cantado, o 

instrumento que toca a mesma melodia da voz, a voz que continua a ideia da 

mesma textura do instrumento, como visto em Epitáfio Seikilos5, é relembrado 

por Estércio ao pensar na constituição timbrística e formal de muitas de suas 

composições: Cantiga silenciosa (1998, para tenor, flauta, clarineta), Música 

para soprano, flauta e violão nº 1 (1976, em que se trabalha vocalizes e 

relações sonoras entre voz e flauta), Música para soprano, flauta e violão nº 2 

(1984). 

O ideal de simplicidade, na escolha dos materiais, estruturas, 

sonoridades, é um tema recorrente em sua obra. Cita-se algumas peças: 

“Música da Vitória” (2010, para piano, andamento calmo, dedicada a uma 

sobrinha, melodia e acompanhamento), “Seis miniaturas” (2008, para piano 

dedicadas à Júlia, peças de fácil execução, duas peças em compasso ternário, 

quatro em binário); “Nali” (2012, “Para Bernardo Nali ao mundo seu, que há de 

ser maior em amor e luz. Um beijo Vovô Estércio”, peça para piano construída 

por meio de um tema em semínimas pontuadas, com finalização de uma 

mínima e o nome de seu neto: “Nali Maioli Martins”, o tema é apresentado e 
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depois outras vozes são acrescentadas, andamento lento, tonalidade menor, 

compasso ternário composto). Nessa perspectiva destacam-se outras: “Música 

para piano 57” (2009, “para embalar Bernardo”, andamento lento, o tema é 

rítmico), “Canto da chegada” (2009, andamento Lento, poesia  inspirada no 

nascimento de “Bernardo”, para clarineta, voz masculina e violão); “Noite” 

(2012, tem a poesia composta por “Bernardo Cunha Muniz” – “ É noite... 

Noite... Noite...É noite por que venta lá fora”, peça para piano e voz, 

andamento lento, enquanto a melodia está na voz, o acompanhamento é feito 

somente pela mão esquerda); “Música para piano nº 56” (2009, “Para Nilsea 

tocar para o Guido enquanto o papai Emerson baba. Meu abraço para essa 

família bonita”, andamento lento, compasso binário composto, construída em 

cima da frase e tema “Guido, Guido nascido pra ser feliz”, ideia de contraponto 

e fuga). 

Uma temática intrigante em grande parte de suas obras é o 

andamento lento. O tempo da duração, de uma redução, de um freamento 

(como o caso rítmico em que se trabalha a ideia de justaposição de um ritmo 

com subdivisão ternária de um lado e de outro com divisão binária, 

característica presente em muitas peças) tem por finalidade a percepção de 

modo mais claro de objetos sonoros, artísticos, musicais. Numa abordagem da 

crítica, se por um lado a preferência por andamentos lentos é uma forma de 

direcionar o ouvinte a uma mensagem, tem-se por oposição que todo 

andamento rápido é fruto, reflexo de um ideal contemporâneo de mais valia do 

gozo, que se baseia num tempo do instante, momento que se passa e nada se 

apreende, a não ser a busca de um prazer, ou a realização dos desejos 

humanos (num sentido clínico psicanalítico). Ao afirmar a sociedade da orgia, 

de muitas informações do prazer, pelo prazer, Estércio afirma que o homem se 

perdeu: 

Penso que vivemos numa sociedade hoje em dia de orgia. Tudo é 
orgíaco. Come demais, bebe demais, fuma demais, dança demais, 
escuta música demais, e nada disso é feito. Acho que o jovem hoje 
está pensando (...) ele sai pra balada pra dançar e ele está buscando 
o gozo o tempo todo. Ele sai, grita, dança, pula, e não precisa mais 
da música pra embalar, por que o batestaca que virou a música o 
embala. Isso é dinamogênico e ele está embalado (...), não está 
escutando música, não está tendo aquele prazer e nesse embalo ele 
quer mais gozo. É preciso voltar um tempo nosso onde o toque na 
outra pessoa exista (...) e não que virtualmente ele esteja fazendo 
isso. (CUNHA, 2012) 

 



Nesse pensar é interessante citar o seu ambiente de trabalho diário: 

uma sala, com estantes de livros e alguns Cds, um velho piano, um sofá, um 

armário com diversas premiações e pastas com suas composições, alguns 

quadros, um aparelho de som que toca vinil, uma mesa central, e outra com 

papéis pautados, lápis, caneta, borracha. Estércio apesar de ter contato com a 

realidade da produção eletroacústica, eletrônica (principalmente no início dos 

anos oitenta ao cursar uma especialização em Brasília, e ter aula com o 

compositor Conrado Silva6), não possui peças nesse estilo. É aos moldes 

antigos que trabalha, ao lado de um chimarrão. 

A organização de seu pensamento criacional em relação direta com 

a questão do tempo musical tem na escuta de suas peças um deslocamento 

distinto, algo que pouco se presencia atualmente, a tranquilidade de se parar 

para perceber as nuanças sonoras, as frases, os instrumentos. Se o rápido 

causa agitação, atropelamento, correria, gozo, o contrário exagero perpassa 

um tempo também de aflição, visto que os ouvintes do sec. XXI, são 

contextualizados frente a novos estilos populares de música, e geralmente 

músicas mais agitadas. Estércio denuncia essa escravidão atual que as mídias 

operam, e em movimento oposto impõem em seu material composicional a 

ideia de uma métrica regida por um andamento de pulso com a semínima 

próxima a quarenta (pensando num metrônomo, muito lento), isso em um 

número considerável de toda sua obra.  

O universo contem infinitas informações. É necessário reduzir o 
espectro para ser percebido pelo homem. A forma é uma limitação do 
espectro. Quando uma mensagem contém mais ou menos 
informações do que a capacidade média de percepção do homem, 
ele seleciona parte, ou perde seu interesse pela mensagem. (...) Esta 
é definida como um grupo ordenado e finito de elementos 
perceptíveis, escolhidos em um repertório e incorporado na estrutura. 
É medida pela quantidade de novas informações que possui. A 
função de uma mensagem é estimular o receptor com alguma nova 
informação, estimulando o pensar e evitando a inércia psicológica. 
(CUNHA, 1982, p.156). 

 
A leitura de textos da semiótica e da teoria da comunicação do final 

da década de sessenta, com destaque a dois livros “A obra aberta de Umberto 
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Eco (1969)” e “Information Theory and Esthetic Perception de Abraham Moles 

(1996)” direciona o pensar constitutivo do processo de criação de Estércio. 

Percebe-se que a construção dessa ideologia percorreu sua formação no 

mestrado, com o trabalho intitulado “Twentieth century composition: the 

aesthetic milieu”, juntamente com outras leituras textuais: Boulez, John Cage, 

David Cope, Arnold Schoenberg, Igor Stravinky, Allen Winold, Stuart Smith. 

Se a arte deve comunicar ela pode ser um objeto forte a ser 

trabalhado pela indústria cultural, e os meios de comunicação de massa. Sobre 

essa temática Estércio é bastante crítico e enfático: 

Quando a gente diz indústria cultural é aquela que pega o que é 
cultural num grupo qualquer e tira daquilo. Nós temos o exemplo 
claríssimo, que é cultural pra nós goianos, mineiros: a moda de viola.  
Tocar na viola, cantar em dupla caipira, isso é cultural nosso, vem de 
muito tempo e é uma prática cultural nossa. Coisa linda a gente ver 
uma catira (...). Todas essas práticas a indústria vem e suga isso aí, 
põem papel celofane ao redor, a função do arranjador é sempre esse 
de colocar o papel celofane, por aquilo bonitinho, pra fingir que é 
bonito. (...) Tudo isso é muito caótico. Fala-se tanto de poluição (...) 
isso é poluição. A sociedade perde a capacidade cada vez mais de 
ser (...) é ditado o arbítrio. A capacidade maravilhosa do homem de 
decidir (...) a decisão dele, de escolher. Tudo isso está cada vez 
menor! Precisamos acreditar (...). Isso é fundamental nos processos 
de educação da atualidade, mas, infelizmente não se vê muito. 
(CUNHA, 2012). 

 

A saída proposta por ele, se a arte tem esse papel comunicacional, é 

a da não imposição das formas artísticas, e o próprio silêncio. O homem 

através da arte deve ser livre e ter suas próprias escolhas. É papel da 

educação artística, educação musical, proporcionar essa liberdade, oferecendo 

possibilidades de novos olhares e escutas, dentre distintos estilos, 

compositores, artistas, cenários musicais, teatrais, das artes plásticas, visuais. 

Torna-se necessário, hoje, acabar com certas ideias como arte 
complemento de educação, ou arte recreação. Arte é algo vivo, 
dinâmico. Existe o músico, o poeta, o pintor. Mas, na escola a função 
da arte não é faze-los, mas despertas e dinamizar a vontade criadora 
de cada um. (...) Realmente é necessário ativar o sensível, o criativo, 
antes mesmo – ou paralelo – ao racional. Em cada cientista há, 
inevitável, o artista. A partir daquilo que o aluno cria, a partir da sua 
vontade ativa, a escola tem elementos vivos para a educação e 
consequentemente maior abertura para assimilação dos conteúdos 
informativos (CUNHA, 1975, p. 11). 
Professores e alunos são aflitos em comunicar e receber um 
conteúdo intelectual. Uma aflição competitiva. É uma atitude 
poluidora. A prática do silêncio – o silencio interior que acaba com 
tensões, que dá oportunidade a real percepção – cria condição de 
receptividade consciente. O silencio deveria ser o ponto de partida 
para as práticas educacionais. Somente com o silencio dirigido pode-



se obter a concentração necessária, não somente à prática artística, 
mas toda a intelectual. (CUNHA, 1975). 

 
Em uma palestra realizada em outubro de 20137 Estércio afirma 

duas dimensões para se pensar a arte e os processos de criação: a estética, e 

a ética. Respectivamente a primeira diz de elementos inerentes à obra,   seu 

processos constitutivo, as ideias que perpassam o processo, dentre elas 

especificamente, a questão do tempo, da percepção, contrastes rítmicos, voz 

falada e voz cantada, massa sonora, utilização de vogais, instrumentos e 

combinações não usuais, o silêncio, música teatro, música com elementos 

cênicos,  canções com poesias que tem como inspiração a natureza do 

homem, ou ainda em homenagem a pessoas conhecidas, elementos da 

natureza, temas do cotidiano, o trabalho do homem, a fé. É interessante citar 

um ideal estético da angústia, como visto em: “Canto do nada” (2010 – 

“Escorre fria a alma vazia, não vive, não morre, sofre a dor da monotonia”, 

andamento muito lento, peça para clarineta, voz feminina e piano); “canto de 

solidão” (2002 – “Morra! Morra! Mas este chão podre... este pé que escorre 

dor... mente. Mas... Morra! Este rato demente...mole, roi o podre. Onde... a 

parede escorre o mofo. Mas...Morra! Quem? Meu corpo mofo Morra! Escorre 

podre. Mas, esta parede-lama... escorre o rato, se alcanço levanto. Morra! Pior 

que este cheiro de mijo e merda é não saber por que estou aqui.”, andamento 

lento, peça para clarinetas, pedra, violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, voz 

meio cantada meio falada, sussurros, declamação); “Quatro estações- canto 

IV” (1990 – “No corte, morte, o choro escorre. No silêncio, pó, o ranço 

apodrece. Longe, mancha o azul, solitário voo. Espasmo sufoca o grito: 

Miserere Nobis”, andamento lento, sussurros, voz gutural, o piano faz a mesma 

melodia da voz em região grave, utilização de clusters); dentre outras. Estércio 

mostra-se muito consciente das relações entre o homem e a sociedade na 

atribuição histórica das grandes atrocidades, guerras, ausência de paz, 

agitação, tumultos do século XX e começo do XXI. Outra dimensão é a ética, 

para além da moral e o respeito, se refere a natureza de liberdade que o 

homem possui nas suas decisões e a consequência dos seus atos, inclusive 

nos objetos da arte, materiais, obras, estilos, técnicas.  A ética reflete escolhas 
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específicas que dizem de uma individualidade ao coletivo, no resgate da 

capacidade do homem na dimensão ontológica do “ser”. 

Por uma historiografia das ideias e processos outros 

artistas/músicos são então convocados para reforçar a trama de uma escrita 

biográfica: 

BERLIOZ – “A música é ao mesmo tempo sentimento e ciência. (...) A reunião 

do saber constitui a arte” (SCHOPCKE, BALADI, 2013, p.31). Melodia: “efeito 

musical produzido por diferentes sons ouvidos sucessivamente e formulados 

em frases mais ou menos simétricas. A arte de encadear esse sons (...) não 

pode ser aprendida” (IBID, p.37). “A expressão: qualidade pela qual a música 

se encontra em relação direta de caráter com os sentimentos que ela quer 

traduzir, com as paixões que quer despertar (...). A multiplicidade dos sons é 

um dos recursos mais poderosos da emoção musical” (IBID, p. 38, 39). 

GILBERTO MENDES – “O novo está em qualquer música – não há, não 

pretendo nenhuma volta, nenhum néo em minha música atual. A passagens de 

outros traços musicais (...) são para serem entendidos como componentes de 

uma grande série” (MENDES, 2008, p.20). “Meu interesse agora é mais na 

semântica musical (...) costurar estilemas que podem ser velhos fox-trots (...) 

de todo jeito, em cima de um pano geral que é a minha linguagem musical 

básica” (IBID, p.19). “O sistema atonal é uma extensão do tonal. Eu serializo 

instantesmusicais das músicas de todos os gêneros, épocas, lugares e 

componho em cima. Meu estilo é uma técnica in progress. Melodia é 

fundamental. (IBID, p. 19, 20, 23).  

O objetivo aqui não é o de contrapor artistas, mas toma-los como 

exemplos de uma historiografia do sensível, das ideias por meio da 

investigação das obras e outros textos e suas respectivas ideologias. Os 

passos inerentes da criação são constructos de uma história das artes e seus 

desdobramentos. Se os processos são marcas individuais, a obra traz o artista, 

o revela. Em Estércio, pensando numa contextualização de suas obras e o 

cenário da história da música nacional e de Goiás, a construção de uma 

biografia, mostra o que está por trás de suas composições, o que permeia e 

diferencia, a sonoridade característica. Seu pensamento é importante na 

discussão da arte atual e seus paradigmas, interpondo influências estilísticas 

sociais, processos de recepção e escuta.  Por contraditório – contra a moda – a 



favor de um discurso de pensadores de meados dos anos 60,70,80, Estércio 

surge como figura que balanceia, que tempera que dialoga justamente dois 

períodos distintos: o começo de dois séculos, respectivamente XX e XXI, 

mantendo-se em atitude conservadora frente a gama de dispositivos que o 

advento das diversas mídias trouxe ao pensamento da arte. 

Percorre-se aqui a “vida do pensamento, e o pensamento da vida” 

(DOSSE, 2009, p. 361) no traçar de uma história intelectual, das ideias de um 

artista. A narrativa biográfica mescla o que a memória alude à consciência, no 

discurso, a fala, e na obra como testemunho e testamento de uma vida. Nesses 

termos, o sentido de uma vida não é único, hermético, mas posterga ao 

presente uma herança de lacunas para outras pesquisas e outros tempos.  

 

BIBLIOGRAFIA 
CUNHA, Estércio M.  Entrevista gravada em Goiânia, setembro de 2012, 
concedida ao pesquisador Eduardo Barbaresco Filho. 
_________________ Música: Mudança de atitude na sociedade atual. R. 
Goiana de artes, Goiânia, 3(2): 155-161, Jul/dez. 1982.  
_________________ Música popular de um espontâneo cantar e um 
sofisticado modismo. Jornal O Popular, Goiânia, p. 11, 22 jun. 1975. 
_________________ O silêncio uma solução. Jornal O Popular, Goiânia, 
Suplemento cultural, 12 jan. 1975. 
_________________ Arte – Função educação. Jornal O Popular, Goiânia, p. 
11, 30 mar. 1975. 
CONPEEX 10º, Goiânia, UFG, 2013.  Mesa Redonda: Processos de criação. 
Goiânia, 2013 
DOSE, F. O Desafio biográfico: escrever uma vida. São Paulo: Edusp, 2009.  
MENDES, G. Viver sua música: com Stravinky em meus ouvidos, rumo à 
avenida Nevskiy. São Paulo: EdUSP, 2008. 
MOREIRA, Yara. Lento acalanto – Estércio Marquez Cunha. Goiânia, 2000, 
Cd, 13 faixas, 56 min e 26 seg. 
SCHOPKE, R. BALADI, M. A palavra dos músicos: escritos dos compositores 
franceses do século XIX. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
LEMINSKY, P.  Toda poesia. São Paulo: Cia das Letras, 2013. 
 


