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RESUMO 

 

 

A escrita sobre a vida de um artista perpassa universos da criação que refletem lugares 
da memória, afetos, sensações, dimensões interpoladas e desvendadas pelo historiador 
na construção de uma narrativa histórico biográfica. Percorreremos aqui o justo espaço, 
interstício, entre música e história, tendo o compositor goiano Estércio Marquez Cunha 
(1941- ) como referência de se pensar essas relações, a vida e a obra (vidobra – Dosse), 
a escritura (Derrida) e o próprio testemunho (Ricoeur). Assim, têm-se duas vias de 
pesquisa: entrevistas com o compositor e fontes de dissertações, trabalhos, obras 
(precisamente de 1965 a 2013), fichamentos pessoais. A produção de Estércio é 
marcada por peças diversificadas, com formações para instrumentos solos, orquestra, 
coral, grupos de câmera. Seu processo de criação é fortemente interagido com outras 
artes, a considerar suas canções com poemas de sua autoria, ou ainda um dos gêneros de 
destaque, a música teatro. Todo o som, ritmo, movimento, pode tornar-se material de 
uma composição, desde que organizado e pensado artisticamente. Em suas peças a 
figura do silêncio, do tempo esticado, alargado, é marcante, com preferência por 
andamentos lentos, que estimulam o processo de percepção – maneira que o artista 
utiliza para reflexões estéticas, além da exploração timbrística, rítmica, melódica – do 
espaço da crítica, e o posicionamento do ser humano frente a dimensões da solidão, da 
angústia. Tais questões ainda são pouco estudadas na musicologia em Goiás, ou no 
cenário da música erudita regional, em que Estércio é referência. Várias pulsões sonoras 
tornam-se ecoadas numa relação temporal múltipla e sobreposta da inspiração, intenção, 
da escritura e performance.  Com o propósito de dialogar, e desvendar, o criador nas 
suas narrativas sonoras, entre a obra e o discurso, constituímos um desdobramento do 
pensar musicológico e histórico: Estércio na história da música, suas singularidades, e 
exemplaridades. O intuito é inscrever e apresentar uma biografia intelectual (Dosse), 
uma escritura biográfica, reafirmar um momento instaurador da arte na dimensão 
tempo-espaço em Goiás, tendo Estércio como personagem da ação, da trama histórica, 
um tecido inacabado, contribuir para os estudos sobre arte/música no cenário nacional, 
com destaque ao grupo diretório do CNPq INTERARTES. Vida de artista e obra se 
coadunam na formulação de uma historiografia, com vistas às relações entre arquivos, 
textos, contextos, instituições e aspectos da configuração do eu, sujeito-compositor. 
Uma trajetória indiciária garante a análise, a interpretação, uma visão hermenêutica da 
estrutura em suas fraturas: o campo polifônico, que se mesclam vida e história, 
identidade, criação, consciência e liberdade. 
 
 
 
 
Palavras chave: Escritura biográfica, Estércio Marquez Cunha, processos de criação. 
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ABSTRACT 

 

The writing about an artist’s life permeates the universes of creation that reflects places 
from memory, affections, sensations, dimensions that are interpolated and unveiled by 
the historian in the construction of a biographical history narrative. We are going to 
course here, the just space, interstice, between music and history, having the composer 
Estércio Marquez Cunha (1941 - ), from Goiás, as a reference of thinking about these 
relations, the life and the work (vidobra – Dosse), the deed (Derrida) and the own 
testimony (Ricoeur). Therefore, we have two ways of research: interviews with the 
composer and sources from dissertations, tasks, work (precisely from 1965 to 2013), 
personal book reports. Estércio’s ´ production is marked by diversified pieces, with 
formation to solo instruments, orchestra, choir, chamber music groups. His creation 
process is strongly connected with the other arts, considering his songs with poems 
made by himself, or yet a highlighted genre, the theater music. Every sound, rhythm, 
move, can become material for a composition, since it is organized and thought 
artistically. In his pieces the image of silence, of the extended time, broaden, is 
outstanding, with preference for slow tempos, that stimulate the process of perception – 
the way the artist utilizes for aesthetic reflections, besides the exploration of the timbre, 
rhythmic, melodic – from the space of the criticism, and the positioning of the human 
being before the dimensions of solitude, anguish. Such questions are still little studied in 
the musicology in Goiás, or in the regional classical music scene, where Estércio is 
reference. Many sound desire become reverberated in a multiple temporal relation and 
superimposed from inspiration, intention, from deed and performance. With the purpose 
to talk, and unveil, the creator in his sound narratives, between the work and the 
discourse, we consisted a deployment of the historical and musicological thinking: 
Estércio in the history of music, his singularities and exemplarities. The aim is to 
register and present an intellectual biography (Dosse), a biographical writing, reaffirm 
an establisher moment of art in time-space dimension in Goiás, having Estércio as 
character of the action, of the historical plot, an unfinished tissue, contribute to the 
studies about art/music in the national scene, highlighting the directory group of CNPq 
INTERARTES. The life and the work of the artist align in the formulation of a 
historiography, with sights to the relations between archives, texts, contexts, institutions 
and aspects of the configuration of I, subject-composer. An evidentiary trajectory 
ensures the analysis, the interpretation, an hermeneutic vision of the structure in his 
fractures: the polyphonic field, that life and history mix, identity, creation, 
consciousness and liberty. 

 

Key-words: Biographical deed, Estércio Marquez Cunha, Creation process. 
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Estércio Marquez Cunha em seu escritório, local de trabalho. Fonte: próprio autor. 

 

Falando então sobre a minha infância e o que sou eu (...) 
Hoje eu tenho 71 anos, bem vividos e se tivesse de recomeçar a vida queria 

fazer tudo o que eu já fiz. Sou uma pessoa extremamente feliz e realizada. Acho que 
todas as coisas que eu quis fazer na minha vida eu fiz, e não foi (penso que não foi), fiz 

te teima, ou pra exibir. Nada disso! Eu fiz. Eu acredito na questão de vocação, na 
questão do tempo da gente.  

E assim nos 71 anos estou muito bem, casei com a mulher que amei e amo, 
tivemos três filhos, temos netos, enfim, nesse ponto absolutamente realizado. A 

profissão que eu tenho foi eu quem escolhi, contra o vento e contra o tempo, por que 
Goiânia nos anos 50 falar que iria estudar música era uma coisa meio estranha, não 
era uma profissão, música seria coisa de boêmio, ou na mentalidade nossa (como a 

gente falava muito), era complemento de educação para as meninas casadoiras. 
 - O que é uma mentalidade bem romântica. 

- É claro! Bem romântica e também de prisão. 
- Paternalista um pouco. 

 É paternalismo isso aí. E eu não vejo isso. Eu acho que arte é 
absolutamente liberdade, eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que arte é 

liberdade, e é através da prática de arte que as pessoas ganham o sentido de liberdade. 
Por que liberdade não é sair fazendo o que quer, a gente só é livre por que vive em 

sociedade. O homem sozinho é livre, mas, não vive (...). O limite da nossa liberdade é 
uma coisa maravilhosa e eu acho que a prática da arte pelo sentido criativo, enfim (...) 

pela consciência que temos de transformar, pelo poder que temos de transformar a 
natureza e de expressar com essa natureza (...) tudo isso está muito ligado com essa 

liberdade. Quer dizer, eu falo o que eu quero, não adianta me proibirem de pensar, não 
adianta me proibirem de falar. Eu até posso camuflar a minha fala, mas não posso 

camuflar meu pensamento.  
(CUNHA, 2012) 
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INTRODUÇÃO 

 

Na escrita da história caminhos são entrecruzados na relação entre 

testemunhos, compreensão e representação. Com intuito de dialogar esse discurso numa 

historiografia das ideias e processos, propomos a discussão do corpus criativo e do 

espaço de sensibilidades que afetam o artista na sua relação histórico-biográfica: a vida 

do músico goiano Estércio Marquez Cunha1. As notas na pauta são lugares de uma 

poética, um mundo representacional onde pode haver várias histórias, memórias e 

lembranças, sendo necessários recortes temporais.  

Se a história, como disciplina acadêmica, é o lugar comum do estudo das 

fontes documentais, arquivos, entre os tempos, do pretérito à expectativa, a música por 

sua vez, acompanha e compartilha um mesmo campo semântico - trabalha o tempo 

pensado nas dimensões estruturais de uma obra, um bojo cronológico, um relógio que 

diz do interno e externo. A musicologia e a história devem ser lidas em conjunto a favor 

de uma história das artes, ou ainda os campos interdisciplinares devem estar abertos 

para a construção de uma história da música, musicalmente, por meio da narrativa, uma 

história interartística2.  

Uma noção de filia , de amizade, é então revista, não menosprezando os 

signos específicos de cada linguagem, por outra via, recolocando-os num mesmo 

caldeirão e estabelecendo conexões, fusões. Significantes que por ora transitam em 

redes e sistemas da música e da epistemologia da história, da escrita da música, e sua 

performance, à dimensão do fato histórico, da memória e da lembrança. Tal 

                                                           
1 Estércio Marquez é Compositor de Música Erudita residente em Goiânia, trabalhou como professor da 
UFG (desde 1970) nas disciplinas: estética musical, linguagem e estruturação musical, composição. 
Possui graduação em Composição pelo Conservatório Brasileiro de Música (1968), mestrado em 
Composição pela Oklahoma City University (1980) e doutorado em Artes Musicais pela University of 
Oklahoma (1982), sendo um dos primeiros compositores brasileiros a obter esse título fora do Brasil. 
Atua principalmente nos seguintes áreas: Composição Musical, Análise Musical, Teatro Música. 
Informações obtidas em: lattes.cnpq.br  acessadas em outubro de 2010. 
2 Para SOUSA (2011) o estudo de objetos artísticos contemporâneos fundamentados na História Interartes 
pretende observar a presença de três lógicas; na leitura de NORONHA (2010, p.77) “a fusão das artes, a 
diferença entre as artes e a lógica estética do intervalo”. No que diz respeito à fusão das artes, Noronha, 
destaca que é um estudo voltado para pensar a lógica da “teatralização de todas as artes”, segundo 
Michael Fried. Quanto à lógica da diferença entre as artes, o autor aponta que essa lógica afirma uma 
especificidade de cada arte e uma unidade interna a cada uma delas, podendo ou não haver uma 
unificação exterior a todas elas, mais afeita ao classicismo, ao modernismo e às formas do raciocínio de 
uma pintura- pintura, música-música, gravura-gravura, dança-dança, contando sempre a história de cada 
uma destas linguagens numa História especial, a das Artes, especializada subdividida, que encontra 
grande afeição ao academicismo e ao pensamento intelectual do tipo acadêmico-universitário (IBID, 
2010, p. 77).  Já a lógica estética do intervalo é pensada, segundo este autor, o entre, o espaço 
intermediário, entre uma arte e outra, reconhecendo as diferenças enquanto territórios de organização 
simbólica e valorizando um pensamento da fronteira.   
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contextualização permite alocar pontos importantes: as influências musicais, gostos, 

sonoridades, esquemas e estruturas de escrita musical, e por outro lado traçar caminhos 

constitutivos de uma historiografia biográfica intelectual sustentada nos processos de 

criação que caminham entre a fala, no testemunhar-se, e as obras, a vida que é obra, o 

arquivo. 

Agamben (2009) a partir de leituras de Aristóteles aponta uma poética da 

amizade, nesses termos, do espaço de compartilhamento:  

Os amigos não condividem algo (um nascimento, uma lei, um lugar, 
gosto), eles são com-divididos pela experiência da amizade. A 
amizade é a condivisão que precede toda divisão, por que aquilo que 
há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida (IBID. 2009, 
p. 92). 
 

De um lado se faz presente o historiador e seu metier, e de outro o músico 

com a perfomance e o fazer musical. Do discurso sobre música nos estudos culturais, à 

dimensão da interpretação das partituras e a crítica, a música é vista como elemento da 

história, e reciprocamente. A musicologia deve por vezes acompanhar o cenário 

histórico e sua perspectiva de projeção relacional, mesmo numa análise estruturalista, o 

significado, o contexto, não pode ser negado. Isso nem sempre aconteceu. 

Volpe (2007) comenta que os estudos musicológicos no cenário brasileiro 

estão focados em duas vertentes, uma que considera as realidades sócio/antropológica 

com a etnomusicologia, e outra a histórica. As pesquisas na área não estão de modo 

eficaz em justo posicionamento com outras ciências, ou atualizadas para acompanhar o 

próprio desenvolvimento da história, como disciplina acadêmica. A carência de uma 

atualização teórica conceitual é o que impede esse avançar, segundo a pesquisadora; a 

musicologia deveria abarcar o conjunto de reflexões culturais e artísticas das ciências 

humanas, especialmente no trabalho da crítica.   

 

Enquanto problematizarmos a historiografia musical brasileira sob o 
crivo crítico à postura predominantemente positivista e aos 
paradigmas que têm guiado a disciplina– o evolucionismo, 
organicismo, o historicismo, a idéia de Zeitgeist, a idéia de “estilo 
musical”, a idéia de “música absoluta”, o formalismo, o nacionalismo 
e a construção do canon musical–, afinando-nos, portanto, com a 
etnomusicologia na crítica acirrada ao etnocentrismo e na 
reivindicação do relativismo cultural, urge buscar uma identidade 
própria na escola plural do pensamento brasileiro formado nas 
ciências humanas e sociais.  (IBID, 2007, p. 3). 
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O estudo da cultura possui um lugar específico na história, no seu modo de 

interpretar e narrar os fatos e acontecimentos, transcrever relações temporais, políticas e 

econômicas, de natureza individual ou coletiva; enquanto, a musicologia, 

especificamente no Brasil, ainda busca esse espaço, de considerar, por exemplo, a 

disputa de onde se deve situar as relações entre música popular e erudita. Talvez no 

cenário internacional essa problemática esteja amenizada pela interferência do pós-

estruturalismo, com seus estudos de gênero e a descentralização do sujeito, os campos 

da música e contexto, música e linguagem, hermenêutica e historiografia, a história 

intelectual, econômica e institucional3.  

Para Volpe (2007) esses ideais ainda precisam ser amalgamados na 

realidade da pesquisa musicológica brasileira, no que a autora cita e comenta sobre 

eventuais desdobramentos, como é o caso de algumas pesquisas sobre a relação música 

e compositoras, questão de gênero e o feminismo. Alguns autores como Regis Duprat, 

Tacuchian, José Jorge de Carvalho, Rafael Bastos, Elizabeth Travassos, Paulo Castagna, 

estão empenhados com esse paradigma de busca de uma identidade brasileira, atentando 

a algumas questões: que tipo de musicologia queremos? Como os estudos 

musicológicos podem responder, ou auxiliar no pensamento sobre as questões atuais do 

Brasil?  

 Adentrando nesses parâmetros, no contexto historiográfico que prefigura 

esta pesquisa, tem-se em Goiás, um núcleo de musicologia, fundado desde 2011, pelas 

professoras Ana Guiomar Rego e Magda Clímaco, com seminários anuais, publicações 

e grupos de estudo (inclusive sobre Estércio Marquez) a considerar um olhar não 

meramente positivista, ou analista, mas, crítico sobre as produções regionais, nacionais4. 

Juntamente tem-se a produção acadêmica de dissertação e outros trabalhos do Mestrado 

em Música da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás 

                                                           
3 Cita-se nas décadas de 60 e 70 a discussão e a formulação de conceitos históricos em conjunto com 
pensamento estruturalista, que aprisionara o fato como um evento determinista encaixado numa rede 
estrutural como elemento central. Um dos seus representantes, juntamente na escola dos Annales, foi 
Fernand Braudel, com ideias estruturais e funcionalistas. Focault desenvolveu a principal crítica a 
Braudel, no comentário de que os historiadores estruturalistas produzem em série o que acarretaria um 
pensar descontínuo dos fatos históricos. Há autores que evocam Braudel para discutir questões do tempo 
diacrônico e o conhecimento histórico. Certamente os estudos musicológicos vistos no cenário 
internacional sofreram tais influências. Para maiores detalhes ver: 
RIBEIRO, José, E. Da sincronia à diacronia: os três tempos da história total de Braudel a partir de um 
diálogo com Levi Straus. Disponível em: OPSIS, Catalão, v. 9, n. 12, jan-jun 2009.  
4 Esse núcleo de pesquisa é derivado da linha do Mestrado em Música da UFG – Música, Cultura e 
sociedade. Tal inspiração ocorreu a partir de mesas redondas que aconteceram durante seminários desse 
mesmo programa nos anos de 2008 e 2009.  
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(APÊNDICE 1) e o curso de Música do Instituto Federal Goiano, nas pesquisas do 

musicólogo Marshal Gaioto5.    

Trabalharemos nessa perspectiva com o Estércio Marquez Cunha, sua 

importância de vida e obra no cenário nacional musical/artístico contemporâneo. 

Precisamente será percorrido um panorama das obras compostas no período de 1965 a 

2013, um caminho, que abrange etapas e diversas influências. Num enfoque 

metodológico algumas temáticas serão discutidas e apresentadas: a relação entre a 

história e a musicologia, o artista, músico contemporâneo e suas fraturas temporais 

numa relação espacial - local e universal; a singularidade de Estércio e a sua 

exemplaridade diante seus discursos sonoros ou escritos; a escrita biográfica e suas 

interconexões com a memória; a rememoração e sua referência ao passado que se torna 

presente, pelo testemunho, o encontro de múltiplas temporalidades de um mesmo 

sujeito e sua escritura, a lembrança, a dimensão ethos e pathos6 do compositor na 

criação artística, a história da música em Goiânia. O caminho investigativo a ser 

adotado é pela obra7 que deixa rastros da vida, é a escuta/interpretação/análise da obra 

no cenário da contemporaneidade musical que diz o local e a data, o acontecimento, a 

época; é o diálogo com o compositor que sustenta uma cronosofia8 artística. Assim, 

têm-se duas vias de pesquisa: uma que perpassa a obra e outra que traz documentos 

baseados nos testemunhos - entrevistas com o compositor; fontes documentais 

particulares, cadernos de notas do processo criativo; produção acadêmica - dissertações, 

teses, artigos, materiais de áudio e vídeo. As fontes serão estudadas e desenvolvidas 

com base em recursos da análise, teoria musical, crítica, estudos da teoria 

narratológica9, na relação obra e texto, poesia, buscando um traçar intelectual, pela 

história das ideias e processos.  

                                                           
5 Com experiências nas áreas: história de Goiás, música sacra, música em Goiás, música colonial 
brasileira e banda de música. 
6  Ethos: síntese dos costumes, valores éticos, hábitos. Pathos: paixão, desejo, angústia, sofrimento. 
7 Entendida numa totalidade, conjunto de peças musicais, de textos e documentos, material de vídeo e 
áudio de e sobre Estércio. 
8 RICOEUR (2007, p. 164) cita Pomian em L’ordre du temps. Neste o autor distingue maneiras de 
visualizar o tempo e traduzi-lo em signos; um desses modos é a cronosofia:atribuição de significação aos 
fatos, ordem do pensável que ignora o sentido dos limites; “excede o projeto da história racional (...) 
remexe com as ricas tipologias que opõem o tempo estacionário ao tempo reversível,o qual pode ser 
cíclico ou linear” (IBID. pg. 165).  
9 Estudo das narrativas  que prefiguram dimensões da ficçãoe não-ficção. Cita-se o campo da 
dramaturgia, da analise do discurso, da arte audio visual, a televisão, o cinema. Importantes 
pesquisadores: Roland Barthes, A.J. Greimas, Vladimir Propp,Umberto Eco.O termo foi proposto no 
início do século XX por Tzvetan Todorov, propondo uma diferenciação dentro do campo dos estudos 
literários. Para outras informações consultar o dicionário virtual de termos literários: 
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A narração de uma individualidade adota uma posição extrínseca ao próprio 

historiador na medida em que o “outro” entra em cena. A narrativa biográfica, nessas 

semioses históricas, adquire laços com a ficção e a literatura, uma vez que se trata de 

um exercício de constante distanciamento do “eu” tornando o outro visível. KAFKA 

(apud. SOPEÑA, 1998, p. 166) diz: “Pois como é possível salvar o outro se nós mesmos 

nos perdemos? O outro, isto é, este mundo, em toda sua profundidade maravilhosa, só 

se manifesta pelo silêncio”. O ato de contar a história do outro condiz com o fluxo da 

vida, narrar é viver, um ato performativo que pode revelar ou esconder faces do artista 

proposto, é uma condição humana: 

Hoje sei que transformar sua vida em narrativa é simplesmente viver. 
Somos homens-narrativas. A ficção significa inventar algo diferente 
dessa vida. Li Paul Ricoeur, sei que a identidade narrativa não é uma 
mera quimera. E acabo de ler a tradução em francês do livro de Dorrit 
Cohn, Le propre de La fiction (o próprio da ficção), cuja fórmula 
implica haver algo próprio a biografia. Não, autobiografia não é um 
caso particular de romance, nem o inverso, ambos são casos de 
construção de narrativa. (LEJEUNE, 2008, p. 74, 75) 
 

“Eu não quero ser autobiográfica, mas biográfica” afirma Clarice Lispector 

a um dos historiadores de sua vida. Justamente por ser escritora vê a dimensão da 

ficção, o entrecruzamento da realidade na tradução do sujeito. Existe algo além da 

claridade dos acontecimentos, que diz do ficcional, romanesco – o que pode perpassar a 

micro-história e suas particularidades narrativas numa relação sujeito, temporalidade, 

arte/música. 

Tem-se algo semelhante na relação com o historiador romancista. O 

romance é mais próximo à vida, e cria uma história não factual cercada de ideologia e 

retórica. Enquanto o historiador relata fatos, o romancista historiador extrapola a sua 

humanidade e experiência de vida no personagem. São criadas imagens dialéticas que 

mesclam a compreensão do tempo do personagem e o tempo do próprio escritor. Nas 

palavras de ARENDT (2008) tem-se a figura do historiador poeta, o artista/teórico que 

aciona um processo narrativo e envolve o ser humano que espera por arte, por poesia.   

 Nessa perspectiva, ALBUQUERQUE JUNIOR (2007) diz que a história é 

uma proto-arte próxima da ciência e da filosofia com o papel de reintroduzir a arte, a 

sensibilidade, a imaginação, a intuição e o corpo na sua escrita. A fabricação da 

narrativa histórica media um lugar temporal/espacial, social/cultural e institucional; de 

                                                                                                                                                                          

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&link_id=69:narratologia&task=viewlink acessado 
em setembro de 2014.  
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estilos, conceitos e métodos. É uma forma de “arquitetar a temporalidade”, modo de 

articulação com o passado e seus eventos.  

  A questão colocada está na articulação das leituras de Ricoeur, Derrida, 

Dosse, que apontam caminhos para a construção narrativa, a relação entre psicanálise, 

história e linguagem. Por outro lado, tem-se a história dos conceitos, na abordagem da 

análise musicológica proposta por Kerman. Nesses termos, relacionam-se Ricoeur, 

Freud, Agamben, Derrida, Foucault, Sloterdijkd, Dosse, Lejeune, esses últimos num 

recorte de uma historiografia das ideias. 

Na metodologia das operações históricas se fazem presentes etapas que 

auxiliam no entendimento e sustentação de uma escritura biográfica: 

Não deve haver aqui qualquer ambiguidade concernente à utilização 
do termo; não se trata de estágios cronologicamente distintos, mas de 
momentos metodológicos imbricados uns nos outros; repetiremos 
quanto for preciso, ninguém consulta um arquivo sem um projeto de 
explicação, sem uma hipótese de compreensão; e ninguém se dedica a 
explicar uma sequência de acontecimentos, sem recorrer a uma 
colocação em forma literária expressa de caráter narrativo, retórico ou 
imaginativo. (RICOEUR, 2007, pg. 147) 

 

Na primeira tem-se a formação do documento, com materialidades distintas 

e com determinado grau de afecção resgatado pelo próprio testemunho. É uma 

organização do plano de trabalho configurada pelo modo que o historiador opera 

perguntas que vão gerar arquivos e provas documentais.  Portanto, trata-se da 

constituição dos arquivos, da catalogação das obras, na passagem do testemunho ao 

documento. “O testemunho nos leva, de um salto, das condições formais, ao conteúdo 

das coisas do passado, das condições de possibilidades ao processo efetivo da operação 

historiográfica” (RICOEUR, 2007, pg.170). É a inauguração de processo 

epistemológico.  

A oralidade enquanto narrativa10 pode perfazer esse caminho, na escolha do 

indivíduo, a partir do procedimento das entrevistas e coleta de dados. A riqueza dos 

diversos signos obtidos nas versões dos fatos, acontecimentos ou relatos de vida, são 

marcas de significações que podem ir além da escrita, de acordo com o volume sonoro 

(palavras enfatizadas, pausas, velocidade, intenção, pontuação) e o teor emocional. Para 

                                                           
10 Preferimos no decorrer do texto a terminologia “narrativa oral” do que “história oral”, por considerar a 
dimensão testemunhal e depoimental da tese proposta por Ricoeur e reaproveitada aqui, em junção à 
noção de escritura (Derrida) e vidobra (Dosse). No decorrer do trabalho são apresentados momentos da 
transcrição da oralidade conjunto a outras fontes, outros documentos e escritas, partituras, fichamentos. 
Em muitos casos essas outras fontes escritas, ou até mesmo o material de áudio visual, colaboram com 
comprovação da oralidade.  
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Portelli (1997) deve-se equalizar o conteúdo da oralidade e da escrita para que a 

narrativa não seja puramente objetiva: “Fontes orais11 nos contam o lado psicológico 

emocional do povo, quanto não só ao que fez, mas o que queria fazer, o que acreditava 

estar fazendo e o que agora pensa que fez” (IBID. p. 31).  

O testemunhal é garantido com as relações entre a memória e o 

acontecimento, na investigação e no cruzamento entre o tempo histórico e o tempo 

psíquico. NORA (apud. DOSSE, 2008) afirma que o interesse do historiador está nos 

sinais, efeitos, no modo como as resignificações são feitas, não no acontecimento (fato) 

e sim na fabricação deste pela memória; o acontecimento existindo como flutuação no 

tempo (perspectiva dos estudos história e psicanálise a partir dos anos 70). 

No caso dessa pesquisa se por um lado a memória, o testemunho do 

compositor se presentifica nas obras, estas, por sua vez, são simbolicamente garantias 

documentais, provas de uma vida e de várias histórias. 

Na segunda fase encontra-se a relação explicação/compreensão, e a 

epistemologia do conhecimento histórico, o “por que” histórico que caracteriza um 

processo interpretativo.  Esse par hermenêutico é visto por Dilthey na relação 

esclarecimento/compreensão:  

Esclarecer significa a redução causal de cada fenômeno a leis gerais e 
necessárias, compreender corresponde a aprender o individual em sua 
peculiaridade e em sua significação. Para Dilthey a compreensão 
pressupõe uma vivência operada por uma cooperação de forças 
sentimentais e afecções, enquanto o esclarecimento envolve processos 
intelectuais. A natureza nós a esclarecemos, mas, a vida da alma nós a 
compreendemos. (CORETH, 1999, pg.20). 
 

Portanto, há uma separação desses termos, colocada por esse autor, que 

caracteriza a distinção entre ciência do espírito, ou conhecimento histórico, e outros 

métodos das ciências naturais.  

Em relação ao problema hermenêutico da questão, Heidegger afirma uma 

razão ontológica fundamentada na antecedência da compreensão original à dualidade 

compreensão/esclarecimento. Trata-se do ser da existência, na medida em que a 

existência é marcada pela compreensão do ser – o que caracteriza uma interpretação do 

                                                           
11 As fontes orais são agrupadas em: história oral de vida – relato de um narrador sobre sua existência 
através do tempo, a par dos fatos da vida pessoal; relato de vida – uma forma de seleção de lembranças do 
entrevistado que atendem ao interesse do pesquisador; depoimento oral – o narrador presta testemunho de 
uma vivência de interesse do entrevistador (LANG, 1996). Nesta pesquisa por tratar-se da vida do artista 
e não da vida pessoal, faremos uso sobretudo do relato de vida e do depoimento oral.  
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que é o ser-aí (existência) e de como se compreende a si mesmo, numa estrutura circular 

(CORETH, 1993, pg. 22-23).12 

RICOEUR (2007) numa releitura desses autores afirma que não há recusa 

na relação. “Não há documento sem pergunta e pergunta sem projeto de explicação” 

(IBID. p. 193). A compreensão parte de um processo de esclarecimento.  Do “por que” 

ao “quando” e “como”, a interpretação como resultado narrativo é um componente da 

intenção de verdade que marca as operações historiográficas.  

Na terceira fase, representacional, tem-se a ordem narrativa e a forma 

textual, a produção do discurso histórico.  O historiador pensa e representa o passado 

pela escrita, com alusão à memória, tecendo a narrativa historiográfica como uma 

produção intertextual. Para RICOEUR (2007), a representação acompanha e sustenta as 

outras fases, e caminha ao lado da narratividade do processo historiográfico, visando 

uma roupagem verbal e referencial a um discurso histórico. 

NICOLAIDIS (1989) numa releitura de alguns autores da psicanálise, 

afirma que o verbo representar pode assumir alguns aspectos: tornar presente, expor, 

mostrar, colocar à vista, ou ainda: 

Tornar sensível um objeto ausente ou conceito, provocando o 
aparecimento de sua imagem, por meio de um outro objeto que a ele 
se assemelha ou que a ele corresponde. Nesta definição 
reconhecemos: a falta, o elemento indispensável para a representação; 
a imagem mnêmica que surgirá na mente por meio de um outro 
objeto, o objeto substituto. (IBID, p.21) 
 

A partir desse constructo metodológico a categoria central a ser pesquisada 

é o sujeito sensível, o artista que é construído pelo historiador na relação entre discurso, 

narração, memória, testemunho e sua produção perpassada pela noção de experiência13. 

A estrutura do testemunhal vai além de palavras, indo aos gestos, ao inominado, as 

imagens, ao som, a voz, ao silêncio, algo além ou aquém da linguagem, no universo da 

pulsão do desejo, das afecções, um rastro que garante a historicidade entendida como 

performance, modo como o indivíduo inscreve a fala no, ou do, seu corpo no tempo e a 

traduz (AGAMBEN, 2008).  

                                                           
12 Toda compreensão apresenta uma estrutura circular, visto que só dentro de uma totalidade já dada de 
sentido de uma coisa se manifesta como uma “coisa”, e uma vez que uma interpretação – como 
elaboração da compreensão – se move no campo da compreensão prévia, pressupondo-a, portanto como 
condições de sua possibilidade, toda interpretação para produzir compreensão, deve já ter compreendido o 
que vai interpretar. (CORETH, 1993, pg. 23). 
13 Conceito ligado aos hermeneutas do século 19, o tempo vivido, a noção de intuição. 
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Como lidar com esses signos? A história está na fissura entre a experiência e 

a linguagem. Um é o lugar dos sistemas de pulsão e o outro dos dispositivos. A 

percepção histórica caminha entre o sentido e o nonsense do processo, da linguagem e 

da não linguagem, algo na dimensão da potência dos afectos, da vontade e do indizível; 

signos, ou quali-signos14 diversos numa intersemiose. 

O sujeito sensível contemporâneo é recortado por essa fresta permitida pela 

historicidade. Ser contemporâneo para AGAMBEN (2009) é manter uma relação de mal 

estar com seu próprio tempo; é o anacrônico, deslocado e desajustado, local do 

historiador da arte para Didi Hubermam em Devant le temp. Por ser anacrônico o sujeito 

possui, adquire, um senso crítico do seu próprio tempo: 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide exatamente com este, nem 
está adequado a suas pretensões, e é portanto inatual; mas, exatamente 
por isso, através desse deslocamento e desse anacronismo ele é capaz, 
mas do que os outros de perceber e apreender o seu tempo. 
(AGAMBEN, 2009, pg. 58,59). 
 

 Contemporaneidade é um descompasso, é estabelecer uma relação singular 

com o próprio tempo presente de distanciamento e aproximação, dialética, de 

deslocamento.  O olhar é uma categoria desse conceito que garante sua existência. 

AGAMBEN (2009) diz que o contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu 

tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro (IBID. pg. 62); é reconhecer a 

alteridade, o outro, a sombra, o estranho que há em nós mesmos. O contemporâneo é o 

arcaico, próximo da arché, da origem nunca encontrada, o contemporâneo no indivíduo 

é sempre a infância (posição que remete ao pensamento freudiano), que nunca passa, 

que está ao lado, próxima e distante, longe e perto da experiência do tempo de vida15. O 

historiador, e o historiador da arte, têm por objetivo lidar com a relação temporal entre o 

moderno e o arcaico, descrevendo o artista que paga por sua própria vida a obra 

retratada. 

 Para melhor entender a formação, a construção desse sujeito pelo 

historiador, outro conceito pensado é o de dispositivo. Sua origem principal está na obra 

de Foucault e perpassa o raciocínio estratégico, a questão das práticas e os efeitos; é um 

                                                           
14 Segundo a teoria peirciana, todo signo que designa uma qualidade. 
15 Para melhores esclarecimentos consultar: NORONHA, Márcio e BATISTA, Sandro. Essa tal arte 
contemporânea. Goiânia: Editora América, 2012.  
NORONHA, Márcio Pizarro. Arcaico, moderno, popular: reflexões em torno de arcaísmo e cultura visual. 
In seminário de cultura visual, UFG, 2008. Artigo disponível em: 
http://projetos.extras.ufg.br/seminariodeculturavisual/Arquivos/2008/GT3/marcio_pizarro_noronha_ok.p
df  acessado em dezembro de 2014.  
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conjunto heterogêneo da linguagem e não linguagem, ou para linguagem (uma coisa que 

não está na linguagem é a experiência, ela continua no lugar, tem um lado do não 

narrável). Esse conjunto configura uma rede que visa um efeito inscrito numa relação de 

poder, um cruzamento da perspectiva poder e saber. Para AGAMBEN (2009) o conceito 

de dispositivo é empregado desde a teologia da idade média, onde designava a relação 

entre Deus pai, filho e espírito santo; a questão dos governos, classificações e 

hierarquias. Os dispositivos não visam apenas o mecanismo, mas, os sujeitos do 

processo, envolvendo processos de subjetivação. Cada dispositivo liga-se a um sujeito, 

e assim, por via de mão dupla também produz esse mesmo sujeito16. Foucault faz uma 

história de como os indivíduos estão nos domínios da prática discursiva e dos saberes 

técnicos; dispositivo, portanto, é tratado como uma rede dinâmica que inventa novos 

sujeitos. 

 Na atualidade, as formações acadêmicas e de vida pessoal são tão 

fragmentadas que não geram necessariamente um sistema, enfraquecendo o campo da 

experiência, multiplicando os dispositivos: 

Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não 
somente, portanto, as prisões, os manicômios, mas, a caneta, a 
escritura, a literatura, a própria linguagem, que talvez é o mais antigo 
dos dispositivos. AGAMBEN (2009, p. 40). 

 

 Portanto, que sujeito é o artista proposto para estudo nessa pesquisa, que 

realiza transcrições manuais mesmo diante de uma realidade tecnológica evidente? 

AGAMBEN (2009, pg. 41) diz que o sujeito é formado na congruência entre ser vivente 

e os dispositivos17. 

Do campo conceitual outra questão a ser trabalhada insere-se na história 

intelectual das individualidades; a história biográfica. ALBURQUERQUE JUNIOR 

(2007) cita duas correntes que podem ser lidas adequando-se a esta pesquisa. De um 

lado Foucault, que propõem uma coleção de textos, uma teia discursiva em torno da 

singularidade do discurso de Pierre Reviere18, a produção de inúmeras narrações de um 

                                                           
16 O caso dos sujeitos midiáticos construídos por espaços virtuais. 
17 Nesses termos o dispositivo está associado à constituição do arquivo. 
18 A obra referida se chama: “Eu, Pierre Reviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão” de 
Michel Foulcault - é resultado de um trabalho realizado por uma equipe em um seminário do College de 
France e oferece uma leitura sobre um crime ocorrido no séc. XIX; conhecimento do que é um dossiê; 
exemplo metodológico para análise e estudos de casos; discursos de origem, forma, organização e função 
diferentes -  o do juiz de paz, do procurador, presidente, tribunal do júri, ministro da Justiça, dos médicos.  
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fato, suas escolhas e classificações, a construção do acontecimento histórico. De outro, 

Ginzburg que trabalha com indícios históricos, sintomas voltados a experiência do 

corpo ou fantasmáticos na ilustração narrativa de O queijo e os vermes19.  Os dois 

autores trabalham com a ideia de índices, sinais. Numa leitura possível da biografia de 

Estércio no referido contexto em Foucault tem-se a classificação: o músico, o 

compositor, artista, crítico, o contemporâneo re-elaborado, narrado por suas 

singularidades e pela forma que o historiador escolhe o discurso. Em Ginzburg a análise 

seria realizada pela formação de Estércio, pela continuidade, é o compositor formado 

por uma universidade, que passou por vários lugares, deu aula em várias instituições. 

A construção narrativa de uma vida é tarefa de escolhas, uma história que 

pode caminhar entre o discurso literário e o próprio acontecimento. A questão colocada 

é: o que seria ficção e realidade entre literatura e história? A história seria no fundo uma 

grande ficção do mundo?  Especulações a parte, a história remodela a experiência do 

leitor numa reconstrução do passado, das marcas deixadas a partir do ausente. Na ficção 

a experiência temporal e o irreal se cruzam, na narrativa histórica documentos 

comprovam e carimbam uma temporalidade. A história estaria atada à sua narração, 

estritamente condicionada a ela? Ou melhor, a história seria refém de sua escrita?  

A teoria literária oferece contribuições para a escrita da história. Há 

componentes retóricos no discurso histórico, mesmo que até literários, que não 

desnudam a historiografia em favor pleno da literatura (ARENDT, 2008). 

O historiador/músico, nos meandros do tempo, aproxima-se da figura do 

crítico musical por necessitar da escrita para contar, relatar, uma história e construir 

uma narração, em que dialogam múltiplas temporalidades. O poder da palavra é 

fundamental na historiografia, é marca dos acontecimentos passados e garantia de 

recordação e vida para posteridade. É um espaço onde a matéria significante adquire 

corpus para além de uma subjetividade transcrita, posição tomada por alguns autores, 

como DERRIDA (1991). Outros, como BARTHES (2007), que compara a narrativa 

com a pintura, afirmam a escrita como um espaço rígido e fechado, capaz de significar 

somente aquilo que contem e sempre a mesma coisa.   

                                                           
19 Obra de Carlo Ginzburg que narra a trajetória de Domenico Scandella, chamado Menocchio, um 
moleiro do norte da Itália, que no século XVI desafiou os poderes da inquisição afirmando que a origem 
do mundo estava na putrefação. Para Menocchio tudo era um caos, e formava uma grande massa, do 
mesmo modo que o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes. Ginzburg construiu o perfil de 
Menocchio, seus pensamentos, suas leituras e discussões, suas relações com amigos e vizinhos, refletindo 
uma Europa pré-industrial. 
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DERRIDA (1991) coloca a escrita numa égide primária e Ricoeur 

reconhece essa mudança. Desde os socráticos a escrita era vista sob um grau de 

rebaixamento: 

Ela desnatura, pois, mais gravemente o que pretende imitar. Ela não 
substitui nem mesma a imagem a seu modelo, ela inscreve no espaço 
do silêncio e no silêncio do espaço o tempo vivo da voz. Desloca seu 
modelo, não fornece dele nenhuma imagem, arranca violentamente ao 
seu elemento, a interioridade animada da fala. Assim fazendo, a 
escritura distancia-se imensamente da verdade da coisa mesma, da 
verdade da fala e da verdade que se abre a fala. (DERRIDA, 1991, 
pg.88) 

Platão, em Fedro, discute sobre o pharmakon, que seria oferecido pelo Deus 

da Escrita, Theuth, como remédio ao rei, sendo bom para a memória e para a instrução. 

No entanto, o rei despreza o discurso, afirmando ser a escrita colocada no lugar da fala 

e, dessa forma, sendo considerada órfã, perdida. A escrita não se detém no lugar da 

coisa, a sua essência é de não ter identidade: “é má por essência. Ela é boa sendo má” 

(DERRIDA, 1991, pg. 89). 

Com esses aportes a investigação proposta fundamenta-se na história 

intelectual biográfica dos processos de criação do artista Estércio Marques Cunha, do 

testemunho a sua representação. A obra que deixa rastros de lugares passados, 

presentes, além de projeções, um espaço por onde uma vida percorreu, deixou 

lembranças, histórias que podem ser narradas, recontadas. 

Da obra de Estércio a sua condição existencial, performática, inscrita e 

grafada, o passado torna-se contemporâneo pela posição do sujeito artista, fragmentado. 

Um sujeito consciente de certo modo de seu próprio tempo por uma via hermenêutica, 

onde são produzidos modos de interpretar a vida.  Um sujeito ligado à história das 

sensibilidades, onde se traduz a arte/música na sua performance e produção/criação, 

num tempo deslocado, que foca memórias, sinestesia, biografia e história. O historiador 

tem a função de resgate desse sujeito sensível, verificando nos domínios do passado 

relatos sobre o que aconteceu ou não. Essa narração não resolve problemas ou 

sofrimentos, pelo contrário, uma vez que os acontecimentos permanecem vivos o 

passado sempre será repetido20.  

                                                           
20  RICOEUR (2007) busca na psicanálise um melhor entendimento. Para ele, o engodo de um recalque 
não é a solução para a felicidade do humano, não é uma volta ao passado de modo constante que 
possibilita o círculo livre de uma vida, e sim os mecanismos de elaboração da própria memória, como se 
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A narrativa biográfica vista dentro do testemunho, compreensão e 

representação é um processo aberto, produz aberturas, é uma história parcial. Colocadas 

essas questões, impulsionamo-nos a investigar o que Estércio foi – realidades, 

acontecimentos, eventos – o que gostaria de ter sido – desejos, angústias, pathos, paixão 

e sofrimento – o que ele acreditou ser – ethos, mundo dos valores, ficção de si mesmo, 

crença, ilusão autobiográfica, necessária para manter algo que está além do desejo. Num 

recorte dessas três dimensões o personagem aparece como passado, presente e futuro; 

passado da anterioridade, retorno no tempo, história convencional; o passado como 

outro agora; o agora da posterioridade, o destino, porvir a projeção. Linhas de tempos 

entrecruzadas, onde o presente é o agora num destino aberto, um mundo carregado de 

agoras21 (DE ROSBO, 1987). 

O intuito, portanto, é estabelecer a dimensão de uma história intelectual 

artística das ideias e dos processos de criação na singularidade e exemplaridade da obra 

de Estércio Marques Cunha. A contribuição está diretamente ligada à história da 

consolidação da música contemporânea brasileira nos campos da composição, crítica, e 

performance – relações interartísticas, música teatro.  

Num diálogo entre vozes distintas, biógrafo e biografado, reverberam-se 

tempos de histórias que se mesclam. As obras do compositor Estércio perpassam minha 

história desde a infância. Narrativas que em algum lugar, tempo/espaço se entrecruzam, 

como no exercício feito por Dosse (2010), na leitura da vida de Deleuze e Guatarri. 

No começo dos meus estudos musicais aos oito anos de idade havia um 

professor de coral (Gildemar Gonçalves de Mattos), aluno da Escola de Música da 

UFG, que interpretou uma determinada peça, na qual participei cantando e tocando. O 

justo material sonoro eram vocalizações, sons de vogais, trabalho com massa sonora em 

diferentes intensidades, e num determinado momento eram tocadas pedrinhas, uma 

batendo na outra. Aquilo era divertido de executar, era como uma brincadeira, com 

toque de improvisação, mas que na verdade estava dirigida, e muito bem organizada, 

segundo as regras pré-estabelecidas na partitura. Lembro-me que apresentamos a peça 

                                                                                                                                                                          

cada volta ao passado fosse num novo ângulo, ou numa nova experiência.  É preciso exercitar a relação 
entre lembrar, repetir e elaborar, fugindo da compulsão a repetição para começar a recordar.  
21 A manipulação dessa pluralidade de durações é comandada por uma correlação entre três fatores: a 
natureza específica da mudança considerada – econômica institucional, política, cultural ou outra – a 
escala na qual está é apreendida, descrita e explicada e, finalmente o ritmo temporal apropriado a essa 
escala. (RICOEUR, 2007, p.194) 
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em Goiânia por volta do início dos anos 90. Isso modificou meu conceito de música, de 

exploração timbrística, de melodia, ritmo, harmonia. 

A curiosidade de saber qual compositor, por mais que o regente tivesse 

falado o nome, de saber, conhecer, aprender outras obras, sempre instigou meu processo 

de aprendizagem musical. Já na adolescência ao ingressar no curso de Educação 

Musical da Escola de Música da UFG pude escutar outras peças e identificar essa 

lembrança como uma produção do século XX, mas ainda sem muitos contornos de 

reconhecimento autoral. Na EMAC pude conhecer em algumas palestras o professor 

Estércio Marquez, escutar em recitais que aconteciam todas as quartas feiras, outras 

obras, peças para piano e voz, interpretadas pela professora Ângela Barra, trombone 

solo, voz e clarineta, coral.  

Em 2009 durante reuniões do grupo de pesquisa INTERARTES o professor 

Márcio Pizarro Noronha sempre comentava sobre produções locais, citando artistas do 

teatro, da dança e da música dentre eles Estércio Marquez Cunha. A importância desse 

artista já era notória em Goiânia, diante a execução de suas peças, ou ainda na formação 

de outros músicos, no cenário da produção cultural local, no entanto, sua história, seu 

trajeto, suas obras, ainda não eram amplamente divulgadas e pesquisadas. Paralelamente 

a pesquisadora Luciana Gomes Ribeiro estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a 

história da dança em Goiás e comentou a importância desse artista na tese defendida22. 

A motivação de pensar num objeto de estudo musicológico, levou-me ao interesse em 

desvendar e mergulhar na obra do artista. Comecei escutando as poucas peças que 

estavam disponíveis no youtube, pesquisando materiais bibliográficos da EMAC, 

artigos (Ver ANEXO 4).    

Mas ainda havia uma voz silenciada... Foi no ano de 2010 que resolvi ir ao 

encontro do compositor. Numa primeira conversa comentei de suas peças, do material 

de escolha de timbre, na maneira específica de se pensar o tempo musical, que a maioria 

das peças tinham andamentos lentos e formações pouco usuais diante da história e 

tradição da música ocidental. Conversamos sobre minha formação, e sobre seu percurso 

em linhas gerais. Fiquei ainda mais curioso. Questões e pensamentos: Estércio foi então 

figura exemplar e singular na música erudita de Goiás? Antes que tipo de composição 

era feita?  Representou vanguarda musical na cidade de Goiânia? 

                                                           
22 RIBEIRO, Luciana Gomes. Breves danças à margem: a constituição de uma história artística da dança 
em Goiânia (1982-1986). Tese de Doutorado. (10.11.2010). Podemos ver parte do trabalho em: 
https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/32_LucianaRibeiro_DesejoDeCriacaoCorpo.pdf  acessado em  
dezembro de 2014.  
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Lembrei-me mais uma vez da peça que executei quando criança, e comentei 

que aquilo me chamou grande atenção. A reposta foi carinhosa: Sim essa peça é minha! 

Chama-se Lírica infantil e foi estreada em 1992 pelo regente Gildemar Gonçalves de 

Mattos.  O quebra cabeça da memória estava se organizando... 

Logo contei ao professor Márcio Pizarro Noronha e demonstrei interesse em 

pesquisar a obra e os processos de criação, desse artista. A conversa foi muito produtiva 

citando o andamento do grupo de pesquisa na investigação da vida de artistas e seus 

processos, como era o caso da artista plástica Cíntia Guimarães, que estava no 

doutorado em História da UFG, pesquisando a vida de Paulo Bruscky23.  

No início de 2010 apresentei ao Estércio um projeto de pesquisa para a 

seleção do mestrado em História da Universidade Federal de Goiás, o mesmo 

concordou com grande disponibilidade em realizar e auxiliar no que fosse preciso. Em 

2011 fui selecionado para o doutorado com alguns ajustes sugeridos no projeto pelos 

professores do ano anterior. De um lado o projeto constitui-se pela averiguação das 

obras, por outro da narrativa em primeira pessoa. 

Aproveitar a fala, o testemunho desse artista, sua visão de mundo é de 

grande valia para uma história das artes pelo viés biográfico. Com intuito de valorizar e 

possibilitar maiores explicações sobre o seu processo de criação priorizou-se diversas 

entrevistas sem perguntas dirigidas. Comentei apenas que as fizesse de modo livre, 

contando sua história, narrando fatos que a lembrança assim permitia, ou ainda 

destacando aqueles que fossem relevantes para sua vida enquanto compositor e artista. 

Inicialmente foi levantada uma discussão sobre os limites e contornos de uma escrita 

biográfica, nas linhas tênues entre a memória, a história, o tempo24. Estércio mais uma 

vez mostrou-se interessado, figura cativante, crítico, professor, poeta, músico, 

compositor. Ressalta-se a importância do método da oralidade na constituição do 

                                                           
23 Destaca-se nesta pesquisa uma perspectiva de se considerar as vozes sociais, o “eu” e os “outros” do 
artista em questão, como a figura de um poliedro. Optamos por trabalhar em outro sentido, numa 
dimensão da construção do sujeito com destaque ao aspecto da fala e do testemunho, da vida do artista 
presente na obra e a partir daí possibilidades e caminhos hermenêuticos.  
24 Cita-se a importância da discussão de autores como BOURDIEU (1996) e a ilusão biográfica, o sujeito 
que se auto constrói, que se imagina no discurso, que se impõem, que tem consciência de si e da sua obra, 
ao mesmo tempo, em que o historiador revisa e revisita, por vezes concordando, discordando, 
estabelecendo conexões entre o passado – presente – futuro, contexto local, nacional, internacional, uma 
geografia do próprio sujeito artista. Contudo, a proposta aqui configurada da conjunção entre a vida e a 
obra, permite-nos um pensar do documento, da obra que é prova da vida do artista, a obra que é uma 
verdade da vida do artista. Questões contraditórias são revistas, entre a obra e o discurso, e são apontadas 
no decorrer da investigação feita pelo historiador. BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, 
Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da 
FGV, 1996, p.183-191. 
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arquivo: foram realizadas gravações, transcrição das gravações, não foi seguido um 

questionário estruturado, e o artista relatou sua vida, sua obra, sua formação, sua 

ideologia e seu processo de criação.  

No trabalho de transcrever o discurso do compositor, foram utilizadas 

algumas convenções, segundo TOURTIER – BONAZZI (2006)25: os momentos de 

silêncio, pausas, respirações, de pensamentos para formulações de frases, foram 

indicados por “(...)”, as palavras em negrito são de destaque na oralidade, a fala do 

artista no corpo do texto é diferenciada de outras citações, encontrando-se em itálico. As 

gravações transcritas estão organizadas no APÊNDICE 3 seguindo a ordem - dia e 

tempo, totalizando uma duração aproximada de quatro horas e meia de material em 

áudio e vídeo.  

Diante do testemunho, a narrativa e sua compreensão, algumas questões e 

hipóteses foram interpostas:  

• A música sendo algo que luta com a escrita, como se relaciona com a 

historiografia? A partitura pode ser trabalhada como obra e vida do artista, 

escrita e narrada. 

• É possível escrever uma história da arte/música atual de Goiânia a partir da 

história de Estércio? 

• A história biográfica é sempre um ponto de vista, uma parcialidade, define-se em 

função de uma combinação de discursos; quaisquer que sejam as posições 

próprias de um autor, sua obra descreve um movimento que leva a ser um 

trabalho sobre o limite, seja com relação a outras narrativas, na particularização 

de métodos, na comparação com outros autores e instrumentos de análise. O 

processo de escrita garante o discurso histórico e sua representação; por um lado 

é arquivo, por outro, avança para os destinatários; 

• Como o local e o universal se dialogam na obra?Qual é o lugar que Estércio 

ocupa na música contemporânea e em Goiânia?Como Estércio ajuda a pensar a 

música na contemporaneidade? Estércio dialoga técnicas de vanguarda musical 

do séc. XX, mas não nega a tradição. 

• O entrevistado define-se como personagem/artista? Ele é um artista 

autobiográfico que tem consciência da escrita de si mesmo nas suas obras? 

                                                           
25 TOURTIER-BONAZZI, Chantal de. Arquivos: propostas metodológicas. In: FERREIRA, M. M.; 
AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.  
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• Na sociedade contemporânea e proliferação de dispositivos. Como Estércio 

trabalha com isso. Há resistência? Nas leituras entre artista/vida/obra são 

percorridos caminhos indiciários, sintomas e sinais que remetem a significados 

biográficos. A narrativa temporal é obtida numa dialética do espaço vivido, 

habitado, correspondente ao tempo vivido, e ao tempo histórico. 

 

Certamente muitos desses lugares serão percorridos entretempos das 

dimensões obra/texto e discurso. As singularidades e especificidades do artista em 

questão apontam caminhos cruzados entre o local e o global, que culminam numa 

identidade capaz de apontar as diversas faces: o músico, performer, compositor, crítico 

musical, professor universitário formador de vários músicos de destaque no cenário 

nacional ou internacional (Lucia Barrenechea, pianista, professora da UniRio; Calimério 

Soares compositor, professor, de Minas Gerais; Rodrigo Lima, vencedor de vários 

prêmios de Música Contemporânea). 

 Estércio nas suas exemplaridades gera muitos discursos como a figura do 

poliedro, ou do Rizoma Deleuziano26, um sujeito múltiplo, artista sintomático, produto 

de outros ou de suas obras. Entendê-lo nessas dimensões certamente não é tarefa fácil. 

Artista singular/exemplar?   

São aproximadamente 200 obras ainda pouco estudadas, interpretadas, com 

destaque a formações diversas, camerísticas, orquestra, solos, estudos, do tradicional ao 

“material exótico”, segundo afirma o próprio compositor, como:  canto e contrabaixo, 

canto e clarineta (ambos melódicos, fugindo da tradição clássica piano ou violão, 

instrumentos harmônicos). Yara Moreira, mucisista e produtora do CD Lento Acalanto 

(2000) oferece registros importantes:  

A obra de Estércio Marquez Cunha tem sido executada com 
regularidade no Brasil e no exterior, mas, os registros sonoros são 
poucos: de 1995, Imagem (cantata de Natal), Sereneta que não fiz (dir. 
Norton Morozowics/ Paulus: música sacra brasileira e música de 
câmera vocal) e Suitenarglia (Quarternaglia/ JHO Music) Magnificat e 
cantigas de natal (dir. Marshal Gaioso/Stella: cantorias de Natal. 
Lento Acalanto, o primeiro disco inteiramente dedicado ao trabalho do 

                                                           
26 Referente a construção do sujeito histórico: O rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, 
construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, 
com suas linhas de fuga. São os decalques que é preciso referir aos mapas e não o inverso." (DELEUZE e 
GUATTARI, 2004, p. 32-33). Não constitui-se de unidades, e sim de dimensões. O rizoma é feito de 
linhas: tanto linhas de continuidade quanto linhas-de-fuga como dimensão máxima, segundo a qual, em 
seguindo-a, a multiplicidade metamorfoseia-se, mudando de natureza. O rizoma é o que já foi. 
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compositor que traz peças escritas para vozes e formações 
instrumentais sem piano.27 
 

Com o estudo da história biográfica e dos processos de criação da obra de 

Estércio pretende-se afirmar uma vida e sua historicidade, a narrativa que é construída 

no tempo, pelo tempo, traz à história sua escrita e sua escritura. DOSSE (2004) faz a 

construção histórica intelectual biográfica de Paul Ricoeur e diz:  

A elaboração de uma biografia intelectual de Paul Ricoeur era um 
verdadeiro desafio. Ao longo de seus escritos ele manteve sempre a 
mais estrita reserva no que diz respeito a sua esfera pessoal. Quando o 
contatei para esse trabalho, ele fez questão de precisar que não 
desejava se comprometer com esse trabalho. Respeitei... o retrato 
resultante é portanto o de um homem que nunca havia encontrado. 
Essa situação poderia ter dissuadido qualquer empreitada histórica, 
mais ainda por, devido a ela eu não ter acesso aos seus arquivos 
pessoais... Que contribuição poderia trazer o olhar de um historiador, e 
além de tudo um historiador sem fontes inéditas? (DOSSE, 2004, p. 
31). 
 

Se por um lado Dosse sentia falta do conteúdo do arquivo, a presente 

pesquisa justifica-se no excesso de arquivo ainda não organizado, documentado28. 

Dosse admirava Ricoeur, mas não tinha nenhum contato pessoal. Tem-se uma via de 

mão dupla na perspectiva do biógrafo historiador no campo da história intelectual e das 

ideias29 que essa pesquisa pretende adentrar: o historiador e o biografado têm uma 

mesma linguagem de compartilhamento de preocupações em relação à música 

contemporânea; o arquivo é extenso perpassando a criação artística de Estércio na 

produção composicional, análise e crítica, e música teatro. Aqui são configuradas as 

relações interartísticas nos processos de criação da obra e suas possíveis traduções. 

O estudo desse artista permite-nos um olhar além de uma história da música 

erudita de Goiânia para uma história da música contemporânea, uma vez que o  mesmo 

reverberou tendências estilísticas nacionais ou universais nas cidades por onde passou, e 

sobretudo aonde mora atualmente. A sua obra já em 1970 representava vanguarda, 

rompendo com a escola pianística tradicional em moldes europeus de uma sociedade 

                                                           
27 CD “Lento acalanto, Estércio Marquez Cunha”. Produzido por Yara Moreira no ano 2000 com a 
participação de diversos artistas como: Adriano Pinheiro, Marília Alvares, Michel Silveira, Beatriz Pavan 
Marcelo Alves, instrumentistas e cantores diversos; direção musical de Marshal Gaioto, gravado no 
estúdio “Barra – upmusic digital Studio”. 
28 Cita-se o trabalho de PINTO (2011) sobre a temática da constituição do arquivo, excesso, 
transbordamento, memória e esquecimento retratado no museu de arte de Santa Catarina. Tese 
apresentada ao programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Goiás.  
29 DOSSE (2004, p. 297) cita de Darnton o conceito de história das ideias – o estudo dos pensamentos 
sistemáticos, geralmente nos tratados de filosofia; história intelectual – o estudo dos pensamentos 
informais, das correntes de opinião e das tendências literárias, a história social das ideias.  
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goianiense artisticamente conservadora. Por outro lado, suas peças ainda são pouco 

estudadas e realizadas, são poucos trabalhos no cenário histórico musical atual sobre 

Estércio, ou diante os universos da linguagem que são percorridos nas inúmeras obras, 

pouco se estuda (considera-se que o campo de pesquisa musicológica em Goiás é 

recente). Na verdade Estércio é uma figura musical singular, que precisa ser 

desvendado, diante sua produção, seu posicionamento de mundo. 

Com o objetivo de averiguar a demanda de trabalhos, dissertações, artigos, 

sobre esse artista, e propor um novo olhar, constatou-se algumas pesquisas30 que 

tratavam de obras específicas, todas elas focadas numa abordagem mais musical e 

analítica. 

Cita-se na dissertação “Poética musical como instauração de mundo pelos 

caminhos de Estércio Marquez Cunha” por Martha Martins de Castro Andrade, do ano 

de 200031 uma preocupação positivista de percorrer uma trajetória. A autora conta a 

vida de Estércio, em sua grande parte na terceira pessoa, analisa quatro canções32, 

expondo a poesia; conclui afirmando o compositor como um aedo33, a serviço das 

musas gregas.  

Em outra pesquisa GARCIA (200234) faz uma análise das peças para piano 

nº 46, 48 e 50, contextualiza toda a obra e traz um importante trabalho de catálogo 

classificatório em termos de instrumentação, ano, título, estreia, local, interpretes, texto, 

dedicatória; e outro catálogo temático destacando exemplos iniciais de trechos das 

obras, ano de composição e edição. 

Na monografia intitulada “Uma proposta interpretativa da obra Música para 

piano nº 44 (1970) de Estércio Marquez Cunha”, Otsuka (200135) faz uma breve 

biografia e foca-se, sobretudo na discussão do dodecafonismo o serialismo e o modo 

                                                           
30 Dentre outras em andamento e que foram recentemente concluídas: 
Marina Machado Gonçalves – Edição e análise crítica de obras para piano, piano e canto de Estércio. 
Trabalho de doutorado em andamento (2013) sobre a canção e os compositores brasileiros. 
VIERA, Adriana L. D. O piano nos trios de Estércio Marquez Cunha. Dissertação de mestrado, Programa 
de pós graduação em música na contemporaneidade, Goiânia: 2013. Orientador: Dr. Carlos Henrique C. 
Costa.  
31 Conservatório brasileiro de música. Orientador: Dr. Antônio Jardim. 
32 Música nº5 para canto e piano (1970), Música para soprano, flauta e violão nº2 (1984), Quatro estações 
(1990, cantos I, II, III, IV), Serenata (1999). 
33 Artista que cantava as grandes epopéias. 
34 GARCIA, Nilsea Maoli. A obra pianística de Estércio Marques Cunha. Dissertação de mestrado, 
Programa de pós graduação em música na contemporaneidade, Goiânia: 2002. Orientadora: Dr.(a) Lúcia 
Barrenechea. 
35 OTSUKA, Magaly. Uma proposta interpretativa da obra “Música para piano nº44 (11/1970) de Estércio 
Marquez Cunha. Monografia da faculdade de Música da Universidade Federal de Uberlândia: 2001. 
Orientadora: Mônica Farrid Hassan. 
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específico que Estércio trabalha na referida peça. A análise é detalhada, e toda a peça é 

destrinchada em partes. 

CARVALHO (201236) trabalha a questão dos processos básicos de criação, 

produção, recepção, circulação tendo como referência o CD Lento acalanto (2000) que 

traz obras do compositor Estércio Marquez Cunha.   Tem como título “A obra vocal de 

Estércio Marquez Cunha: especificidades da música e memória musical no cenário 

goianiense” e aborda importantes relações com a musicologia, a análise e uma estética 

da recepção, que considera o compositor como figura de destaque na música 

institucional (cenário da faculdade de Música da UFG) e do meio erudito goiano.  

A proposta aqui atualizada configura-se em dar valor à voz do artista, o 

discurso do “eu” transcorrido nas relações consigo mesmo e o contexto, reafirmando os 

espaços da análise, a visão do aedo, contudo, num diálogo amistoso, entre a história e a 

música, pelo viés da narrativa - compreensão - representação, nos espaços de uma 

escritura da crítica e da construção biográfica. Pretende-se a elaboração de um catálogo 

cronológico até o ano de 2013, continuando o trabalho de Garcia (2002), expor 

momentos de análise das obras, que serão dispostas, comentadas e organizadas, segundo 

o percurso da própria narrativa, o que Estércio afirma e os lugares que se pode sentir e 

presenciar em sua dimensão expressiva criativa. É interessante que nesses termos 

percorremos diversas obras, com a autorização prévia e consentida do compositor, pois 

a finalidade não é necessariamente musical, contudo, de averiguar o processo criativo e 

a escritura biográfica.  

Nesse labirinto de ideias, com o intuito de entendermos um pouco da 

produção e do sujeito artista, compomos no primeiro capítulo um trajeto da musicologia 

e as possíveis relações com a história da música. Um cenário é percorrido com 

exemplos e modelos da crítica, da análise, da teoria, historicamente visualizados em 

termos de se constituir uma reflexão categórica sobre a noção de escritura (Derrida); ou 

ainda, a junção entre o traço da crítica da música e a história da vida de um artista. Tem-

se então o justo pensar que na obra do artista, na vidobra (Dosse) uma escritura histórica 

é traduzida, nesses termos uma escritura biográfica.  

No segundo capítulo priorizou-se o ecoar da voz, a narrativa em primeira 

pessoa, algumas questões da análise musical para reafirmar a vida intelectual do artista. 

                                                           
36 CARVALHO, Leonardo V. A obra vocal de Estércio Marquez Cunha: especificidades da música e 
memória musical no cenário goianiense. Dissertação de mestrado, Programa de pós graduação em música 
na contemporaneidade, Goiânia: 2012. Orientadora: Magda de Miranda Clímaco.  
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Estércio que se auto afirma, uma perspectiva da autobiografia, momentos que narram a 

tradição e o lugar do cânone, sustentados pela relação entre a oralidade e a escrita. 

Como o compositor é visto sendo exemplo, e como utiliza da tradição e de outros 

modelos na sua criação. Mais uma vez a presença da noção de filia  entre música e 

história faz-se convocada. O leitor aqui pode percorrer em longas citações, a voz do 

artista que se ficcionaliza, narrando sua história, enquanto o historiador registra com 

poucas intervenções. Ao final percebemos um caminho de abertura na construção de 

uma história intelectual e crítica, recortada por momentos diversos da história da 

música, em locução com a obra de Estércio.  

Num terceiro capítulo foi tratada a noção de representação, um caminho 

hermenêutico escriturado.  Se na parte anterior priorizamos a unicidade do artista, 

pensamos em seguida num lugar de reverberações e produções de sentido. Aqui as obras 

foram marcas singulares para a constituição de uma história das sensibilidades no 

cenário atual da produção musical erudita em Goiás e nacional.  Os elementos de 

identidade são então convocados a se estabelecer um idioma característico que demarca 

um corpo compositor entre regimes de temporalidades. A letra de uma voz ressurge nos 

campos de entrecruzamento interartísticos: o tempo musical, o silêncio, a solidão, a 

dimensão corpo, a percepção, a consciência, a vontade e a liberdade. Reforça-se 

novamente o passeio pelas obras e pelo discurso, não necessariamente a análise 

específica de uma obra, mas, a escritura do compositor, seu ato compositivo, revisto e 

ressignificado pelo historiador. 

É interessante citar que se trata de uma história de/em processo, na medida 

que a vida, a memória do artista biografado, reverberadas no tempo, ainda não 

cessaram, sempre permitirão diversos olhares, como afirma Ricoeur (2007, p. 513) no 

final de seu livro: “sob a história, a memória e o esquecimento. Sob a memória e o 

esquecimento, a vida. Mas escrever a vida é outra história. Inacabamento.” 
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1 - DO CRONOS MUSICOLÓGICO AO TECIDO INACABADO DE 
PENÉLOPE 

Regimes de temporalidades são estabelecidos quando pensamos a história 

de uma vida, entrelaçada com a história de um campo das ideias, da arte/música. Se o 

tempo é algo que perpassa universos distintos, períodos e estilos, este, pensado na sua 

historicidade, na escrita da vida de um músico, de um trabalhador do tempo musical, 

configura uma dimensão também cronológica e performática, a justa ligação entre 

música e história.  

Nesses termos, temos de um lado o aparato musicológico, e do outro, o 

histórico, como duas faces de uma mesma moeda para a construção de uma história 

intelectual: a música que é vida e obra, a vidobra (Dosse) escrita, inscrita no tempo e no 

espaço, pela noção de escritura (Derrida), narrada e representada. O cronos1 

musicológico opera uma história de parcialidades, como um tecido que está sempre a 

ser feito, a ser lido.  

A visão biográfica proposta nesta pesquisa parte desse justo tripé, dos 

signos envolvidos no processo composicional do sujeito artista, da narrativa (Ricoeur) 

construída pelo artista e reformulada pelo historiador. Estércio é então revisto 

historicamente por seu próprio testemunho, intercalando uma historiografia musical, 

que num primeiro momento diz de traços internos, do conceitual, das categorias que 

tornam a música e a história amigas e donas de seus respectivos saberes.  

 

1.1 – ESTRUTURAS E ELEMENTOS HISTÓRICO – MUSICAIS 

A escrita da música como parâmetro de representação do universo sonoro, 

sempre foi vista como um modelo simbólico, indicando caminhos à performance. Numa 

outra perspectiva a história configura-se na escrita dos fatos, análise dos documentos e 

provas, na narrativa do acontecimento. Signos distintos do universo verbal e da 

codificação gráfica são compartilhados, por ora traduzidos, esquematizados para a 

constituição de uma historiografia artística.   

NATTIEZ (2005) coloca como ponto central dessa problemática, a 

linguagem, não menosprezando o fazer musical em detrimento ao discurso verbal com 

juízos de valor. Em sua leitura a reordenação do próprio papel do crítico de arte, que 

discorre e transcreve a linguagem verbal à construção do conhecimento histórico, não 

                                                           
1 Na mitologia é o titã do tempo, pai de Zeus.  
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apaga a força da música, enquanto criação e manifestação sonora num espaço-tempo, 

aliás, colabora na afirmação do conhecimento discursivo conjunto a matéria sensível.  

A compreensão das distinções e aproximações entre esses dois planos, do 

ponto de vista das significações culturais e sociais, nos processos semióticos, sustenta as 

lacunas e os limites do próprio discurso. Escrita e produção sonora podem caminhar 

juntas na narrativa musicológica, marcando traços do surgimento da própria 

historiografia da música. Como uma estrutura geométrica de várias faces, o 

grafema, unidade mínima da escrita, a intenção composicional e interpretativa, o 

som existente e sua recepção, na relação com a crítica e o próprio ser humano, 

agente fundador-criador e co-participante da arte/música. 

Faz-se necessário uma reflexão que torne o assunto claro ao leitor, uma 

promenade na história da música nos campos entre a teoria, a análise, a performance e a 

crítica, na tentativa de se verificar a noção de filia , de espaço e tempo em 

compartilhamento de signos, para se chegar à noção de escritura. Um possível diálogo 

amistoso entre o sonoro/musical e a palavra. É interessante adiantar e constatar que tal 

caminho é revisto e ditado constantemente em toda obra e no discurso do artista em 

questão: Estércio Marquez Cunha não nega a herança cultural, a tradição, o que de 

outros compositores é citado, trabalhado e aproveitado, reinventado; sua música, 

estrutura-se fundamentalmente na relação entre o que há na linguagem verbal, sua 

escrita, a vocalidade e sua produção oral, e o universo sonoro, do silêncio, ao gesto que 

opera e mistura esses sistemas.   

O texto a seguir traça um paralelo entre a escrita da história da música e os 

seus dispositivos metodológicos, da teoria à dimensão da crítica, constituindo-se como 

campo fulgurante de se pensar tipologias que se diferem (a partitura, o discurso como 

crítica, revistos de modos e em períodos distintos, por autores diversos), para a 

constituição de uma história das ideias e processos de criação artística musical, de uma 

biografia intelectual. O sujeito artista, Estércio Marquez Cunha, nasce e aparece, 

perpassando tais interstícios: a sua obra que revisa (revisita) a própria história da 

música, numa dimensão do compositor que experimenta distintas estruturas sonoras, ao 

caminho da crítica, um tempo atual, ou de um moderno atualizado, das fichas de análise 

de suas próprias peças, documentos feitos por ele mesmo, a cenas de artigos de jornais. 

A contextualização do compositor frente uma breve historiografia da musicologia, o 

tempo/espaço/música que constrói o universo de significações da narrativa, suas 

interações, a construção do sujeito.  
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1.1.2 – História e música 

Dentre os campos dos estudos musicais que interagem, história, fato e 

acontecimento, a musicologia surge fortemente como mediadora de abordagens desde a 

teoria à dimensão da crítica. Sua constituição estruturou-se recentemente no séc. XX 

com adaptações do termo francês musicologie e do alemão musikwissenschaft (ciência 

musical) abrangendo o pensamento geral sobre todos os aspectos possíveis da música, 

inicialmente com algumas classificações do séc. XIX de Hugo Reimann e Guido Adler, 

até Charles Seeger2. 

 Na prática acadêmica a aplicação do termo tem significados mais restritos, 

ligados ao estudo da história da música em pólos categóricos que vão do original ao 

abrangente, do restrito ao senso comum, do pensamento singular ao geral. Nesses 

termos, temos um caminho que percorre o que faz a música “funcionar” e o estudo da 

sua estrutura, passando pela análise, que visa a explicação do texto musical, a 

etnomusicologia, entendida por muitos como o estudo da música não ocidental, ao 

estudo da música e suas relações com a cultura, com laços à antropologia (KERMAN, 

1987).  

Em sua ramificação, para teoria musical, os tratados sobre harmonia, 

contraponto, são vistos muitas vezes como predecessores da crítica ou dos ensaios 

históricos, alinhando o interesse dos compositores na descoberta de formas, de outras 

possibilidades de registro sonoro. Num pensar historiográfico destacam-se momentos 

dessas ramificações vistos nos movimentos modernistas, antes da primeira guerra, com 

Debussy (busca de sonoridades fluidas, com intervalos de quinta aumentada, escalas de 

tons inteiros), Stravinsky e a Sagração da primavera, Schoenberg (dodecafonismo), e 

depois da segunda guerra, com Boulez, Cage, Stokhausen.  

                                                           
2Importantes musicólogos do sec. XX. Hugo Reimann escreveu um importante dicionário da música com 
alguns pontos biográficos, outros trabalhos sobre harmonia e contraponto. Uma de suas invenções, o 
Tonnetz, é o ancestral da ideia moderna do pitch space – estudos acústicos sobre modulações, intervalos, 
e afinação. Guido adler foi um dos pioneiros da musicologia como disciplina destacando o artigo de 1885 
sobre o objetivo e método da musicologia, subdividindo duas categorias: musicologia histórica e 
musicologia sistemática (comparativa, que posteriormente  originou a etnomusicologia). Fundador do 
primeiro jornal de musicologia juntamente com Friederich Crysander e Philpp Spita. Charles Seeger teve 
destaque com estudos que interligam a musicologia a outras áreas da cultura (desenvolvimento da 
etnomusicologia), e no conceito de contraponto dissonante, interferindo no pensamento compocisional 
moderno. Informações obtidas em: 
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1342/mod_resource/content/1/Separata-Castagna-UfPel.pdf 
acessadas em janeiro de 2013. 
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O caminho entre a teoria, seu entendimento e aplicabilidade (análise), canal 

de fontes para a composição, interfere na construção da crítica, como no exemplo de 

Adorno sobre a música nova (Stravinsky e Schoenberg, sec. XX): 

O compositor já exclui hoje os meios da tonalidade, isto é, os de toda 
música tradicional. E o faz, não tanto por que esses acordes tenham 
envelhecido, mas porque são falsos. Já não cumprem sua função. O 
estado mais avançado dos procedimentos técnicos musicais delineia 
tarefas frente às quais os tradicionais acordes parecem impotentes 
clichês. Há composições modernas em cujo contexto, está 
disseminado acordes tonais, e precisamente esses acordes são 
cacofônicos, e não as dissonâncias em cuja representação eles podem, 
de vez em quando estar até justificados. Além disso, não é somente a 
impureza estilística a responsável pela falsidade desses acordes, mas o 
horizonte técnico atual, em que os acordes tonais chocam 
desagradavelmente, compreende hoje toda a música (ADORNO, 
2009, p. 37). 
 

As interferências no processo de criação são então estabelecidas e 

convocadas: conhecimentos teóricos, aliados a recepção da sonoridade, aos efeitos 

provocados num público, e o papel da crítica estético/musical. BOULEZ (2007) 

concorda com essa perspectiva de diálogo, sobretudo, da teoria com a análise de modo 

estruturalista, “forma e conteúdo são da mesma natureza, passiveis de análise” (IBID, 

p.30). Alguns estudiosos consideram a análise musical como crítica, priorizando a 

estrutura interna, obliterando materiais importantes como a emoção, os textos e 

programas, a comunicabilidade com outras obras e situações. O potencial da análise e 

da teoria está na conversão de certos valores ao mundo real numa relação dialógica. 

A questão funda-se não em torno do objeto central de estudo (que seria o 

mesmo, a música?), mas, em termos das filosofias e ideologias que perpassam as linhas 

tênues das esferas da teoria, análise e etnomusicologia. História e antropologia, análise 

das estruturas e crítica, são métodos de considerar os estudos da artes/música, de modo 

a se pensar mais em fusão e não separação. Para a etnomusicologia as relações podem 

ser amparadas e sustentadas pela antropologia no estudo das culturas, tribos ou espaços 

alternativos que podem configurar o fazer musical. Os musicólogos são chamados por 

muitos como historiadores da arte/música, na visão do reconhecimento de valores de 

uma tradição humanística de erudição. São distintos de meros descritores e 

apresentadores de fatos, para além da escrita, e vão à interpretação, à crítica, sob 

domínio de técnicas especificas da compreensão musical. Os teóricos são conhecidos 

como críticos quando utilizam da análise, contudo, não há crítica sem um pensar sobre o 

mundo real, nas relações sociais, econômicas, políticas, e necessariamente no 
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entendimento de como essas instâncias podem ser interpretadas e até mesmo 

representadas num sistema sonoro (numa partitura, performance).  

Por meio de relações sobre o estudo da música no geral pode ser traçado um 

panorama historiográfico importante. Dois momentos são convocados para se pensar tal 

produção: o período que circunda as grandes guerras do séc. XX, e o movimento 

modernista. A música européia de vanguarda era uma forte celebração de parâmetros 

que a comunidade geral não estava acostumada a presenciar, ouvir nas salas de 

concerto, o que causou estranhamento. Por outro lado, a influência das rádios, da 

música popular, com destaque ao jazz, e dos meios eletrônicos de difusão, alteraram 

profundamente o modo de se compor, executar e consumir música.  

Sentia-se necessidade de meios de entendimento, abordagem ou pelo 
menos acomodação a tipos cada vez mais sofisticados de jazz (...) o 
estonteante rol da música medieval, renascentista e barroca do 
ocidente, a música do séc.XX, tudo proliferou em dissertações, 
monografias, revistas, jornais, (...) a capa de discos (KERMAM, 1987, 
p. 22). 
 

 A polarização entre o velho e novo não impulsionou significativamente a 

audição do repertório que era produzido e despertou interesse no desenvolvimento da 

crítica (como Adorno o fez falando da indústria cultural, Schoenberg e Stravinsky, nem 

tanto dos musicólogos, preocupados com temáticas religiosas, ou de caráter 

nacionalista). Destaca-se que o interesse investigativo de realização de pesquisas nesse 

período e até mesmo no clássico e no romântico é recente na historiografia 

musicológica, por forte influência do positivismo, enquanto método comparativo da 

música à própria ciência, que busca apurar os fatos segundo leis de comprovação3. 

Um conceito de musicologia é então apresentado em comparação com as 

humanidades: parte dos estudos musicais que investiga situações, fatos do passado e do 

presente; aproximações com o método científico, o homem que busca conhecer a si 

mesmo, que busca na compreensão da história o saciar de suas curiosidades. O 

historiador assemelha-se ao musicólogo que averigua indícios e sinais. O musicólogo 

imerso em documentos com base nas próprias obras, no sistema de entendimento da 

escritura musical, vê a inserção da obra para além de relações políticas, sociais, 

antropológicas, indo à sua estrutura interna num interesse crítico.  

 É certo que o momento em meados do séc. XX preocupou-se muito mais 

com os fatos do que com interpretações, e a crítica desses fatos. O desvendar de um fato 
                                                           
3Uma temática relevante é a musicologia do tempo presente que necessita de maiores estudos em 
detrimento a uma dimensão histórica e canônica. 
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passado, coloca a música em proximidade com a linguagem verbal, reforçando o sentido 

histórico imbricado numa produção sonora artística que rompe com a própria tradição. 

O falar sobre música é mais recente se comparado à literatura. Enquanto o discurso 

sobre o cânone literário rompe nos gregos nas tragédias e grandes epopéias, o lugar do 

cânone musical vem do séc. XIX, na reinvenção de programas comentados de obras de 

Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, e no reconhecimento de que esses compositores 

influenciaram fortemente a ideologia de outros músicos e espaços da arte. 

Interessados no estudo desses laços com tradição e as figuras canônicas, que 

marcam o repertório sempre presente nas salas de concerto, os musicólogos 

vinculavam-se, sobretudo, a questões nacionais e sacras. Como por exemplo, Forkel, 

musicólogo alemão, em 1802 concluiu uma biografia de Bach com apêndices de 

Charles S. Terry; na Inglaterra Winton Dean sobre Haendel, Alan Tyson sobre 

Clementi; Edward J. Dent escreveu em 1905 um livro sobre Alessandro Scarlatti, 

posteriormente de Mozart, Haendel e Bussoni; por volta de 1840 Alexander W. Thayer 

realizou pesquisas sobre as origens da hinologia americana, publicando uma biografia 

de Beethoven; Theodore Barker em 1882 publicou o Biographical Dictionary de 

músicos ocidentais; Oscar G. Sonneck em 1900 organizou nos EUA uma sociedade  de 

investigação sobre produções musicais americanas (KERMANN, 1987). 

O método biográfico era dominante nesse tipo de pesquisa, juntamente com 

o trabalho arqueológico de descobrir as peças, de organizá-las e documentá-las na 

formação de um arquivo. FORKEL (2011)4 em sua biografia de Bach de mais de 

trezentas páginas, organiza um sumário diversificado apontando as fases da vida do 

artista: ilustrações da casa, fotografias pessoais de Bach, catálogo detalhado das 

produções, por instrumento, local, países, título. A importância da organização 

documental é característica, o que é de suma relevância à manutenção histórica da obra 

musical em si. Para a constituição do arquivo, o pesquisador exerceu um trabalho que se 

baseia em “fatos verídicos” da vida do pesquisado, adentrando em meandros de obras 

editadas, manuscritos e livros biográficos5.  

                                                           
4 Livro virtual em Inglês (ebook) disponível em: 
http://www.gutenberg.org/files/35041/35041-h/35041-h.html#toc5acessado em 21-01-2013. 
5
 Introduction (Introdução) –  

Realizada por Charles S. Terry (em 1919) que comenta a importância de Forkel nos estudos da história da 
música; um breve resumo de sua produção e vida. A biografia de Forkel não é apenas um sentido de 
mostrar a vida do compositor, mas a reivindicação para Bach de seu lugar como Cânone da música 
ocidental. O autor relata os interesses no estudo de Bach, a considerá-lo como representante de uma 
época, de uma nação. “Aqui eu espero falar com um público maior. Porque não apenas os interesses da 
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As fontes trazem releituras e processos sob os quais o método exige. 

Tratando-se de características positivistas Forkel desvendou e reorganizou diversos 

documentos sobre Bach, partindo de materiais escritos, sobretudo, da história para 

escrever outra história. O caminho da música em si (em termos de análise, entendimento 

e compreensão teórica, interpretação e audição crítica) para escrever outra história foi 

obliterado, tanto que são poucos exemplos de partituras, de trechos das obras. Forkel 

caminhou com o que estava sendo pensado no final do XIX em termos de produção 

científica, em moldes de uma musicologia histórica, resgatando a memória de um dos 

compositores de destaque da música ocidental. Enriquece a história da música geral na 

contribuição com catálogos e na perspectiva da construção biográfica enquanto 

cronologia narrada. 

O positivismo como método musicológico preocupa-se com os fatos e não 

com a interpretação e a crítica. Uma das atividades principais que o fundamenta é a de 

organização dos eventos da história tradicionalista da música, numa visão não 
                                                                                                                                                                          

música, mas a nossa honra nacional, estão preocupados em resgatar do esquecimento a memória de um 
dos maiores filhos da Alemanha” (FORKEL, 2011, p.26). 
CHAPTER I. THE FAMILY OF BACH (A família de Bach) 
O autor comenta sobre os filhos de Bach, a sua estrutura familiar, destacando que seus ancestrais eram 
músicos, ou possuíam talento musical. Apresenta ao final do livro quadros genealógicos. 
CHAPTER II. THE CAREER OF BACH (A carreira de Bach) 
Relata do nascimento às fases de formação e produção do compositor e músico nas igrejas. 
CHAPTER IIA. BACH AT LEIPZIG, 1723-1750  (Bach em Leipzig) 
Destaque ao tempo que Bach viveu em Leipzig até sua morte, com grande produção musical na igreja St. 
John (repertório tocado, dias festivos, cantatas produzidas). 
CHAPTER III. BACH AS A CLAVIER PLAYER (Bach como instrumentista de teclado) Bach como 
instrumentista de cravo que se destacava tecnicamente e composicionalmente. 
CHAPTER IV. BACH THE ORGANIST (Bach o organista) 
Bach como organista que dirigia musicalmente as liturgias. Comenta os modos de articulação dos 
instrumentos de teclas e como o compositor sabia lidar muito bem com eles. Apresenta um exemplo de 
como os organistas faziam as divisões harmônicas. 
CHAPTER V. BACH THE COMPOSER (Bach o compositor) 
CHAPTER VI. BACH THE COMPOSER (continued) (continuação) 
CHAPTER VII. BACH AS A TEACHER (Bach professor) 
CHAPTER VIII. PERSONAL CHARACTERISTICS (Características pessoais) 
CHAPTER IX. BACH'S COMPOSITIONS (As composições de Bach) 
CHAPTER X. BACH'S MANUSCRIPTS (Os manuscritos de Bach) 
CHAPTER XI. THE GENIUS OF BACH (O gênio Bach) 
APPENDIX I. CHRONOLOGICAL CATALOGUE OF BACH'S COMPOSITIONS (Catálogo 
cronológico das composições de Bach) 
APPENDIX II. THE CHURCH CANTATAS ARRANGED CHRONOLOGICALLY (As cantatas para 
igreja organizadas de modo cronológico) 
APPENDIX III. THE BACHGESELLSCHAFT EDITIONS OF BACH'S WORKS (As edições dos 
trabalhos de Bach) 
APPENDIX IV. BIBLIOGRAPHY OF BACH LITERATURE (Bibliografia da literatura sobre Bach) 
APPENDIX V. A COLLATION OF THE NOVELLO AND PETERS EDITIONS OF THE ORGAN 
WORKS(um agrupamento das edições Peters e Novello dos trabalhos para orgão) 
APPENDIX VI. GENEALOGY OF THE FAMILY OF BACH (Genealogia da família de Bach) 
Footnotes (notas de rodapé) - 550 notas referentes a anos, lugares determinadas peças. 
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interacionista. O musicólogo, nesses termos, é o historiador da música, não o filósofo ou 

sociólogo que utiliza a música para interpretar as culturas do passado, ou ainda o 

analista de estruturas internas de cada cultura por meio da obra em si; o que não deixa 

de ser importante na descoberta e organização de novos arquivos. GROUT E PALISCA 

(1994) mostram que tal abordagem incidiu maciçamente sobre a música antiga, com 

uma atitude, por vezes, de menosprezo ao “atual do séc. XX” e até mesmo o clássico e o 

romântico. Talvez por uma tentativa de estabelecer o justo lugar do cânone no cenário 

da produção da história da música ocidental.  

Outras leituras e trabalhos de cunho biográficos sobre Bach foram 

realizados no séc. XX, com destaque a edição das peças, a investigação dos autógrafos e 

cópias existentes. Cita-se o pesquisador Spitta que tentou mapear a caligrafia de Bach, 

em relação aos diversos copistas e as possíveis marcas d’águas encontradas.  Porém, tais 

traços são de difícil precisão em termos de datação e a ideia tornou-se falaciosa quando 

comparadas várias edições da mesma obra.  Segundo KERMAM (1987) até 1980 os 

musicólogos ainda estavam preocupados com meras datas, e não com a interpretação e 

análise das peças. Aliás, o positivismo ainda é um método muito utilizado nos dias 

atuais. É no diálogo com Collingwood6 que o musicólogo Mendel afirma que a relação 

estética existe e é necessária ao historiador da música, contudo, ainda vê-se preso a 

relações e constructos positivistas.  

A perspectiva positivista adotada nesta pesquisa traz um levantamento dos 

trabalhos musicológicos em Goiás, com destaque à Universidade Federal de Goiás e a 

Escola de Música e artes Cênicas, filtrando em última análise em trabalhos que tratam 

sobre o compositor Estércio Marques, do ano de 2000 a 2012 (ANEXO 1). Num outro 

momento foram levantadas as obras do compositor Estércio organizadas de modo 

cronológico, um mapeamento dos seus trabalhos a partir do catálogo feito por Maioli 

(2002), destacando obras até 2013 (ANEXO 3) 

O sentido das investigações historicamente a partir da segunda metade do 

séc. XX começa a ser direcionado para o interesse, estudo e discussão, de questões 

musicais propriamente ditas, baseadas na teoria e na análise. Quando a arte/música 

passa a ser entendida por sua natureza autônoma, na explicação de que as repostas às 

indagações musicológicas estavam na própria linguagem de códigos e sinais que 

                                                           
6Historiador, filósofo e ensaísta britânico. Dentre suas obras destacam-se: Ensaio sobre o método 
filosófico (1933), Ensaio sobre a metafísica (1940), Ensaio sobre a filosofia da história, A Ideia de 
História (1946) e Princípios da filosofia artística. Realizou importantes contribuições para a hsitória 
antiga e escreveu uma autobiografia.  



45 

 

sustentam a escrita musical, o pensamento sobre a historiografia musicológica também 

é afetado. Pode-se escrever uma história da música fomentada por afirmações e 

questionamentos sobre os elementos teóricos que sustentam determinadas características 

de um dado período histórico.  “A teoria, tal como a estética precisa ser entendida 

historicamente, pois a teoria de uma era reflete os interesses musicais, eles próprios 

vinculados aos problemas musicais de uma época” (ibid. p. 76).  

 Para elucidar cita-se alguns momentos: no cenário das produções do 

começo do séc. XX a ideia de serialismo concebia uma música de vanguarda, refletida 

nas composições de Schoenberg; na Idade Média a música escrita era marcada por 

figurações neumáticas características e distintas de outros períodos (figura 1); no 

Classicismo a construção composicional perpassava a ideia de melodia e harmonia, 

estudo de acordes e as linhas melódicas; no Renascimento preocupava-se com as 

polifonias corais  consonantes e dissonantes; no Barroco fala-se de figuras da retórica 

musical (ANEXO 2); no séc. XXI a escrita musical  tem exemplo de gráficos, de bulas, 

obras abertas, diferentes da tradição ( figura 2). 

 

Figura1 – escrita musical da Idade Média 

 
Fonte: http://www.gregoriano.org.br/gregoriano/cursodecantogregoriano.htm 
Acessado em janeiro de 2013. 
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Figura 2 – Partitura não convencional 

 

 

Fonte: http://www.oocities.org/eufrasioprates/mqplan.htm acessado em janeiro de 
20137. 
 

 

Decifrar de modo analítico tais traços da teoria musical requer e demanda 

interpretações e entendimentos do que seja a estrutura, a forma e o conteúdo de cada 

obra. As especificidades perpassam a concepção do que faz uma peça realmente 

funcionar como conjunto ordenado de sons numa certa ideologia tempo/espaço. De um 

lado a estrutura, por outro, mas não separado, as implicações estéticas dessa mesma 

estrutura que valorizavam estados evocados da obra em si. Hoffmann8 exemplifica com 

a expressão “domínio do espírito” a carga de afetos que uma composição pode trazer ao 

seu ouvinte. 

                                                           
7 Letterblocks para voz e instrumentos: peça de Eufrásio Prates (1991-92) baseada na técnica planimétrica 
de Koellreutter. É uma técnica composicional que faz uso de um plano para representar graficamente os 
signos e ocorrências musicais. Privilegia a participação do intérprete ao ponto de torná-lo co-autor, já que 
os gráficos devem ser improvisados, nunca se repetindo a mesma performance de uma mesma obra. Essa 
liberdade de improvisação, quando nas mãos de um competente intérprete, deve levar a um nível tal de 
interação com o público que permita sua participação ativa, como mais um co-autor - não apenas a nível 
perceptivo/interpretativo. Podemos qualificar essas obras de estruturas extremamente abertas por 
apresentarem um altíssimo índice de elementos móveis, delineados, indicados por região ou totalmente 
indeterminados. Texto disponível em: 
http://www.oocities.org/eufrasioprates/mqplan.htm   acessado em 22 de janeiro de 2013. 
8Compositor, crítico, realizou importantes trabalhos  tendo a obra de Beethoven como referência.  
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A teoria em si traz uma carga aberta de interpretações num caminho que 

inicialmente foi estreito a exemplos de análises técnicas, como as Schenkerianas. 

Posteriormente a ideia de que aqueles que faziam análise também relatavam uma crítica 

começou a ser aceita, visto que a teoria em si, a análise em si, são atividades 

incompletas frente a um objeto musical. KERMANN (1987, p. 87) citando David Lewin 

afirma que a análise deve ser dirigida para a explicação da obra de arte como entidade 

individual e não meramente uma mostra de princípios gerais, nesse caso a análise deve 

refletir uma atitude crítica diante das peças musicais. Tal questão ainda é bastante 

discutida nos seminários de musicologia da atualidade.  

Adentrando na relação teoria, análise, e o presente trabalho, um segundo 

momento adotado, versa sobre comentários e uma contextualização do compositor 

Estércio através da explanação de suas obras: temas poéticos e musicais, comentários de 

estruturas, estilo e técnica composicional, um panorama das composições e da vida do 

artista. 

Em termos de uma historiografia musicológica, outro grande impulso da 

relação teoria e análise na constituição de discussões sobre história da música foi o 

cenário do modernismo. No pensamento e processo de criação moderna cita-se a 

influência do serialismo e dodecafonismo de Schoenberg na composição de sonoridades 

que serviram como ponto de partida para diversos movimentos de vanguarda, dentre 

eles o expressionismo, o minimalismo, até mesmo a música aleatória. A marca 

resultante do modernismo9 na música favoreceu a reorientação do sistema tonal, 

modificando as relações teoria, crítica de arte e análise.  

Dessa passagem a modelos da crítica, cita-se o ponto estrutural, como parte 

de enxergar na obra apenas aspectos internos. Destacam-se alguns: Reti10, Hanskeller11, 

Deryck Cooke12, Schenker13, Felix Salzer14, Ernst Oster15, Oswald Jonas. A 

                                                           
9Teve seu desdobrar nas artes visuais a partir do impressionismo de Monet, com destaque ao quadro 
Impression, soleil levant (Impressão, nascer do sol – 1872/73). 
10

 A unidade da obra pode ser entendida a partir de elementos temáticos em que o material primário, 
espécie de fonte geradora, é constituído por um motivo desdobrado no decorrer da peça; analisa-se 
motivos, células, temas, transformações motívicas. Informações obtidas em: 

http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/teoria_e_analise/teorana_AFCorrea.pdfa
cessadas em 06 de maio de 2013. 
11 Contribuiu significativamente nos campos da musicologia, análise e crítica com destaque ao método 
Análise funcional sem palavras;as categorias da fala não seriam tão adequadas para se falar sobre música. 
A significação musical deveria ser sentida, experimentada depois intelectualizada; baseia-se na 
imprevisibilidade. Informações obtidas em: 
http://www.paulolima.ufba.br/pop_cron_34.html acessadas em 06 de maio de 2013.  
12 Autor do livro The language of music (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1959) procurou demonstrar 
que a música é uma linguagem das emoções. 
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problemática maior para esses teóricos é o esquecimento do contexto e outras relações 

sociais, históricas de que a obra faz parte, e/ou dialoga. Para alguns desses musicólogos 

era a importante a relação das partes entre si enquanto outros valorizavam as partes com 

o todo. Havia um estudioso que situava-se na linha tênue da análise e da narrativa, 

Donald Tovey, com destaque a estudos de Bach e Beethoven. Para Tovey as 

implicações estéticas de uma obra podiam ser observadas no interior das estruturas. Em 

Schenker somente as estruturas são consideradas música, de modo que outras metáforas 

de sentimentos diversos se tornam simples falácias e questões subjetivas adversas. A 

aproximação com a narrativa no uso de metáforas, cores paras as sonoridades, 

expressões verbais para motivos musicais, trouxe uma abordagem hermenêutica que 

Schenker não via com bons olhos, como nos trabalhos de Hermann Kretzschmar 

(KERMAN, 1987). Uma visão musicológica preocupada com a produção dos 

compositores de vanguarda instaura o início do séc. XX, entendendo que o discurso 

sobre música pode caminhar e conciliar a técnica, a performance, a teoria/ análise. 

A abertura à crítica no pensamento musicológico, na escrita da história da 

música, veio a partir da leitura cotidiana, por vezes até mesmo em jornais ou revistas, de 

textos que discorriam sobre concertos, opiniões, lançamentos de discos. O ponto de 

vista entre o juízo de valor e a autenticidade da obra era verificado, de modo que alguns 

jornalistas começaram a deixar de lado critérios avaliativos em detrimento de não 

descaracterizar uma musicologia positivista, que prezava pela valoração de um caráter 

autêntico da obra. Foi Donald Michell16 que instaurou na Inglaterra uma crítica musical 

que passava conjunto à musicologia como uma disciplina acadêmica. Vejamos esse 

desenrolar para ilustrar a própria escritura biográfica do artista Estércio Marquez Cunha, 

carregada de vestígios, sinais do passado, reatualizados, ao mesmo tempo, em que uma 

historiografia da crítica musical é percorrida. O posicionamento, a noção de crítica 
                                                                                                                                                                          
13  Criou um método orientado pela estrutura/elemento fundamental da obra, e por uma hierarquia 
analítica. Procurou demonstrar a unidade da obra, sendo o princípio da prolongação uma das teses mais 
difundidas: a obra como prolongamento do acorde da tônica pensando no sistema tonal. Ver exemplos 
em:http://www.anppom.com.br/opus/data/issues/archive/13.2/files/OPUS_13_2_Barros_Gerling.pdf 
http://nicolas.meeus.free.fr/trad/Introducao.pdf 
Informações acessadas em 06 de maio de 2013. 
14 Foi seguidor das ideias de Schenker ampliando a análise para outros repertórios, música do 
renascimento e idade média. Trouxe à análise schenkeriana estudos sobre contraponto, e das vozes 
“líderes” que se apresentam dentro de uma composição musical. 
15Discípulo de Schenker, como Oswald Jonas, realizou importantes estudos na área da interpretação, 
analise musical, com destaque em obras de Beethoven. 
16 Autor de importantes livros sobre Britten, Mahler, a linguagem da música moderna. The Language of 
Modern Music, Faber & Faber, 1963; Britten and Auden in the Thirties: The Year 1936,Boydell Press, 
2nd Ed., 2000); Gustav Mahler, Vol. 1: The Early Years.Faber, 1958 (revised with Paul Banks and David 
Matthews 1978). 
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daquilo que faz o receptor incomodar-se de algum modo com o objeto artístico, é 

substancial para o entendimento da obra e da vida de Estércio.  

 

1.1.3–Nos caminhos da crítica 

O caráter especulativo do que se escrevia sobre a música começou a ser 

objeto de investigação de muitos estudiosos. As fontes, manuscritos, arquivos e 

materiais de exploração positivista, foram a partir da década de 60 com Leo Treitler 

ganhando outras perspectivas, na correlação com a filosofia da história, com a 

arte/música e seus campos de significação. Em paralelo, os avanços na crítica musical 

perpassaram campos dos estudos literários, a revalorização da própria história 

diacrônica17 da música, dentre outras atividades (teoria, análise, sociologia, biografia, 

outros campos interdisciplinares que permitiram uma varredura geral, leitura minuciosa 

dos fatos musicais). Uma espécie de exercício imaginativo de reconstituição histórica, 

era tarefa dos críticos: 

A crítica trata de peças de música e de homens ouvindo, com 
realidades e sentimentos, com a vida do passado no presente, com a 
imagem particular do compositor no espelho público de uma 
audiência. Na pior das hipóteses, a crítica é um impressionismo de um 
homem – como a arte ruim – e no melhor é uma dialética incômoda. 
Allen Tate diz que a crítica é uma impossibilidade perpétua e uma 
necessidade perpétua, e acrescenta inflexivelmente que nisso se 
assemelha a todas as nossas outras atividades fundamentais. 
(KERMAN, 1987 p. 167). 
 

Com a crítica surge um novo olhar sob as relações história e música. Os 

historiadores por ora negligenciam a música como fato histórico e suas imbricações com a 

estética, focando, sobretudo, em estudos da cultura. Em outra perspectiva, a música não 

parece ser discutida em profundidade nas pesquisas em história das artes. O diálogo 

entre os dois universos certamente abre a compreensão plural de que a música pode 

dizer e representar a história, tarefa exercida por muitos musicólogos, a favor de uma 

construção historiográfica e crítica das ideias e conceitos que constituem uma 

individualidade, ou o pensamento coletivo. 

 É a história vista de modo síncrono que indaga o quê, não presa ao 
porquê, furtando-se a narrativa cronológica com seus pressupostos de 

                                                           
17 Que considere as dimensões temporais, sociais, culturais e suas mudanças. Ver artigo:  
Da sincronia à diacronia: os “três tempos” da “história total” de Braudel a partir de um diálogo com 
Levi-Strauss.  Disponível em: 
http://revistas.ufg.br/index.php/Opsis/article/download/9442/6529. 
Informações acessadas em 08 de maio de 2013. 
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causalidade inevitáveis. Mais fenomenológica que evolucionista, 
procura captar a individualidade de seu material e sublinhar sua 
prevenibilidade. A história da música nesses termos é hermenêutica 
(IBID. p. 179). 
 

A inferência da crítica na musicologia, conduz a narrativa por caminhos da 

interpretação e das possibilidades de sentido, que trazem reflexões da obra em si 

(contexto, estrutura, semântica), não menosprezando a problemática da verdade, da 

subjetividade e dos significados na arte. Se as relações estéticas e artísticas configuram-

se como alicerces do pensamento musicológico, a crítica vem reformular o discurso 

sobre a fruição, seja como modo de ouvir, sentir, seja como executar, falar sobre a 

música. Daí uma de suas importâncias, na justa colocação e escrita de uma história da 

música, com/pela música, a partir da valoração estética do objeto musical não separado 

do pensamento histórico, tese bem discutida por DAHLHAUS (1991). Afirmar que os 

processos de recepção de que a crítica tanto necessita, são anti-musicais, ou geram 

somente juízos duvidosos e tempestivos da obra, a favor de uma pura relação teórica, é 

negar a co-participação do intérprete, ainda mais, pensando na produção da música 

aleatória e das concepções pós estruturalistas valorativas do jogo sonoro, dos objetos de 

escolha que o compositor permite abraçar.  

Aos olhos do historiador da música do séc. XIX Piliphe Spitta, congregar as 

unidades da fruição estética e a investigação histórica, é gerar determinado grau de 

incompatibilidade por diferenças metódicas. Quem conhece uma fuga de Bach e afirma 

um juízo de gosto, do belo, não se legitima perante um conhecimento histórico, este 

independe da experiência. Na análise de DAHLHAUS (1991) há uma estreita relação 

que fundamenta o paradigma fruição estética e a história; o conhecimento histórico pode 

se fundar em juízos estéticos, e vice versa:  

O caráter estético – ou parcialmente estético – do juízo de que uma 
obra é epígona18 é indubitável: não é compreensível nem como 
simplesmente histórica, nem como exclusivamente técnico 
compositiva. Que se mantivesse exclusivamente dentro dos limites do 
histórico poderia comprovar que, numa peça de música se repete algo 
de já anteriormente dito, mas não se poderia falar de epigonismo, 
como de uma deficiência. E, por outro lado, o juízo de que uma obra 
carece de originalidade, no simples plano da técnica da composição, 
não se pode fundamentar sem ter em conta a época do seu 
aparecimento, que é uma característica histórica. Pode, todavia, 
pensar-se uma cópia estilística imaculada, ainda que raras vezes ou 
jamais se consiga; e por mais perfeita que fosse, incorreria 
inevitavelmente no veredicto de ser epígona e, por isso esteticamente 

                                                           
18 Como algo, uma peça musical, um objeto artístico que é seguido; representação do seguidor de um 
mestre; sentido de cópia, imitação, de algo que foi plagiado.  
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nula. Na censura de epigonismo, cruzam-se entre si de um modo 
inseparável momentos históricos e estéticos. (IBID, p. 105). 
 

A experiência puramente estética, na qual o objeto se lança como simples 

belo ou existente, torna-se até mesmo uma abstração quando desprovida de outras 

agregações. A imersão numa obra certamente passa por uma mistura de estados e 

sentidos diversos entre a reflexão e a contemplação, conjunto de experiências 

intelectuais, sensoriais perceptivas; o significado torna-se coerente com seu significante 

quando interagidos homem, contexto, obra e fruição.  

É no séc. XX que se processa um novo paradigma sobre o indivíduo, 

justamente pelos estudos linguísticos, da individualidade na psicanálise, da 

compreensão do pensamento crítico, da valorização contextual, às concepções homem-

indivíduo-sociedade conforme aponta HALL (2007); ou ainda musicalmente, na busca 

por novas sonoridades, padrões e processos de criação artística, inovações tecnológicas 

(BUCKINX, 1998). A história e a musicologia são então influenciadas pela noção de 

indivíduo, na sua complexidade de estruturas e relações: ser social, cultural, nas 

imbricações entre a diversidade de instâncias, seja de natureza do sensível, seja, 

psíquica e coletiva.  

Repensando essa posição, o olhar do ser humano frente seu universo, 

SALZMAN (1967, p. 17) afirma e distingue dois ciclos para a história da música do 

séc. XX: primeiramente o abandono da tonalidade funcional após 1900, a pesquisa e 

exploração de novos materiais, o serialismo, a relação cultural e antropológica com o 

contexto da primeira guerra; em segundo, as rejeições aos sistemas vigentes, análises e 

sínteses que circundavam a época da segunda guerra, novas formas de lidar e trabalhar 

com o material sonoro.  

O pensamento crítico, fundado nas relações estéticas e historiográficas, 

constrói uma musicologia, como citada por Kerman (1987), que recorre ao documento, 

às fontes, numa tentativa de arguição com outras indagações, desde quem, para quem, o 

que se questiona. Exemplificando têm-se os estudos sobre os esboços de partituras, 

rascunhos e autógrafos (sobretudo quando os compositores no séc. XIX e XX passaram 

a serem vistos como gênios, ou figuras transcendentais), que permitiam o entendimento 

do processo criativo, numa dupla orientação: do musicólogo que decifra, reconsidera, 

reformula questões até mesmo escondidas, ou apagadas num documento, por outro viés, 

uma autocrítica do próprio compositor. Numa tentativa de diálogo com a análise os 

musicólogos críticos discorriam sobre categorias da experiência estética, preocupando-
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se com século vigente, a música que era atual, ou ainda, um passado recente, como a 

música do romantismo. Por ora, havia necessidade, norteada pelo próprio objeto, de 

uma perspectiva positivista na investigação, o que para muitos divergia-se com a crítica, 

para outros, voltava-se num sentido pragmático e até mesmo eclético, e poroso. Na 

verdade a importância do método é uma tarefa de escolha do pesquisador, quando seu 

objeto leva-o a questionar o próprio processo, a exercitar a crítica.  

... 
Um traçado historiográfico de algumas categorias musicológicas é então 

estabelecido, com intuito de desbravar um campo dialógico entre a música e a história 

das ideias, das artes. A teia constitutiva nesses termos, reverbera os objetivos da tese 

proposta, a busca de uma localização19 para o compositor em estudo, o espaço que diz 

do “eu” e do alter, no entendimento de categorias musicológicas. Estércio, que é visto 

em moldes já estabelecidos, para se constituir em si uma referência, um modelo a ser 

seguido - o crítico dos outros, da arte e de si mesmo, o compositor como arquiteto 

temporal, escrito e inscrito no tempo. 

O leitor questiona: - Qual caminho escolher nessa narrativa?  

Prefigura-se o universo das representações, das relações que buscam dar 

sentido a uma vida, nesses termos, uma mistura, um empréstimo, em acordo com o 

próprio sujeito artista Estércio Marquez. O positivismo para fortalecer e organizar os 

fatos históricos da vida, a análise e a teoria para o entendimento da obra, a crítica para 

fomentar os lugares da perda, do vazio do discurso, o esquecimento.  

A viagem proposta instaura meandros da musicologia e da história, do 

testemunho, dos fatos e das possibilidades de sentido, da representação, retomando a 

noção de filia.Não de uma escrita baseada nas diferenças, ou semelhanças, mas, de uma 

escritura prefigurada por significantes que estão em constante permuta num mesmo 

tempo/espaço, na narrativa construída a partir do presente, pela noção de traço, de 

memória. O justo lugar de uma escritura biográfica, e nesses termos, uma escritura em 

que vida e obra, história e música, estão interpostas e não separadas, um mesmo tecido.  

 

 

 

                                                           
19 Para além de uma localidade física, mas em termos de ideias e processos composicionais musicais e do 
pensamento sobre arte/música.  
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1.2 – COMPONDO A INTRIGA 

Uma licença poética é convocada para se estabelecer a constituição 

biográfica: a conversa amigável entre divindades gregas instaura e configura a dimensão 

da escritura e o caminho a ser percorrido entre a música e a história. Clio, Euterpe, 

Melpômene, Polímnia20 vistas no Olimpo, criadas por Zeus aos cuidados de 

Mnemosine, escrevem e entoam a glória sobre os titãs, entre os tempos – passado, 

presente e futuro. 

As musas, como ninfas dos rios, entoavam hinos para a apreciação de todo o 

panteão, formando um coro magnífico. Eram elas, bases da inspiração artística, poética, 

como fontes de onde se bebiam a vontade de se criar algo, a expressão, a beleza. Cita-se 

que o canto era acompanhado e dirigido pela lira de Apolo, deus da verdade e das 

proporções. A música unificava, pairava, sobrevoava a instância da vida organizacional 

local dos deuses, e em todo pensar/agir se estabeleciam pontes entre o universo do 

sonoro musical e o cotidiano.  

De um sentido mitológico a uma arque21 escrita da história biográfica em 

Estércio Marquez configura-se aqui nosso pensar nas relações com a memória e a 

lembrança, na fala que constitui o discurso e perpassa as obras com suas especificidades 

– uma dimensão historiográfica. O movimento dos significantes é tomado como 

                                                           
20Dentre as músicas gregas: 
 Calíope: que possui bela voz, eloquente, jovem e majestosa. Seus símbolos eram a tabuleta e o buril. 
Tinha a fronte cingida de uma coroa de ouro e ornada de grinaldas, numa mão a trombeta e na outra, um 
poema épico.  
Clio: que confere a fama, o sucesso, musa da História, representada pelo clarim heróico e a clepsidra, 
jovem coroada de louros, tendo na mão direita uma trombeta e na esquerda um livro. Acrescentam-se 
ainda o globo terrestre sobre o qual ela descansa, e o tempo que se vê ao seu lado – a história, em todos os 
lugares e tempos.  
Euterpe: da poesia lírica, a que dá júbilo, jovem, coroada de flores, tinha por símbolo a flauta, sua 
invenção. Ao seu lado estão papéis e instrumentos musicais.  
Tália: a festiva, musa da comédia, vestia uma máscara cômica e portava ramos de hera. É mostrada 
portando um cajado de pastor, calçada de borzeguins e com uma máscara na mão, também ao seu lado 
instrumentos musicais que serviam à comédia. 
Melpômene: da tragédia, a cantora, usava máscara e folhas de videira, era o oposto de Tália, tinha um 
semblante sério, ricamente vestida e calçada com coturnos. 
Terpsícore:  da dança, regia o canto coral e portava a cítara ou lira. Apresenta-se tocando e dançando, 
coroada de grinaldas.  
Érato: era a musa do verso erótico, jovem ninfa coroada de mirto e rosas, aparência sensual, na mão 
direita porta uma lira e na esquerda um arco, beijada aos pés pela figura do amor.  
Polímnia: a musa dos hinos sagrados, da narração de histórias, tinha atitude pensativa com um dedo na 
boca, representada com um véu e vestes brancas.  
Urânia: da astronomia, tendo por símbolos um globo celeste e um compasso, segurava um globo terrestre 
e era coroada por estrelas, ao seu lado uma muitos instrumentos de matemática. 
Para outras informações consultar: http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2012/04/artigos-deuses-
e-mitos-gregos.html acessado em janeiro de 2014.   
21 Arché – segundo os filósofos gregos: a substância inicial, de origem, o princípio, a gênesis.  
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imperativo categórico, no limiar entre a escrita da história (numa biografia intelectual) e 

a escrita da música (ideias e processos de criação). 

Remetemos em termos conceituais à noção de traço (arque-escritura) em 

Derrida (APÊNDICE 1). É preciso pensar a escritura como ao mesmo tempo mais 

exterior à fala, não sendo sua imagem ou seu símbolo e, mais interior à fala que já é em 

si mesma, uma escritura. Antes mesmo de ser ligado à inscrição, à gravura, ao desenho 

ou à letra, a um significante, remetendo, em geral a um significante por ele significado, 

o conceito da grafia implica, como possibilidade comum a todos os sistemas de 

significação, a instância do rastro instituído (DERRIDA, 1973, p. 56). Segundo Harland 

(1987, p. 142-143):  

Derrida deriva sua teoria da arque-escrita a partir de Freud, 
especialmente do ensaio de Freud intitulado ‘Notas sobre o Tablete de 
Escrita Mágico’. Neste ensaio, Freud compara o aparato psíquico ao 
Tablete de Escrita Místico (ou Mágico), que ainda hoje é vendido 
como um brinquedo novidade para crianças. O Tablete é feito de uma 
folha transparente de celulóide que recobre uma folha de papel não-
absorvente que por sua vez recobre uma base encerrada. Um estilete 
ao pressionar o celulóide, pressiona o papel contra a base encerada, e 
este último o contato faz com que a cor escura da base transpareça, 
como uma escrita levemente no papel de cima. Tal escrita não está 
realmente depositada no papel, e pode ser feita desaparecer 
simplesmente levantando e separando o papel da base. Contudo, como 
observou Freud, a base encerada, ainda retêm a marca inscrita pelo 
estilete, mesmo quando o escrito já não seja mais visível. Nesse 
aspecto, a base pode ser comparada ao inconsciente da mente, que 
retêm o que ele não percebe, e o papel (e o celulóide) pode ser 
comparado ao sistema de percepção, que por sua vez transmite (e 
conscientiza) aquilo que não retêm. Derrida tira o máximo dessa 
analogia quando interpreta o papel do Bahnung (facilitação) e do Spur 
(o traço) no modelo genérico de Freud para a percepção e a memória. 
No modelo de Freud, uma força qualquer, excitada nos circuitos 
perceptuais do indivíduo, passa através do sistema neurológico do 
cérebro, abrindo ou facilitando um caminho ou traço de baixa 
resistência eletroquímica. Este caminho ou traço então permanece 
como uma forma física de uma memória inconsciente, o canal 
entalhado ao longo do qual forças futuras poderão mais facilmente 
fluir e seguir. Derrida aceita essa teoria do traço e a combina com a 
escrita inscrita sobre a base encerada do Tablete Mágico, pois tal 
escrita também tem a forma de um canal entalhado escavado pela 
pressão do estilete. Pela interpretação de Derrida, o traço é, portanto, 
um signo (material), da mesma maneira que a escrita é um signo 
(material). Assume, desta forma, que a operação de deslocar o papel 
de sua base é contínua e isso garante a escrita mental sob constante 
apagamento. 

 

O que afirma o autor é justamente a existência de uma escrita que antecede 

de certo modo a fala, a noção de que a escrita é mera representação da fala é pensada 
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em outros termos, revertida por uma noção de escritura. O signo diádico é desconstruído 

de modo a favorecer um sistema que possibilite um estado de levitação, que se destaca a 

não univocidade, um universo de relações, um mundo de metáforas e intertextualidade. 

Nesses termos, é a música de Estércio como citação da história, do tempo e da tradição, 

num movimento de constante retorno a estruturas grafadas na memória, o justo tripé, a 

noção de filia entre a narrativa testemunhal e a vida que se torna obra, a obra que é a 

vida, e suas possibilidades de inscrição, de partitura/grafia.  

No universo que configura e se estabelece essa escritura, BARTHES 

(1990)22 ao comentar e analisar algumas obras de Schumann, afirma que a música 

prática, performática, opera uma luta contra a escrita, posto um distanciamento da 

linguagem, e reconsiderando a arbitrariedade sígnica. Em Estércio, visto os 

procedimentos composicionais, a ideia de massa sonora, do fonema, das vogais, dos 

vocalizes, a dimensão do vago pelo silêncio, da solidão, como angustia, ao gesto 

social23; o percurso faz-se contrário. Na verdade, para aquém de processos simbólicos, 

manifesta-se um sentido interno de noção incipiente, onde a música se constitui num 

plano análogo (não o mesmo) à fala, e daí sua proximidade com a escrita, com a 

história. 

Se a escritura diz de um sistema de signos, de uma dimensão da 

internalidade, uma questão tangencia e recorta tal processo: o tratamento narrativo, que 

caracteriza o método científico e suas interferências na produção do conhecimento 

histórico. A abordagem narrativa levanta investigações de para quem, como, para que, 

se faz determinada escrita, o que em muitos casos prende o leitor, cativa o receptor, 

tornando a leitura agradável, potencializadora de outras narrações e interpretações. 

Certamente a tese defendida por RICOEUR (2007) é empregada aqui tendo 

na narrativa a referência dos conceitos de tempo agostiniano e intriga aristotélica, na 

constituição dos processos de representação dos fatos históricos. A questão é que a 

crítica musicológica sob o ponto de vista da intriga, pensada por muitos historiadores, 

direciona a história da música a um clima de romance, novelesco, tão presente nas 

leituras de histórias de vidas, biografias, e do cruzamento entre literatura e história. Fato 

observado na leitura de Ross (2009) em contraposição a de Boulez (2007), objetivos e 

mecanismos de linguagem distintos, sob a mesma produção musical do séc. XX. A 

acessibilidade do primeiro é inquestionável, com pontos de observação que vão do 

                                                           
22 BARTHES, Roland. O obvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. Ver APÊNDICE 2.  
23 Questões abordadas nos outros capítulos.  
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recorte de jornal, nas opiniões sobre os recitais e concertos (exemplo - a estrÉia da 

Sagração da primavera em 1913), a comentários da estrutura interna das obras, de modo 

mais geral; enquanto no segundo a terminologia técnica impede por hora o leitor leigo 

musicalmente de compreender o texto24. A distinção de um livro para músicos ou para 

público geral perpassa o nível de constituição da narrativa em seu conceito de intriga e 

prazer (que isso causa num expectador), ou ainda, a justa posição de como o historiador 

lida com as representações de um fato. 

O par intriga/acontecimento é parte de um jogo da coerência narrativa em 

que se articulam, o que Dilthey chama de: coesão de uma vida (traços pré –narrativos) e 

a conexão teológica, causal (ligada ao par explicação/ compreensão hermenêutica). A 

intriga é a forma literária dessa coordenação “consiste em conduzir uma ação complexa, 

de uma situação inicial para uma situação terminal por meio de situações regradas” 

(RICOEUR, 2007, p.255). O acontecimento é o que faz a ação ir além, caminhar, 

acontecer, sendo a intriga uma variável composta por elementos do drama que trazem à 

narrativa um olhar de concordância e discordância em relação ao fato histórico. Na 

verdade a intriga é o agenciamento do fato histórico, a representação da ação, mythos, 

numa linguagem aristotélica, sobretudo, diante da análise da tragédia grega (na leitura 

de Ricoeur). Toda tragédia comporta algumas partes: a intriga, os caracteres, a 

expressão, o pensamento, o espetáculo, o canto (RICOEUR, 2010, p. 61).  O modelo 

trágico é constituído pela concordância discordante, claramente observado na ideia da 

transformação dos fortúnios em infortúnios, das alegrias em tristezas, ou vice versa, sob 

a temática da reviravolta na narrativa. Para Aristóteles a poesia trágica tem a figuração 

de outro conceito associado ao de Mythos, o de mímesis (representação); a poética seria 

então a arte de compor intrigas numa relação mímesis/mythos; tragédia seria a 

representação da ação, de vida e de felicidade, não meramente de homens - em lugar 

distinto da comédia, da epopéia, mas compartilhando elementos dramáticos. 

A crítica musical impõe um modelo que busca a descrição de pontos 

positivos e negativos sobre a observação artística, o que permite traçar um panorama da 

intriga na concepção de catarse (purificação, depuração, transformação em prazer do 

sofrimento inerente a uma emoção), de efeito surpresa, ou ainda o pathos (dimensão do 

efeito violento) na ideia de inversão, noção de expectativa, do final que é feliz/ infeliz. 

                                                           
24 A discussão sobre esses dois autores se encontra com maiores detalhes no capítulo seguinte, quando 
serão comentadas as obras de mestrado e doutorado de Estércio.  
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Assim, no texto se encontram fatos com suas devidas representações, ordenadas na 

linguagem.  

A noção de Filia, do justo respeito ao conceito de traço, é mais uma vez 

reorientada. Derrida e Ricoeur perpassam uma dimensão aqui exposta de modo ético e 

prático: o regime da textualidade, a afirmação de que não há nada fora do texto em 

Derrida, e nesses termos o texto é obra, revisitado em Ricoeur. Este autor, busca atribuir 

um sentido, potencialmente discursivo que é também traço mnêmico, memória e 

lembrança, narrativa, lugar onde a partitura musical adquire status documental, de 

significação, de atribuição e possibilidades de uma hermenêutica, um lugar ao 

acontecimento. O Regime textual é revisto por esses dois autores de modo distinto, o 

primeiro num aspecto interno, até mesmo do jogo linguístico, enquanto o outro, num 

sentido de construção do próprio conhecimento histórico, vinculação entre provas 

documentais e o passado. Afirma-se nesses termos, a necessidade de se pensar a grafia, 

os signos musicais, como elementos operadores e constituintes de uma história 

biográfica de um músico.  

Nesse enlace, é a figura do historiador/musicólogo que organiza e narra os 

fatos, em caso especifico os fatos musicais – biográficos, da estrutura da obra, da vida 

do artista – numa relação tempo e espaço, nos embates de situações que são e trazem 

leituras do mundo. Linhas entre o que é real e elementos da ficção e da literatura são 

revistos quando se narra um fato, quando se conta uma história, quando se constrói uma 

história das artes/ música articulada com a crítica, numa abertura ao pensamento e 

cruzamento dos limites entre arte/música, história, ciência e método.  

Barthes (2004) no texto O rumor da língua discute essa temática do campo 

de definições da ciência, que lida não meramente por seu conteúdo, metodologia, moral, 

modo de comunicação, mas, por seu estatuto e determinação social. A ciência é o que 

ensina. Tal determinação é comparada à literatura, encarregada e direcionada ao ato de 

escrever. Ambas possuem discursos distintos, respectivamente uma precisa de um 

sistema de signos, símbolos, para exprimir um conteúdo/mensagem de cunho empírico, 

experimental, científico, enquanto a outra se manifesta e está na própria linguagem. A 

oposição é marcada pelo autor a partir de leituras do estruturalismo francês juntamente 

com o conceito de escritura, visto também em Derrida.  Numa abordagem incipiente, 

afirma que o projeto do estruturalismo visa a linguística do discurso, com o objetivo de 

fundar uma ciência da literatura, posteriormente, questiona a linguagem como escrava 

da ciência e a literatura como simples objeto da escrita.  



58 

 

Em outro exemplo, na Farmácia de Platão, Derrida (1991) desconstrói a 

noção que a escrita é rebaixada no lugar da fala, considerada órfã e perdida. A crítica ao 

logocentrismo tradicional é reassumida pela noção de escritura e pelas transformações 

das relações entre objetividade e subjetividade - preocupação com o sujeito-pessoa e o 

imaginário. A noção de escritura implica a ideia de que a linguagem é um sistema vasto 

sem privilégios de códigos, cita-se numa releitura a relação História e a Literatura; o 

discurso científico não é mais superior, mantém uma relação de hierarquia flutuante 

com todo o sistema. Se de um lado a ciência traz a objetividade, o rigor, por outro deixa 

aberto o que a literatura trabalha e tem por mérito; o prazer. Barthes refaz a crítica ao 

cientificismo afirmando que deve haver uma quebra de valores e a noção de uma 

escritura integral.  

Para CALVINO25 (1990) a preocupação é voltada, sobretudo, à literatura, 

como se relaciona a vida com a escrita, ou, como tornar o peso da vida, leve. A escrita 

teria possibilidade de petrificar a vida (recorrendo novamente à farmácia de Platão)? O 

autor mergulha em exemplos da literatura e afirma numa abordagem psicológica 

(considerando a gestalt que privilegia as formas de perceber e entender o mundo) que a 

leveza deve prevalecer diante o próprio peso da figura humana. Os meios utilizados 

seriam justamente a poesia, a ampla utilização de figurações mitológicas, o romance, a 

escrita e a compreensão do mundo por meios literários. 

No resgate da linguagem imagística o mito traz a literalidade à narrativa. 

Cita-se Perseu e o modo “leve” que domina a medusa, na recusa de uma visão direta e a 

utilização do espelho – a alma necessita ser delicada para dominar os monstros; no 

romance, utiliza como exemplo A insustentável leveza do ser, de Kundeira (1984) – o 

peso da vida está em toda opressão, tudo na vida que é escolhido pela leveza acaba por 

revelar-se como peso; as qualidades do romance vão além do viver. Se a vida cada vez 

mais é condenada ao peso (visto até como sofrimento), é necessária, pois, uma mudança 

do ponto de observação para que tudo não seja, ou se torne, um puro sonho ou 

fantasmagoria alegórica. A literatura pode trabalhar no universo dos sonhos, da ficção, 

não real, enquanto a ciência alimenta, comprova as visões.  

Calvino (1990) trabalha com exemplos que remetem a vários momentos da 

história da literatura e aponta os diversos modos de ver, conhecer, compreender o 

                                                           
25CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. São Paulo: Cia das Letras, 
1990, p. 15 – 41 (1. Leveza). 
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mundo que a temática da leveza pode sustentar. Cita Lucrécio, Cavalcanti, Cyrano – 

escritores que trabalham o pensamento de que o peso da matéria é dissolvido pelas 

inúmeras e intercambiáveis máscaras humanas; Leopardi, Newton – que discorrem 

sobre a beleza e leveza da lua e a gravitação universal; Shakespeare numa comparação 

de Romeu e Julieta com os dias atuais – a violência, a liberação sexual, e a temática da 

melancolia e do humor como películas, partículas de sensações que colocam em jogo o 

ser humano no mundo, a melancolia e o humor que perdem o peso corpóreo.  

A palavra leveza pode ser entendida em três acepções: despojamento da 

linguagem por meio da qual os significados verbais caminham para uma rarefeita 

consistência; a narração de um raciocínio ou processo psicológico no qual interferem 

elementos imperceptíveis; como imagem figurativa, por sugestão verbal além das 

palavras. O autor deixa em vários momentos um significado que remete a uma dialética 

negativa na relação leve e pesado, ou ainda, uma equalização do real. Vocações distintas 

para a literatura são então pensadas a partir de tais concepções, seja, como um tipo de 

escrita que tende a fazer da linguagem um elemento pesado que traz a espessura das 

sensações e dos corpos, seja, flutuante, leve, como um campo de impulsos magnéticos.  

A reflexão trazida em Barthes e Calvino pode ser direcionada à relação 

história/literatura e o regime das textualidades, como a história lida com a ficção e com 

o imaginário sem perder o status de ciência? Ou ainda, quais os limites tênues de uma e 

outra enquanto construtoras de visões de mundo? Se uma ensina enquanto outra 

escreve, a própria história e sua invenção estariam no mediar dessas relações. 

Certamente o problema levantado perpassa a linguagem e seu modo operacional de lidar 

com o agenciamento dos fatos, no conceito de intriga, nos limiares entre a construção 

narrativa, em caso especifico, como narrar os fatos da vida de um músico, tendo por 

base sua obra e a crítica (conjunto de trabalhos que já foram realizados nas obras do 

compositor, ou até mesmo num sentido de autocrítica, o testemunho que Estércio lança 

de si mesmo).  

Retomando as relações história e musicologia/crítica, na problemática da 

linguagem, uma questão torna-se instigante: a história acompanha a musicologia, ou 

vice versa? Alguns pontos poderiam auxiliar tal pensamento, no comentário de que a 

musicologia estuda a música antiga, ou ainda, se preocupa com a posição da música 

contemporânea, num outro recorte. Retoma-se a discussão de VOLPE (2007) sobre a 

necessidade de uma musicologia que se posicione aberta frente às diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo, às necessidades do olhar da crítica, do observador, do 
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espectador que considere a investigação ampla nos campos e processos de criação, 

recepção, produção e circulação (NAPOLITANO, 200226).  

A obra de arte, levado em conta tais processos e mecanismos de fruição, 

deve dialogar e ser entendida numa leitura plural com a história. Esta, enquanto 

disciplina que considera em comum com a música a matéria temporal, agrega-se às 

relações tempo/espaço, ao homem numa sociedade e seus aspectos culturais, dentre 

outras prerrogativas.  Um exemplo claro de tal diálogo é o que considera os estudos 

literários como ponte para a construção da narrativa histórica, nas fronteiras com a 

teoria da recepção, a crítica e as artes/música: história – narrativa - crítica, música, 

recepção/percepção e narrativa.  

Os estudos desses modelos são sustentados nas relações entre o autor, o 

texto, e o leitor, compartilhando com a crítica, que se funda no conceito tradicional de 

representação - o texto está em conflito, num papel conflitante, visto que o aspecto 

performativo da mesma tríade traz e produz algo que antes não existia pelo que é pré-

dado (ISER, 2002). “Autores jogam com seus leitores e o texto é o campo do jogo”. O 

conceito de jogo é aludido de modo a abrir o que o texto em si mesmo traz, para além, 

de traços, e diferir o extratextual – nas relações entre autor e o mundo que ele intervém, 

assim como outros textos; intratextual – itens e constelações semânticas; relações entre 

texto e leitor. O espaço da diferença e o vazio é  necessário à estrutura do próprio jogo – 

nem perda nem ganho, mas, processo de transformação das posições, na relação entre 

presença e ausência e na diferença produzida pelo próprio jogo. 

A dualidade promove uma força que opera o significado, visto como 

suplemento, e permite um processo que pode ser nivelado por três vias (IBID, 2002): 

estruturalmente – mapeamento do espaço, descrição; funcionalmente – fator explicativo, 

finalidades; e visando uma interpretação – o por quê (s) do jogo. Nos meandros 

operacionais do jogo textual surge o significante fraturado (simultaneamente denotativo 

e figurativo), que invoca alguma coisa que não é pré-dado pelo texto, mas, que é 

engendrado por ele, de modo a dotar o leitor de figuras tangíveis27.  

O jogo textual é comparado a uma performance que dialoga leitor, texto, 

autor e permite alguns modos, voltados ao prazer, à semântica, à experiência. Ambos 

configuram-se na encenação e no jogo ausência como presença, na literatura tanto 

                                                           
26NAPOLITANO, Marcos. Música e história. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
27ISER, Wolfgang. O jogo do texto. In: A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 2º Ed. São 
Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. Outro espaço aberto pelo jogo no texto é através do esquema, numa 
releitura de Piaget e a teoria do jogo e os processos de adaptabilidade ao mundo.  
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comparada à linguística, à arte e à narrativa – intriga e relações temporais, como 

agenciamento e representação dos fatos na escrita do conhecimento histórico. Tais 

questões devem ser consideradas amplamente e especificamente quando se constitui a 

crítica artística/musical.  

 A dimensão de filia é então aqui representada no jogo textual, pensada e 

estabelecida nos conceitos de escritura, vida e obra, vidobra do artista, e narrativa 

testemunhal. Num jogo metafórico é a escritura que diz e traz o material, o justo fio do 

pano e a agulha, enquanto a narrativa é tecida. A vidobra apresenta-se como semântica, 

com conteúdo simbólico, afetivo, memorial, que veremos a seguir.  

Por uma história intelectual das sensibilidades artísticas/musicais pelo 

caminho da narrativa e da crítica, entre o tempo musical e o tempo especifico da vida do 

artista Estércio Marquez Cunha, a pesquisa proposta solidifica a integração entre música 

e história – fato musical como fato histórico – na constituição de uma historiografia do 

pensamento goiano da música contemporânea. Contudo, diante o diálogo amistoso das 

deusas gregas, um tecido é sempre inacabado, como o de Penélope, que espera por 

Ulisses. A história está a ser feita constantemente, posto a vida que não se encerra na 

escrita fechada, tida por vezes de modo hermético, como prisioneira dos tempos.  
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1.3 – POR UMA ESCRITURA BIOGRÁFICA DE ESTÉRCIO MARQUEZ CUNHA: 
a vidobra e o traço instituído. 
 

Se nós não relatarmos todos os fatos célebres, não indo a fundo, ou talvez abreviando a maior 
parte deles, que o leitor não nos faça um mal juízo. Pois, de um lado, não são histórias que nós 

escrevemos, mas vidas; de outro lado não é de nenhum modo nas ações mais célebres que se 
mostra uma virtude ou um vício, pois frequentemente um fato diminuto, uma palavra, 

manifestam mais o caráter do que combates mortíferos, grandes batalhas ou cercos. Então, 
como os pintores apreendem as semelhanças a partir da fisionomia e das formas visíveis as 

quais se deixam ver o caráter, do mesmo modo, deve nos ser permitido penetrar 
preferencialmente nos sinais da alma e, por seu intérprete, desenhar a vida de cada um 

(PLUTRARCO, 1951). 
 

A citação de Plutarco sobre a vida de Alexandre possibilita a abertura da 

discussão no campo historiográfico da biografia como modelo, ou simples relatório 

descritivo. Se o modelo pode reverenciar grandes obras e cânones, o outro traz um 

aspecto documentário que prioriza a investigação das fontes, ou ainda ambos podem 

fortemente relacionar-se ao campo literário.  

Thomas Mann, em Doutor Fausto, constrói uma ficção da vida de um 

músico num estilo biográfico, um filósofo – narrador que conta a história de um artista 

que pactua com forças malignas pedindo o tempo necessário à finalização de sua 

própria obra. A narrativa ficcionaliza o personagem a partir da figura alegórica do 

Fausto28enfatizando o processo de criação das obras musicais como parte da vida, vida 

de um artista. A tarefa a seguir percorre meandros dessa discussão biográfica na 

constituição de uma história intelectual de Estércio Marquez Cunha, sua trajetória 

artística enquanto caminho historiográfico a ser desvendado.  

Semelhanças e desajustes são então estabelecidos. A literatura pode 

colaborar para a formulação de uma história biográfica, o sujeito personagem é criado 

com vistas à ficção e por outro lado o sujeito real, existente, Estércio Marquez Cunha, 

pode trazer à narrativa de sua vida, experiências, contexto, como um mundo vivido e 

experimentado. Para a escrita, ambos encontram-se como formas de discurso, com 

propriedades retóricas e figurativas da linguagem, da oralidade ao verbal grafado, com 

possibilidades de recorrer a um mundo da imaginação. Weber e La Capra concordam 

que a atribuição de um peso causal a um fenômeno, um acontecimento, depende de sua 

comparação com um repensar imaginativo do processo histórico (LA CAPRA, 1983). 

Tais acertos referem-se a invenções, constructos onde os elementos do real podem ser 

                                                           
28 Protagonista de uma lenda alemã popular que realiza um pacto com o demônio, baseado no médico, 
alquimista, mágico Dr. Johannes Georg Faust (1480-1540). Goethe, Thomas Mann trabalharam com esse 
mito.  
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camuflados ou ainda sobrepostos e desmontados na narrativa, o que para história baseia-

se epistemologicamente no documento, na prova e no testemunho, no arquivo, 

pressupondo uma dada ligação ao real e sua aparente realidade criada. A biografia 

necessita de elementos do discurso literário, contudo, centra-se na comprovação dos 

fatos, com referência a uma verdade, ou na criação, defesa, de uma verdade. DOSSE 

(2009, p.12) reafirma a tensão entre essa justa ânsia de verdade e um ponto médio que 

situa a biografia entre a ficção e a realidade histórica. Em suma, uma ficção verdadeira: 

Mas chega um momento (...) de decantar. Cumpre cortar na carne 
viva, fazer escolhas drásticas e dolorosas, aceitar as falhas, as lacunas 
na documentação, e preenche-las com a dedução lógica ou a 
imaginação, é o espaço sonhado da invenção, da ficção. È o instante 
da escrita. (IBID, p. 16). 
 

A questão funda-se nos usos da linguagem e a escrita histórica. O 

historiador e a linguagem se aproximam na formulação de contextos variados, como 

base de restos textualizados do passado (LA CAPRA, 1983, p. 240). O que está dentro e 

fora dos textos na verdade é problematizado quando se estabelece uma relação entre a 

linguagem e o mundo, pois, os processos textuais não se delimitam nas páginas de um 

livro. Vida social e individual, tendo como base processos de criação artística, narrados 

e descritos, por analogia se aproximam ao texto, contudo comportam uma trama além 

da imaginação histórica. Os textos como produtos de uma reflexão temporal interpõem 

a realidade e o modo como os significados são estabelecidos, mesmo considerando que 

a visão de um historiador diante dos fatos, e documentos (real, realidade) não seja 

unívoca.  

Reconstrução documental e diálogo com o passado são fundamentais na 

discussão historiográfica, principalmente por tratar-se aqui da leitura de documentos 

escritos – dissertação e tese, partituras, do compositor Estércio Marquez Cunha. O 

processo de leitura, descrição e interpretação perpassa modos de ser e estar no mundo, 

refletidos nas possibilidades de traduções das obras. Estas, tidas como acréscimo ou não 

de uma realidade, para além de um documentário, desconstroem de modo crítico e 

transformador o próprio mundo trazendo algo novo. Implica-se pensar num aspecto 

interacionista entre texto – mundo – documento – obra, pacto e compromisso 

sustentados pela investigação e registro do texto, no caso biográfico – escrita de si 

enquanto sujeito artista, e pelo vínculo autor – obra – leitor nos limítrofes de uma vida e 

sua escritura. 
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Partindo da dimensão estruturalista o enfoque de registro e descrição, 

aspecto documentário, na leitura, caracteriza detalhes significativos na construção de 

uma história intelectual. Para o historiador a historicidade está nas perguntas e respostas 

diante a discussão que a escritura traz, textos e diversos contextos interagindo à 

formulação e reescritura de uma trajetória de vida. Texto como discurso, discurso como 

obra, numa perspectiva ricoueriana, obra como composição por duas vias que se 

mesclam: música e vida; ambas engendram intenções, motivações, relações 

psicológicas, o si mesmo da obra, assinatura, marcas e traços, diálogos com a sociedade, 

cultura, arte e a própria escrita (num sentido linguístico de construção).  

Na perspectiva da teoria dos atos da fala segundo LA CAPRA (1983) o 

significado construído está diretamente ligado às intenções do autor. Alguns estudiosos 

defendem que a história intelectual deve considerar sobremaneira tal característica, o 

que por consequência aprisiona e fecha o texto numa visão unitária, excluindo 

possibilidades de relações entre intenções diversas, o texto é então visto como uma 

propriedade.  As intenções de quem escreve uma obra, um texto, podem ser incoerentes, 

ou não claras de modo suficiente a enfatizar uma ideologia. Numa atitude pertinente 

faz-se necessário o estabelecimento de padrões que orientam os processos de leitura e 

interpretação de um texto, de modo que a intenção possa ser investigada por um leitor, 

remetendo a um fato real, ou acontecimento.  

Em caso específico os trabalhos aqui comentados de Estércio Marquez, são 

leituras de mundo e marcas características de sua ideia e estética, certamente são 

escritos em que a originalidade, a inovação do tema e discussão, a inserção ao 

pensamento musical serial moderno, fortalecem o pensamento do processo criativo. Por 

uma via normativa em que se defende uma tese, ou se apresenta uma dissertação, o uso 

da linguagem caracteriza e dinamiza a ideologia, ao historiador, compete uma 

interpretação voltada aos processos de indagação, abrindo novos caminhos de 

investigação, crítica e auto-reflexão.  

A dimensão “vida e texto” surge imbricada nas intenções do autor, 

marcando a visão psicobiográfica e as configurações de identidade. O texto pode ser 

entendido como sinal de um processo vital, mas problematizado pelas relações aí 

configuradas. Se o texto escrito e o texto vivido se distinguem, podem ser enfatizados 

fatores e linguagens exclusivas perfazendo aspectos sintomáticos do discurso oral no 

verbal; a escritura como modo de vida é construída por muitos escritores, a composição 

por muitos músicos, a pintura e assim por diante. A separação e significação entre o que 
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se vive e o que se traduz no texto é uma problemática bastante difundida na semiótica, 

na linguística, na hermenêutica, e por tratar-se diretamente de processos de 

interpretação e sentido, acaba por enraizar-se como problema da história intelectual de 

cunho biográfico. DOSSE (2009, p. 81) concordando com Antoine Compagnon, 

problematiza instâncias do gênero biográfico quando se fundem obra e vida, no que 

chama de vidobra, modelo que remete aos retratos literários e psicológicos de Saint 

Beuve, crítico literário do séc. XIX, e retoma Plutarco na escrita da vida dos heróis.  

Proust pouco tempo depois adverte Saint Beuve afirmando os domínios da 

arte e da crítica, postulando a autonomia do narrador e a existência de barreiras entre a 

personalidade psicológica do escritor e seu universo literário. O livro é produto de um 

eu diferente daquele manifestado no meio social. Proust parece ignorar a ideia da 

construção de um estilo, que a vida real é transformada por uma atitude do escritor a 

escolhas e normas, ou senso estético. Alguns críticos afirmam que esse impasse, visto 

na obra Contre Saint Beuve, era uma tentativa de Proust de mascarar sua sexualidade, 

assim, o que escrevia poderia ser distinto de sua vida, isso considerando fortes pressões 

familiares principalmente da sua mãe. Na verdade em outra, Em busca do tempo 

perdido, não se distancia da proposta de Saint Beuve, com alguns pontos deslocados 

como a figura do narrador - outro eu do próprio Proust. 

Para a perspectiva vidobra são importantes e desvendados os sentidos 

históricos e literários. Referenciando a biografia de Balzac, DOSSE (2009) comenta que 

a vida do escritor é um romance e seu romance é uma vida. “Um belo dia o romance se 

transforma em vida; e nasce daí, graças à paixão que ele nutre em sua fantasia por uma 

princesa de sonho, um romance verdadeiramente vivido” (IBID, p.95). A informação 

biográfica conduz a um estudo moral, pedagógico, o que o sentido literário reforça 

como complemento ao histórico: 

As abordagens contemporâneas, animadas pela busca de estados 
ínfimos, reveladores da unicidade do gesto, não estão muito distantes 
da junção da vida e da obra, mesmo que a pretensão seja menos um 
apanhado totalizante que um exame microscópio – sempre, no 
entanto, para produzir um sentido mais globalizante, para evocar a 
amplitude de uma trajetória e a exemplaridade de um sujeito (IBID, 
p.92). 
 

Não há como negar a interferência dos diálogos sociais e culturais na escrita 

textual de uma vida, em caso específico tratando-se de uma discussão sobre os 

processos de criação de um artista. A intenção, a motivação e a linguagem, são 

circundadas por um contexto, texto e contexto se mesclam na constituição da obra; esta 



66 

 

é significada diante uma rede plural de atores sociais. Por uma via dupla se o discurso 

musical é produto cultural/social, a sociedade precisa da arte, o homem necessita de 

meios expressivos para algo além da comunicação formal, segundo FISCHER (1987). 

MERRIAM (1987), etnomusicólogo americano, propõem categorias que englobam 

desde o fazer ao papel figurativo da arte/música numa sociedade: função de expressão 

emocional, de prazer estético, de divertimento, de comunicação, de representação 

simbólica, de reação física, de impor conformidade a ordens sociais, de validação das 

instituições sociais e rituais religiosos, de contribuição para a continuidade e 

estabilidade da cultura, de contribuição para integração da sociedade.  O texto musical é 

formado e caracterizado por tais relações constituindo-se meio de manifestação 

expressiva e ideológica - crítica de uma dimensão pessoal interligada à coletividade.  

Partindo desses pressupostos o texto, composição musical e documentos de 

um artista, é o lugar criativo relacional em que encontram momentos únicos e distintos: 

da tradição à vanguarda, de uma época específica a releituras temporais do passado, 

presente, futuro. Cabe ao historiador o papel de organizar, decifrar, interpretar, assumir 

uma leitura que demanda outros textos e ligações abarcando um juízo social, estético e 

historiográfico, como aparato de decisões formais e estruturais à cerca do que se deve 

seguir para narrar um acontecimento, ou traçar pela escrita uma trajetória de vida. 

Outros traços e marcas se fazem correntes na escritura biográfica de um 

artista. Exemplos são as peculiaridades da linguagem. Em caso específico a ampla 

utilização de normas e padrões musicais que vão dizer da univocidade da obra de 

Estércio Marquez Cunha, como a reflexão em torno da temática do tempo, seja musical, 

métrico, medido, livre, vivido e experimentado, cronológico, tempo de uma 

performance, da criação da obra e sua difusão, tempo social. 

 Dos traços e características de uma escrita biográfica, por uma preocupação 

classificatória REVEL (2010, p. 244) suscita formas de entender, ou compor, a biografia 

problematizando e apontando algumas questões: a biografia serial – prosopografia 

como exemplo, pode levar ao risco de fazer existir um artefato sem relação à 

experiência histórica efetiva; a biografia reconstruída em contexto, como a história das 

mentalidades praticada em Febvre, enfatiza o social que gera o comportamento 

individual, abnegando por vezes aspectos da constituição do eu; a biografia 

reconstruída a partir de um texto que corre o risco hermenêutico da superinterpretação 

e da produção de sentido. Para LORIGA (1998, p.248) outro erro consiste em trabalhar 

com migalhas de cada terminologia, “é o paradoxo do ‘sanduíche’, um pouco de 
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contexto, um pouco de experiência individual e outra camada de contexto”, o que 

acarreta numa censura do tempo histórico. Se em todos os casos falácias são apontadas, 

o processo a ser escolhido deve ser racionalizado e visto em torno da necessidade do 

objeto a ser investigado, com vistas à noção de pluralidade que um sujeito artista pode 

trazer em faces de uma escrita de sua vida. A tarefa é de escolhas em detrimento ao 

objeto proposto a ser estudado.  

A autora chama atenção que ao longo do processo histórico exemplos 

biográficos foram pensados e institucionalizados:  

• Na figura do herói – predominante no séc. XIX, preocupação na 

valorização do homem nas suas potencialidades de criar e agir – a 

biografia é significante na medida em que a existência pessoal atinge 

uma dimensão universal. Na verdade cada historiador deveria 

orientar sua escrita por linhas, superfícies de acontecimentos e 

volume, fundindo-se na história no ponto da afirmação de Michelet - 

Meu livro me criou – o historiador deveria rir, chorar, amar, 

conforme seus personagens, a biografia dos grandes homens como 

exemplo a ser seguido; 

• A figura do homem patológico – distinto do herói exemplar, a 

história de um homem abandonado pela sorte não era menos 

importante, o sofrimento de destinos individuais era fonte para 

narrativas, de modo que o centro apoiava-se na figura do homem 

mortal, com suas dores, ser limitado, que depende dos 

acontecimentos do mundo;  

• O homem partícula – influências de estudos da psicologia e 

psicanálise com interesse em decifrar o homem que vive e age com 

seus sentimentos, gestos, preocupações em aplicar métodos da 

história natural à história moral, marcando exemplos pontilhistas de 

se pensar o indivíduo e sua relação com o mundo, como uma espécie 

de formigueiro.  

DOSSE (2009) propõe uma classificação da biografia considerando-a como 

gênero híbrido segundo: a idade heróica – marcada pela hagiografia, os grandes 

homens, a grandeza artística, a história como mestre da vida; a idade modal – o 

indivíduo que ilustra a coletividade; a idade hermenêutica – que valoriza processos de 

subjetivação do indivíduo, perguntas sobre o que é o sujeito numa atitude reflexiva, 
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dando importância a abordagem do outro, o espaço alter, a pluralidade das identidades.  

Tal organização não exclui a interação, a combinação metódica dessas três modalidades 

num mesmo período.  

 A escrita biográfica constrói modelos que perpassam fórmulas de se 

descrever e analisar um biografado, em caso específico, um músico, professor. Um 

lugar institucionalizado é instaurado a partir da avaliação crítica, filosófica e histórica, 

das fontes que dizem e revelam o artista, tanto num sentido social, quanto psicológico. 

O método biográfico aproxima-se ao psicanalítico na investigação da personalidade, na 

intenção de traçar características de uma pessoa que se distingue de outras, em termos 

de sua produção acadêmica, ou de relevância para uma comunidade, ou ainda, de sua 

genialidade (a voz interior do artista, KRIS, 1968). A figura do gênio heróico, que 

dispensa a graça divina, é uma das fórmulas estereotipadas da biografia. Como é 

formada sua pré-história, juventude, seus grandes feitos? 

 É interessante citar que a preocupação de se entender uma certa origem do 

talento, do instinto criacional, como dom divino, sempre foi assunto desde biografias de 

artistas no Renascimento. O relato da juventude do artista como herói tem por 

finalidade a afirmação da natureza de sua personalidade, como nos exemplos das 

biografias de Giotto, grande pintor italiano, e a relação com outro artista, Cimabue. 

Giotto é descrito como filho de camponeses pobres. Num determinado dia, Cimabue viu 

sua arte, reconheceu o talento ali presente, e resolveu tutelar o artista que se tornara uma 

das referências da arte italiana. Tal fato é descrito na Divina Comédia de Dante29, porém 

não se sabe de sua real veracidade, até que ponto foi uma invenção, ou não. A origem 

do talento de Giotto remete à lenda de sua juventude: 

Por mais breve que seja a lenda ela é composta de vários temas, 
alguns dos quais remontam à antiguidade. A tentativa de fazer os 
grandes homens encontrarem-se postumamente, tem origem na 
historiografia greco-romana, ela pertence ao desejo generalizado de 
unir várias gerações, afim de estabelecer uma conexão genealógica 
entre elas. De uma origem – com raízes na atitude dos filósofos 
peripatéticos30 – é o elemento de sorte e de fortuna social, que faz o 
filho de um camponês um artista célebre. Apesar das inúmeras 
variações por que passou a descoberta do jovem talento seus temas 
básicos são a projeção social e os dons prodigiosos da criança artista. 
(KRIS, 1968, p. 61) 
 

                                                           
29 ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. São Paulo: Editora 34, 2009. 
30 Seguiam a escola de Aristóteles. A palavra tem um sentido de itinerante, ambulante; os filósofos que 
ensinavam ao ar livre, debaixo das árvores. 
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As lendas colocam a atividade biográfica num sentido de descoberta, de 

busca por uma origem, que se relacionam mito, crença. Na construção do gênio, 

interpõem-se o jovem talento, a criança dotada, como prodígio e o nascimento do herói. 

A descrição da vida, a biografia da vida dos artistas italianos florentinos, é um exemplo 

típico dessa temática. Giorgio Vasari31 aponta na historiografia da Renascença 

elementos que situam os artistas entre lendas, desde a criança que foi eleita por Deus 

com dons supremos, ao do artista que foi descoberto. Dentre exemplos lendários tem-se 

a do artista por excelência, na disputa entre Deus criador rivalizado, ou ainda a do poder 

ilusório da obra de arte, que tem por temática a herança mitológica32, a crença no poder 

mágico do artista, “o artista que graças à sua perfeição, estabelece o elo entre o modelo 

e sua representação” (IBID, 1968, p.66), o divino artista – Deus escultor tem um 

equivalente, um protótipo. 

Os limites entre arte e representação fazem das fórmulas biográficas, 

modelos que se adequam à constituição e à humanização do enigma da invenção da arte. 

Cita-se outro caso: o artista que tem sua obra, como filha, numa atitude de ligação de 

vida, de modo que se a obra morrer o artista também se retrata morto. A criação, nesse 

sentido está próxima, num mesmo parâmetro à criação sexual, a paternidade da obra 

está garantida como condição de existência do artista diante o seu próprio narcisismo. 

Para a biografia o artista pode ser visto como feiticeiro, mágico, contraventor, inovador, 

psicótico, pré-destinado, dentre o mito e a tradição, em sua relação com o público (de 

afirmação/negação), dentre outros.  

Campos e definições são traçados para uma historiografia biográfica que 

perpassa uma investigação dos processos de criação do artista Estércio Marquez Cunha. 

Certamente a área de pesquisa interage Música, História e Literatura, nos meandros de 

se pensar o tempo sob ângulos diversificados, objetivando a escrita de uma vida. 

Passado, futuro e presente são reorientados nas apresentações documentais que 

comprovam e justificam a importância do estudo da vida de Estércio Marquez Cunha no 

cenário das artes/música nacional, local, internacional. Seja como exemplo de vida, ou 

artista singular, a contribuição para a música e para história é de grande valia, pensando 

numa nova perspectiva, para além de amálgamas cronológicos e positivistas da datação 

                                                           
31 VASARI, Giorgio. Vida dos artistas. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
32 Referência a Zeuix e Parrásios, pintores gregos que disputavam o aspecto de engano na arte, da origem 
do mito grego, na atitude de ilusão, e o poder ilusório (posterior discussão entre arte e mímesis, no 
conceito de representação). Zeuix pintou um cacho de uva e os pardais bicavam as uvas; Parrásios o 
convidou a seu atelier e o pediu que abrisse uma cortina que cobria um quadro. A cortina era a pintura. 
Parrásios tinha o poder de iludir os homens, enquanto, Zeuix as aves. (KRIS, 1968).  
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ou numa narrativa meramente documentária, ou ainda na consolidação de uma história 

da música regional.  

Vejamos alguns modelos de autobiografias e biografias de músicos em 

diferentes projeções, de um olhar musical e de trajetória de vida, passando pelo social, 

pela narrativa em primeira pessoa, à analise retórica das obras, a dimensão histórica e de 

escrita de si. O exercício da crítica na descrição, nos comentários e relações com outros 

trabalhos, perfaz o caminho de ponte entre a musicologia e uma historiografia das ideias 

que tratam narrativas de cunho biográfico. Tais pontos ilustram convergências e 

divergências da tese proposta em curso da construção de uma história intelectual, nos 

moldes de uma biografia e nos meandros entre história, memória, musicologia, a partir 

dos processos de criação e da construção narrativa da história de vida do compositor 

Estércio Marquez Cunha (vida do artista, e não fixação da vida pessoal). 

Metodologicamente o percurso é de uma trilogia: do testemunhal, a compreensão, a 

representação (Ricoeur33). 

A seguir temos exemplos que recortam possibilidades biográficas, de uma 

perspectiva positivista à crítica. Certamente em nossa tarefa perpassaremos ambos 

lugares, num passeio pela música e a história  de uma vida.  

 

• O RECORTE DE MARION VERHALALEN – OBRA E VIDA DE 

CAMARGO GUARNIERE34 

Trata-se de um estudo de doutorado defendido no ano de 1971 na Columbia 

University que objetiva investigar a vida e obra do compositor brasileiro e nacionalista 

Mozart Camargo Guarniere.  A abordagem é consolidada pela análise do catálogo de 

obras do compositor, com fotos, partituras, programas de concerto, artigos críticos e 

acadêmicos, comentários, numa tentativa de abarcar a totalidade da produção do 

compositor em questão. 

Os tópicos de destaque são: vida e obra de Camargo Garniere, 

desenvolvimento da música brasileira de caráter nacional, piano solo, piano e orquestra, 

música vocal – canto e piano, canto e orquestra, coro a capela; ópera, cantata e grandes 

obras vocais, música de câmera – instrumentos de corda e piano; instrumentos de corda 

e orquestra, instrumentos de sopro, obras orquestrais. A preocupação da pesquisadora 

                                                           
33 A abordagem conceitual dessas terminologias foi realizada na introdução. 
34 VERHAALEN, Marion. Camargo Guarniere: expressões de uma vida. São Paulo: EdUSP, 2001.  
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está em comentar por meio de especificidades analíticas35 cada obra dentro do 

respectivo quadrante topológico de organização citado, em termos de: andamento, data 

da composição, número de compassos, data de estréia e performance, comentários sobre 

a linha melódica, frases, harmonia, forma musical, tonalidades, o modalismo 

(referências ao nordeste brasileiro nos modos, mixolídio – sétima menor, e lídio – 

intervalo de quarta aumentada). Tal caminho perpassa a própria crítica: “Guarniere foi 

capaz de transformar o ritmo sincopado do samba brasileiro em um veículo para 

expressar, de forma lenta, a intensidade dos sentimentos profundos. A melodia é doce 

(...) expressando um movimento dolorido e sombrio da vida” (VERHAALEM, 2001, p. 

191) - referindo-se a obra Momento nº 9 (de 1986); ou ainda em comentários gerais: 

Para Guarniere, música era emoção, como ele próprio afirmava. 
Assim tudo o que ele escreveu tem inconfundível intensidade. Ele era 
uma poderosa combinação de inteligência e emoção, sempre mantida 
em equilíbrio. Todavia, a integração dessas duas partes de sua alma 
criava um campo onde ele diariamente enfrentava os desafios de sua 
vida artística (...) a luta de toda sua vida, sua personalidade, sua firme 
resistência ao destino, parecem surgir através dos poderosos e 
agressivos acordes que marcam os clímaces e conclusões de suas 
obras mais extensas (IBID. p. 83). 
 

Anteriormente é apresentado um texto que expõe a importância do referido 

compositor para a música brasileira, sobretudo, por ser considerado um dos expoentes 

do nacionalismo modernista, juntamente com os ideais de Mário de Andrade. A 

biografia é comentada justamente com referência a esse escritor, e em paralelo destaca 

as raízes de Guarniere na cultura brasileira (o aproveitamento de elementos do folclore, 

a música do povo, como as rodas, os frevos, os cocos, os desafios, maxixes, lundus, a 

música que expressava uma “raça”, o folclore como uma fonte de processos, sugestão 

de material), os anos profissionais, e de reconhecimento internacional. A história de sua 

infância e sua família é pouco comentada, com algumas fotos com seu pai, mãe e irmã, 

filhos; a força nacionalista é bastante discutida, até mesmo com a contextualização de 

atos políticos relevantes como a revolução constitucionalista, a semana da arte moderna 

de 1922.  

A metodologia utilizada perpassa o positivismo da organização cronológica 

e categórica das obras, e da história construída por fatos e documentos, arquivos de 

obras, numa concessão aos moldes da biografia de Bach feita por Forkel (citado na 
                                                           
35  No sentido de não abranger todos os tópicos musicais e sim os que foram considerados destaque; por 
exemplo, na análise de algumas sonatas, há uma preocupação com a forma, exposição, desenvolvimento, 
reexposição dos temas, e até mesmo um comentário de cada compasso; nas obras para canto, destaca-se 
em muitos casos o texto, e comentários mais sintéticos sobre a música. 
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primeira parte), em que se reúne o maior número possível de fontes, e documentos. Em 

contrapartida, não isola o musical, contextualizando-o historicamente numa dimensão 

extra linguagem que a crítica persegue e dita.  Trata-se de um estudo musicológico de 

cunho biográfico. 

 

• GILBERTO MENDES E O RECURSO AUTOBIOGRÁFICO36 

Em Viver sua música: com Stravinsky em meus ouvidos rumo a avenida 

Nevskiy Gilberto Mendes traça alguns pontos relevantes de sua trajetória enquanto 

músico, compositor apontando elementos intrínsecos do seu processo de criação, muitas 

vezes estabelecidos na relação “teatro-música” (característica compartilhada nos 

trabalhos do compositor Estércio Marquez Cunha). 

Escrever uma história é sempre uma tarefa de escolha de conteúdos 

materiais, recortes na memória, lembranças revisadas e revisitadas, que envolvem um 

novo olhar sobre passado, na tentativa de remontar, ou de rever a própria história, nos 

meandros, do tempo, espaço. Gilberto assim escreve algumas reminiscências de sua 

vida de artista, aludindo a histórias de modo sugestivo: compor lugares e sintonizar 

pessoas, nos parâmetros da Paramount, a invasão de Praga, epifania em Moscou, La 

chanson de Roland, um som distante, visita a Tom Jobim, ainda a polêmica de Vila 

Lobos, Paris Je t’aime!, New York New York, A santa Rússia, Enfim a avenida 

Nevskiy. Ao final é apresentado um catálogo de obras com algumas partituras.  

No prefácio elaborado por João Marcos Coelho37 é lançado algumas figuras 

interessantes para melhor se entender e navegar na narrativa do livro, dentre elas 

destacam-se:  

• A semântica – mexer com a significação musical e o uso de citações, recursos 

metafóricos;  

• A ideia de que o sistema atonal é uma extensão do tonalismo e que a música 

pode transitar entre os extremos, na verdade os sistemas são unificados num 

mesmo universo acústico;  

• O paradigma de que o novo está em qualquer música, e não necessariamente 

associado à Neue Musik, ou à vanguarda;  

                                                           
36MENDES, Gilberto. Viver sua música: com Stravinsky em meus ouvidos rumo a avenida Nevskiy. São 
Paulo: EdUSP, 2008. 
37Jornalista e crítico musical do estado de São Paulo. 
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• O estilo técnico in progress, cada nova peça se preciso constitui uma nova 

técnica;  

• O justo entendimento de modo crítico que a produção atual de música caminha 

por uma busca reinventada de estilos pré- existentes e que isso nem sempre gera 

o novo, ou uma música de boa qualidade; 

• O pensar a estética de modo interartístico, ou de modo interativo, não 

priorizando a música de Schoenberg em detrimento à de Stravinsky (por 

exemplo), certamente cada um teve sua importância,  deve-se pensar modelos 

estéticos não como propriedades isoladas;   

• O entender a velha música a partir da contribuição da escola de Darmstadt 

(Boulez, Stockhausen, Luigi Nono, Luciano Berio, Henri Pousseur) na ideologia 

da não periodicidade, o não melodismo, a não-repetição, antidiscursividade 

melódica, o racionalismo, em contraposição a um regime reacionário de novas 

tendências, na verdade sempre vai existir uma dialética entre o que foi e será; as 

transformações estéticas vão acontecendo e muitas vezes não pedem licença,  

como numa linha imperial;  

• A relação das categorias “música popular x música erudita”, o mundo da alta 

cultura pode incluir elementos do popular na busca de novos signos, enquanto  

que o inverso sofre no máximo uma breve influência; a melodia é fundamental 

para o processo composicional;  

• A discussão sobre a beleza e o amor, a alegria, os sentimentos humanos38. 

Certamente uma das questões intrigantes é a natureza semiótica da 

abordagem do livro, com uma narrativa de fácil acesso, como que contanto uma 

história, em alguns momentos até informal, em paralelo às próprias obras do 

compositor. Um exemplo disso são os títulos das peças e a escolha do material sonoro, 

além dos capítulos anteriormente citados: Objeto musical – homenagem a Marcel 

Duchamp (1972) – para ventilador giratório, bem silencioso, barbeador elétrico e um 

intérprete masculino de preferência músico; ópera aberta (1976), curtição de voz e 

músculos em contraponto a duas partes para uma cantora e um halterofilista; Um anjo 

esquerdo da história (1997); Lenda do caboclo, a outra (1987); Vão entregar os estatais 

(1985); gota e conta gotas – homenagem a John Cage (1973). A irreverência parece ser 
                                                           
38 Ressalta-se que tais temáticas são de fundamental importância na compreensão e representação 
biográfica da vida do compositor Estércio Marquez Cunha, visto que em sua formação na década de 70 
sofreu grande influência de Gilberto Mendes. Este, foi professor de um curso de especialização que 
Estércio cursou nos caminhos composicionais do teatro música.  
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marca das produções de Gilberto num sentido de crítica à própria academia e de toda a 

produção de música de concerto do séc. XX.  

O livro marca o relato do criador em primeira pessoa sobre a criação e seus 

processos, formação, inspirações, gostos e influências, grandes mestres (Antonieta 

Rudge – professora de piano; Savino Benedictis – professor de harmonia no 

conservatório de Santos; Olivier Toni – pai do festival Música Nova, amigo; Rogério 

Duprat – pensador da música do séc.xx), assim como as experiências em outros países, 

seja estudando, pesquisando, participando de performances39.  

A história contada nesses termos possibilita acessos a determinados 

caminhos e o esquecimento, apagamento de outros, ainda considerando a ilusão 

biográfica nos termos de BORIDIEU (1986)40e o advento de novos modos de se contar 

a história de uma vida a partir do romance moderno. O texto sem dúvida contribui para 

o pensamento da musicologia e a história da música do séc.xx, sobretudo, algumas 

tendências e influências da arte concreta, a música nova e a música teatro.  

 

• MOZART POR NORBERT ELIAS41 

Pensar o classicismo e sua produção como algo transparente e leve, 

aparentemente nas configurações da música de Mozart numa audição primária e 

desprovida de interações, é negar a gama de implicações e redes que podem ser 

promovidas para uma significação musical mais adequada. O contexto e o indivíduo 

devem ser repensados diante realidades coletivas, sociais, e subjetivas. 

ELIAS (1995) enfatiza essa justa relação, homem e a sociedade, música e 

sociedade, nos conflitos entre criatividade pessoal e imposição, coerção social, tendo a 

figura de Mozart e o cenário do séc. XVIII, das cortes, da vida aristocrática como pano 

de fundo para se pensar as contradições entre as classes sociais e a vida artística. Por um 

caminho biográfico, desde a história de sua infância e as relações com a sua família, é 

mostrado que a sociedade da época ainda não reconhecia e valorizava a figura do gênio, 

                                                           
39 No campo da antropologia, biográfica, há um estudo relevante sobre a vida de Gilberto Mendes 
realizado ela pesquisadora Carla Delgado de Souza, da Unicamp. É trabalhado o conceito de trajetória de 
vida e campo de atuação, campo social (Bordieu), sendo a música uma linguagem que comunica algo 
com seus códigos e signos específicos, por meio da performance.  SOUZA, Carla D. Gilberto Mendes: 
entre a vida e a arte. São Paulo: Editora da Unicamp, 2013.  Outro importante registro biográfico é o 
documentário: A odisséia musical de Gilberto Mendes, direção de Carlos de Moura Ribeiro, distribuição 
Lua Music, ano de 2005.  
40  Disponível em: 
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1185/mod_resource/content/1/Bourdieu%20%20A%20Ilus%
C3%A3o%20Bibliogr%C3%A1fica.pdf informações acessadas dia 11-06-13. 
41 ELIAS, Norbert. Mozart: a sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.  
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do compositor que trabalhava de modo autônomo, do artista que lutava por interesses 

pessoais rumo a uma independência ainda não suportada. Talvez este fora um dos 

grandes sofrimentos de Mozart, a falta de perspectiva de realização de seus desejos 

diante de uma sociedade que exigia aparências e o compromisso de ostentar aquilo que 

na verdade ele estava cansado de ser, um músico da corte. Sua rebeldia lhe custou caro, 

perdendo contatos, patrocínios, levando-o a uma ideia pessoal de que não era importante 

socialmente.  

Mozart queria demonstrar um momento na história das artes, que é a 

passagem da arte como produto artesanal, feita por um artesão, para a arte feita por um 

artista (maior independência, arte feita para um mercado de compradores, 

democratização – paridade social). A sociedade da época acostumou-se com a 

subordinação dos gostos de um patrão em detrimento a realidade criativa e imaginativa 

de um produtor. Mozart se torna inquieto na propositura de denunciar esse antagonismo, 

ser preso em uma sociedade da corte, e ao mesmo tempo, ser consciente de sua 

potencialidade musical. Sem dúvida tal situação acarretou problemas psicológicos na 

fusão entre fluxos-fantasia e sonhos, com os impulsos de consciência, fatores 

determinantes do gênio artístico e necessários a manutenção da atividade criativa (IBID. 

p. 137).  

Elias (1995) caminha por uma sociologia da música, um pouco distinta das 

dimensões etnográficas e sociológicas de Weber, com raízes na história das 

mentalidades, na sociologia de Durckheim que compartilha a relação indivíduo 

sociedade num paradigma de contradições, tensões, crises, crescimento42. Para os 

estudos na área das humanidades o autor mostra como entender uma sociedade a partir 

de um exemplo, um artista, na sua singularidade em diálogo formado por um meio, 

como compreender as classes sociais a partir da figura de um músico e assim pressupor 

características e processos criativos artísticos inerentes a um período histórico. 

A contribuição perpassa a sociologia, a musicologia, a história, no 

entendimento do contexto como formador de redes, para se pensar e intercambiar o 

próprio fato com o saber histórico, de modo a considerar a imersão da relação indivíduo 

sociedade. A visão e os objetivos propostos por Elias não são em primeira instância de 

uma analítica musical, contudo, historicista (no devido encaixe de uma biografia, com 

                                                           
42 Segundo texto disponível em: 
http://informecritica.blogspot.com.br/2011/05/individuo-e-sociedade-em-norbert-elias.html informações 
acessadas em 12-06-13. 
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um recorte tempo espaço), sociológica (classes sociais) e artística (tendo a figura de 

Mozart como representante das lutas e tensões sociais, na relação individuo sociedade).  

 

... 
 

 

Diante os excertos trazidos, pelo exercício de uma crítica, de uma revisão 

bibliográfica e historiográfica musicológica, tem-se a propositura: 

• Escritura biográfica: Pela noção de traço, por um fundar-se, do justo 

movimento do significante, algo que se faz presente na dimensão amistosa, de 

filia,  entre o universo dos sons musicais e sua parte da linguagem verbal, no 

tecido historiográfico, um traço comum, o regime da textualidade. O justo tripé: 

da vidobra, o artista com suas obras, sua vida e seu discurso sobre as artes; da 

narrativa, o compositor que se conta, se testemunha diante os fatos, e o 

historiador que recorta e faz inferências, notas e contextualizações; a escritura, 

que coaduna as linguagens, a música, a memória, as lembranças do compositor 

grafadas musicalmente, a dimensão textual revista e revisitada. 

 

Figura 3: o tripé conceitual 

 

Fonte: próprio escritor da tese.  

 

• Estércio Marquez Cunha: É uma figura salutar que fundamenta esse 

pensar por duas vias – a noção de fonema que antecede o significado, pelo 

tratamento sonoro e a dimensão do silêncio fundante, características presentes na 

obras; por outro lado: o discurso verbal, que por vezes une ou separa, 

desconstrói a própria obra, mas possibilita um caminho de narrativa discursiva, 
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de codificação. Estércio como exemplo de uma escritura, sustentada pela 

obra/discurso que diz de uma escritura.  

• História intelectual: O biografado visto na sua produção acadêmica, sua 

formação enquanto professor de uma instituição universitária federal, sua 

ideologia, seu modo de ser/estar/criar no mundo.  

• Narrativa testemunhal: O artista que diz de si, que aponta sua leitura de 

mundo, que traz às artes seu processo, sua pessoalidade, para além de uma 

ilusão biográfica, pois, a obra adquire um status de prova, de garantia do 

testemunho da vida. 

• Compreensão e representação: A hermenêutica e o campo de 

possibilidades constitutivas de atribuição de significados, de dar voz ao traço; os 

meandros simbólicos, o historiador que concorda/discorda, opina, e traz olhares 

distintos da vida do artista e da obra; a importância da crítica da arte.  

• O GENO CANTO43: a voz da palavra e sua escritura. 

Figura 4: O Geno canto. 

 

(LEMINSKY, 2013) 

               Fonte: http://claricevillac.blogspot.com.br/2012/12/leminskiando.html 

 

 

 

 

 

                                                           
43VER APÊNDICE 2 - a última parte do texto, que versa sobre música. Um caminho da letra que 
perpassa, atravessa, a obra/discurso de Estércio está em abertura. Inserimos a noção de representação 
como escritura da história que diz da música, da identidade, dos processos e ideias, de uma escrita 
biográfica de cunho intelectual, num campo da poética e da escritura do sensível. O jogo, construído e 
desconstruído, tece uma narrativa cheia de metáforas, que diz da criação, do universo artístico de Estércio 
Marquez Cunha. Palavra/som/música e significações diversas serão percorridas no universo das 
singularidades, pensamento, ideias, do compositor. 
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2 – CONTANDO UMA HISTÓRIA: a narrativa, o testemunho entre a vida e a 
obra, o caminho escritural 
 

Ecoa-se nesse momento parâmetros de um traçado biográfico: Estércio afirma 

sua vida de artista, momentos de formação, obras de destaque, influências. Por outro 

lado, o historiador caminha na compreensão do discurso, construindo e desconstruindo, 

espaços em que o compositor se esconde. O exercício é o de dar luz e voz à narrativa 

testemunhal, perscrutar uma dimensão escritural entre a vida e a obra, a vidobra.  

 

2.1 – O RELATO DE SI 
 

Acordei bemol 
Tudo estava sustenido 

Sol fazia 
Só não fazia sentido. 
 (LEMINSKY, 2013) 

 
A história de uma vida pode ser construída diante da investigação de 

documentos, arquivos pessoais, obra, depoimentos, entrevistas, recortes de textos 

diversos, ou ainda, em forma de relato, de narrativa pessoal de cunho autobiográfico. 

Nesses termos a oralidade traz à memória, fatos e acontecimentos, como lembranças 

reescritas num modo especifico de organização: o falar de si mesmo, o explicar-se, sob 

forma de questionamentos de uma dada experiência e suas possíveis projeções, sob 

mecanismos de construções de discursos e falas de outros, convertidas em primeira 

pessoa. A verdade que se põem revelada é aquela que está no sujeito, e descoberta pela 

narrativa. 

O relato de vida como método historiográfico teve grande repercussão 

quando pesquisadores se lançaram na investigação das relações indivíduo e contexto, ou 

ainda, indivíduo como testemunha de grandes acontecimentos. A partir dos anos setenta 

com a micro-história a preocupação dos objetos de pesquisa ganha força no discurso de 

classes menos favorecidas, na figura dos excluídos, das minorias, textos que focavam 

questões de gênero, e relações entre os sexos. A história reconhece nos domínios da 

sociologia o indivíduo e suas conjecturas, a biografia desse sujeito, que além de 

participar de um grupo, tem sua voz ativa, comunicativa e significativa para a 

construção e narração de um dado fato. Reconhecendo tais aportes, com a competência 

do individual na produção do conhecimento histórico, a ciência ganha contornos 

empíricos que a prática e a experiência interpolam.  
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Na leitura de Dosse (2009) foi Daniel Bertaux nos anos de 1968 que 

impulsionou o gênero biográfico a um novo patamar, justamente pela valorização da 

noção de prática. A partir do trabalho de recolher relatos de vida de sobreviventes de 

camponeses que trabalhavam em padarias artesanais, o pesquisador questiona o sentido 

de univocidade do registro. Para driblar, propõem que os relatos fossem fragmentados, 

ou entendidos sempre como relatos de práticas, experiências: interação eu e mundo, o 

um no outro, contra uma “reprodução simples que valoriza uma liberdade individual do 

ator” (IBID. p. 247). O relato de vida é uma técnica que permite a observação do 

homem na sociedade, sua distribuição e produção, seu comportamento diante situações 

diversas.  

DOSSE (2009, p.248) contrapõem outro estudioso, Franco Ferrarotti (1983), 

segundo o qual, a biografia possui num primeiro momento um caráter ilustrativo, se 

tornando um método interativo e hermenêutico capaz de explicar o modo como o ser 

humano vive e se relaciona. O método biográfico é condicionado a espaços de interação 

possíveis entre o homem e a sociedade, sendo que o privilégio de cada ator, e suas ações 

individuais, são formas de totalizações de um sistema social, na melhor das hipóteses de 

fazê-lo compreensivo.  

Tais perspectivas colocam o sujeito como objeto principal de estudo, 

repensando a problemática da singularidade e da exemplaridade, não como a figura do 

herói clássico, ou do gênio romântico, mas na discussão de quem era a “exceção 

normal”, (com referência ao público citado anteriormente de classes menos 

favorecidas).  Os estudos biográficos aproximavam-se dos campos da antropologia 

cultural, na valorização da história oral com força na década de 70. Por outro lado, 

haviam pesquisadores que discutiam a mobilidade da sociedade frente às constantes 

transformações, numa abordagem biográfica sociológica.  DOSSE (IBID. p. 251) diz de 

maneiras prováveis para a leitura e interpretação dessas narrativas biográficas, 

perpassando um olhar diacrônico referente aos fatos, um sincrônico referente ao tema, e 

um terceiro na dimensão simbólica, numa descentralização do conteúdo. A diacronia no 

sentido possível de enxergar as mudanças, sincronia no respeito ao próprio tempo e à 

noção de contemporaneidade, e a última na atitude do pesquisador frente a um 

biografado.  

Tais mecanismos dizem de processos de como narrar e escrever uma 

história de vida. Dentre eles: o diário íntimo e autobiográfico, que traz ao leitor uma 

espécie de confissão e justificação de uma vida, até mesmo invenção de um sentido 
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novo, ou ainda, obras que são marcadas dentro de um estilo numa perspectiva 

autográfica, de reconhecimento de traços, imagens, cores ou signos diversos (como é o 

caso da história de vida dos grandes estilistas que é contada por seus croquis, dos 

grandes arquitetos e seus projetos, dos artistas plásticos e seus processos). 

O modo como um indivíduo percebe suas vivências, traz em si leituras 

possíveis de mundo que dizem do si mesmo para o outro, do outro para o eu. O espaço 

da alteridade é necessário para que o sujeito se estabeleça nas relações de ser consigo 

mesmo e com o mundo, com o real e suas representações ficcionalizadas.  Nesses 

termos, alusões ao imaginário podem configurar o entrelaçar entre a realidade e sua 

escritura, perpassando o esquecimento, como apagamento e distorção do fato, a ilusão 

de si, quando o protagonista se torna herói da sua própria história. Ele mesmo, em sua 

fala, em seus gestos e vocalizações, denuncia a sua identidade no transcorrer do 

discurso. Confiar e saber sobre a verdade dos fatos, averiguá-los, é tarefa árdua do 

historiador.  

O relato de vida se apresenta como ferramenta coadjuvante da narrativa, 

entre o discurso oral e a escritura transcrita, como flexibilidade do autobiográfico. 

LEJEUNE (2008) comenta que tal especificidade é um caso de heterobiografia em 

primeira pessoa, no sentido de que um indivíduo ao contar sobre si, diz dos outros e da 

sociedade, sua fala carrega a marca dos outros e de um espaço de relações simbólicas, 

sociais, imaginativas. 

A expressão tem virtudes interdisciplinares, designa um terreno 
comum aos literários, e aos especialistas de ciências humanas: engloba 
a narrativa oral (que “-grafia” exclui), e a hetero- (que o “auto” 
exclui), sem deixar de respeitar o contrato de verdade (IBID. p. 82).  

 
Para melhor entendimento o conceito de autobiografia se faz distinto: “Narrativa 

retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua 

história individual. Em particular a história de sua personalidade” (p.14). Numa autobiografia é 

necessário o estabelecimento da relação identitária entre autor, narrador e personagem. 

Certamente quando um indivíduo relata sua própria história, este, se torna ator de uma 

trama, de um tecido envolvente e de uma rede de sociabilidades (SIRINELLI, 1996)1 

imersas num campo social (BORDIEU, 2000)2 que a linguagem possibilita.  

                                                           
1O conceito alude à história intelectual e o modo como os intelectuais se organizam e convivem nos mais 
variados grupos, em torno de ideologias e afinidades que podem se dialogar num determinado espaço 
(que diz de uma geografia específica e da troca de experiências e afetos). 
2 Sistema de relações que envolvem estratégias, interesses, regras, compartilhadas por um grupo em que 
cada integrante possui um status diferencial, uma posição diferenciada, de acordo com o papel 
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Da linguagem, dos tipos de escrita e testemunho de si, à escritura, a 

oralidade narrativa traz diferenças se comparadas a outros documentos textuais, como 

jornalísticos, literários. Transformar os fatos históricos ditos num discurso oral, em 

documento escrito, arquivo, se transmuta uma unilateralidade que a própria relação 

tempo/espaço possibilita e problematiza. A premissa de transcrever a íntegra do 

discurso, ou o que realmente aconteceu, é sempre impossibilitada, pois, os fatos como 

vividos são apenas testemunhados e ressignificados, talvez experimentados novamente 

(numa leitura psicanalítica). Aqui uma distinção entre fato e acontecimento se faz 

necessária. O fato pode ser narrado de diversas maneiras, por diversas pessoas, 

enquanto que o acontecimento se distingue na medida do fator testemunhal: eu estive 

presente lá, experimentei e senti suas potencialidades. O fato é uma prerrogativa do 

gênero histórico que diretamente alude ao real, passível de ser enunciado e de inúmeras 

representações, enquanto, o acontecimento é dado pelo testemunho.  

A acontecimentalidade de um fato é garantida pela situação relacional 
deste com os aspectos materiais, simbólicos e afetivos do cotidiano 
citadino na esfera pública, diante suas próprias singularidades nas 
dimensões tempo, espaço, política, história.  Os “acontecimentos” não 
podem ser explicados apenas de forma racional, mas deve-se levar em 
conta a indicialidade contida em seus aspectos sensíveis; a 
proximidade entre um fato, por exemplo, e outros de uma determinada 
cidade. (LAIGNIER, 2009, p. 235). 

 
O historiador promove uma espécie de interrogatório com o real na 

investigação do fato histórico, afim de, transcrever o que aconteceu (figura do 

historiador como profeta do passado). VEYNE (1998) numa leitura de Foucault, define 

o acontecimental como algo passível de estabelecer relações, aquilo historicamente que 

não pode se repetir. A tarefa necessária é a justa distinção das relações tempo espaço: o 

que o homem fez, como agiu, e não necessariamente o que pensou em fazer. Nisso liga-

se a narrativa teórica, na dimensão do acontecimento.  Certamente não é o historiador 

que dita as regras dos tempos e fatos, “a história é incapaz de prever e predizer o futuro” 

(LE GOFF, 1990, p.04). 

Num sentido epistemológico o fato3é uma objetivação dos fenômenos de 

modo conceitual (Wittgenstein). Um fato social, por exemplo, é caracterizado pela 

                                                                                                                                                                          
desempenhado.  A abordagem da trajetória desse indivíduo permite enxergá-lo como a gente social que 
transmuta ao seu meio uma bagagem cultural e ideológica.   
3 Numa perspectiva distinta, o fato, na psicanálise lacaniana, aproxima-se a ideia de Páthos, paixão, 
passionalidade, sofrimento, padecer, o que está fadado de um determinado acontecimento, noção de 
destino e tragédia. Para Lacan, o sujeito é formado por uma relação entre significantes. A dimensão 
Pathos não representa a constituição desse sujeito integralmente. 
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relação sociedade e ser humano na dimensão de estar em grupo, junto com o outro. Para 

RICOEUR (2007) tal compreensão associa-se ao conceito de narrativa, pois, o que deve 

ser escrito é o significado do acontecimento enquanto palavra testemunhada: 

O fato não é o acontecimento, ele próprio devolvido à vida de uma 
consciência testemunha, mas o conteúdo de um enunciado que visa a 
representá-lo. Nesse sentido deveríamos sempre escrever: o fato de 
que isto ou aquilo aconteceu. Assim compreendido, pode-se dizer do 
fato que ele é construído pelo procedimento que o extrai de uma série 
de documentos dos quais se pode dizer, em troca, o estabelecem. Para 
que seja acontecimento é preciso que seja conhecido. Nesses 
meandros faz-se uma pergunta: do que estamos falando quando 
dizemos que algo aconteceu? (...) distingo o fato enquanto a “coisa 
dita”, o “que” do discurso histórico, do acontecimento enquanto a 
“coisa que se fala”, o “a propósito de que” é o discurso histórico.  O 
acontecimento em seu sentido mais primitivo é aquilo sobre o que 
alguém dá testemunho (RICOEUR, 2007, p. 190, 191). 

 

Tais alusões permitem o pensamento de que num relato de vida, o 

biografado em questão, Estércio Marquez Cunha, se apresenta não apenas como um 

artista, mas como alguém que testemunha a história artística/musical de Goiânia.  

Respectivamente, pensar o fato como um elemento significativo e que conduz uma 

escrita biográfica, e ao mesmo tempo o acontecimento como singular na narrativa oral e 

testemunhal. 

Questiona-se: o contar-se pode fazer de uma vida um acontecimento? Pelo 

viés da criação o artista se torna conhecido por suas obras, por sua linguagem e seus 

recursos identitários. “O sujeito não é mais que um acontecimento historicamente 

datado com seu começo no já começado e seu sempre iminente momento derradeiro, o 

qual somente aparece no corpo social por meio de práticas de subjetivação4” 

                                                                                                                                                                          
Seja qual for o pathos do significante, digo em nome do significante, esse páthos, por si só, não constitui 
sujeito. O que define esse pathos, muito simplesmente, em cada caso, é o que chamamos um fato. É aí 
que se situa a distância em que temos de interrogar o que nossa experiência que é algo diferente e que vai 
muito mais longe que o ser falante que é o homem. Mais de uma coisa no mundo é passível do efeito do 
significante. Tudo que está no mundo só se torna fato, propriamente, quando com ele se articula o 
significante. Nunca, jamais surge sujeito algum até que o fato seja dito. (...) O que não se pode dizer do 
fato é designado, porém no dizer, por sua falta, e é isso que constitui a verdade (...). A verdade sempre se 
insinua, mas também (...) pode inscrever-se nas entrelinhas. (LACAN, 2008, p.65). 
 Lacan instaura uma ordem primária do fato na articulação dos significantes, da constituição da fala, ao 
mesmo tempo insinua que algo está além da linguagem, além do que não é dito, num terreno da ausência, 
da perda, da fratura, do lapso, da quebra, da perda e do vazio. 
Trata-se de um outro olhar sobre a dimensão do sujeito e sua constituição, que se difere de alguns autores: 
Ricoeur situa-se no limite da linguagem, Derrida no traço mnêmico do significante, Lacan, diz que algo 
está além da fala, algo que não pode ser nomeável, dito, no espaço do vazio. 
4 Referência à Foucault quando comenta a distinção entre práticas de subjetivação (percepção do sujeito 
de si mesmo na relação sujeito – objeto) e de objetivação (modo como um sujeito pode tornar-se um 
objeto para o conhecimento). A constituição do sujeito é estabelecida por relações de poder e saber, num 
jogo de verdades (entendimento de como os discursos são tidos como verdadeiros ou falsos diante 
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(NICOLAZZI, 2004, p.108). A arte se faz pelo artista, que produz e materializa sua 

expressão diante relações, sociais, culturais, de linguagem.  Nesses termos, a tarefa de 

analisar uma peça musical está além de desvendar e traçar um caminho tecnicista, e diz 

de uma escrita do eu, biográfica. O artista se conta e se auto-escreve, enquanto, o 

historiador dirige essa escritura por processos investigativos e de interpretação.  

Por que o estilo é um trabalho que individua, vale dizer que produz o 
individual, também designa retroativamente seu autor. Assim, o termo 
autor pertence a estilística. Autor diz mais que locutor: é o artesão em 
obra de linguagem. Ao mesmo tempo a categoria do autor é uma 
categoria da interpretação, no sentido em que é contemporânea da 
significação da obra como um todo. A configuração singular da obra e 
a configuração singular do autor são estritamente correlativas. O 
homem se individua produzindo obras individuais. A assinatura é a 
marca dessa relação. (RICOEUR, 1977, p. 52) 
 

Um sentido autográfico estilístico é perscrutado na escrita de si, no ato de 

testemunhar-se, em termos da assinatura, do conteúdo semântico ideológico, na grafia. 

Como exemplo, temos as pesquisas musicológicas de obras antigas e a atribuição a 

autores, compositores. Foi descoberta recentemente uma obra coral de Beethoven, um 

canto gregoriano denominado Pange Lingua, no qual a atribuição deveu-se, sobretudo, 

à escrita e grafia, não necessariamente ao estilo sonoro. O próprio Estércio por outro 

lado, afirma que sua música possui elementos de uma Latinidade. Quando estava 

cursando o doutorado nos EUA, num dado recital de suas obras, narra seu depoimento 

que o público comentou essa questão: isso que nós ouvimos parece da América Latina5. 

A referência trazia elementos da cultura local de Goiás, relidas nos conceitos de massa 

sonora coral, de procissão, religiosidade, presentes na sua vida desde tenra idade.  

Fazer-se conhecido enquanto obra, é a luta de muitos compositores, que 

tentam trabalhar a vanguarda e se esquecem, ou não priorizam, a representação de 

figurações que marcam uma dada singularidade e a garantia de um estilo. O 

acontecimento está, nesse sentido, no lugar de uma perspectiva de descoberta da 

singularidade, o que por sua vez, pode fazer um compositor/artista ser reconhecido, ser 

muitas vezes tocado, ouvido, estudado: o lugar para o estabelecimento de um cânone 

artístico e de um modelo a ser seguido, o estatuto estilístico. A obra executada se torna 

conhecida, e faz conhecer seu artista.  

                                                                                                                                                                          
determinadas circunstâncias). FOUCAULT, Michel. A ética do cuidado de si como prática da liberdade. 
In: Ética, sexualidade e política, por Michel FOUCAULT, 264-287. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004. 
5 Entrevista realizada em setembro de 2012, na cidade de Goiânia, gravada e transcrita por Eduardo 
Barbaresco Filho. 
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Um exemplo é a peça chamada Reza (1970) de Estércio Marquez Cunha, 

realizada na década de setenta no cenário de música tonal e pianístico romântico em 

Goiânia. Naquela época tinha-se no costume das moças de família abastada o estudo do 

piano, o ensino desse instrumento fazia parte do curriculum para as moças casadouras, e 

o repertório dos conservatórios constituía-se em sua maioria de obras até o romantismo. 

Estércio na tentativa de explorar outras sonoridades, timbres e nuanças musicais, nessa 

peça (Reza) teve concepções criativas que não estavam sendo ainda trabalhadas na 

cidade, ou pelos músicos da região. A ideia inicial era a de rememorar sua infância no 

interior do estado quando participava de terços, orações nas casas de parentes ou 

conhecidos.  O murmúrio, o material sonoro de muitas pessoas conversando, rezando, 

ao mesmo tempo, ficou em sua memória e sempre o inquietava. A técnica principal 

utilizada foi a distribuição da massa sonora, ou seja, não era modal, tonal, dodecafônica, 

serialista, mas valorizava o timbre da voz em si, o falar ao mesmo tempo6. 

Outras questões na relação fato-acontecimento podem ser alocadas, com 

respaldo à quem se dirige a narração, como e por que ela é feita7.O historiador pela 

leitura dos fatos, documentos e narrativas orais, pode interpretar o relato de vida 

tornando-o acontecimento? Dois sentidos são convocados: um jornalístico e outro 

histórico.  Ambos são construídos, pois são escritos, editados; enquanto o segundo 

parece estar numa posição ontológica primordial do fato existencial (histórico) em si, o 

primeiro se promove à questões de relevância (importância diante uma comunidade, 

valores sociais), e consonância (atender ás expectativas de um leitor, de um público).  O 

historiador não cria o acontecimento, mas, o escreve8 diante da averiguação dos fatos, 

                                                           
6 A performance foi apresentada na Catedral de Goiânia na década de 70, causou grande impacto no meio 
artístico cultural que era arraigado numa cultura elitista em moldes europeus da tradição pianística do 
século 19. Numa perspectiva ricoueriana tem-se a releitura do passado, da infância que se torna atual, 
rememorada e projetada como horizonte futuro na repercussão crítica. Essa peça representou um 
movimento vanguardista da música concreta brasileira no cenário goiano, que cumpre ser melhor 
estudado, pesquisado, desvendado.  
7 É interessante citar que tal perspectiva é tratada na teoria da história quando se discute a narratividade e 
seus parâmetros categóricos. JUNIOR (2012) discute no livro “A história, a retórica e a crise dos 
paradigmas” a questão da escrita da história, a historiografia que vive momentos de crise no impasse 
problematizado entre as figurações de sentido e interpretações que são aliadas ao papel da narrativa e a 
construção do conhecimento histórico. Uma saída seria rever os conceitos da retórica de argumentação e 
referência, nos meandros da prova documental e assim propor um olhar contemporâneo sobre a narrativa, 
num cruzamento entre o moderno e o pós moderno. O autor trabalha a partir da leitura de textos de 
Hayden White e a meta história (a narrativa independe da reflexão da teoria da história, a ideia de 
autonomia da narrativa), La Capra (a complexidade das relações texto e contexto na história intelectual e 
das ideias), Ricoeur ( na diferença entre o histórico e o ficcional), Ginzburg (na temática dos rastros e 
vestígios ), Rusen (história comparada, a história como ciência a partir da garantia de verdade e das 
conexões entre contingência e universalidade).  
8 Pode-se citar os processos que a narrativa e sua escritura são pensados: em Ricoeur (2010)   na coletânea 
Tempo e Narrativa tem-se a constituição da ideia de mímesis através da leitura de questões temporais de 
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não cria personagens, estabelece, pois, parâmetros estruturais para a construção 

narrativa, através dos documentos textuais, das provas, do arquivo, do testemunho. A 

história testemunhal é uma das mais antigas formas de registro: 

Desde o seu nascimento nas sociedades ocidentais – nascimento 
tradicionalmente situado na Antiguidade grega (Heródoto, no século 
V. a.C., seria, senão o primeiro historiador, pelo menos o "pai da 
história"), mas que remonta a um passado ainda mais remoto, nos 
impérios do Próximo e do Extremo Oriente –, a ciência histórica se 
define em relação a uma realidade que não é nem construída nem 
observada como na matemática, nas ciências da natureza e nas 
ciências da vida, mas sobre a qual se "indaga", se "testemunha". Tal é 
o significado do termo grego e da sua raiz indo-européiawid-, weid- 
"ver". Assim, à história começou como um relato, a narração daquele 
que pode dizer "Eu vi, senti". Este aspecto da história-relato, da 
história-testemunho, jamais deixou de estar presente no 
desenvolvimento da ciência histórica. Paradoxalmente, hoje se assiste 
à crítica deste tipo de história pela vontade de colocar a explicação no 
lugar da narração, mas também, ao mesmo tempo, presencia-se o 
renascimento da história-testemunho através do "retorno do evento' 
(Nora) ligado aos novos media, ao surgimento de jornalistas entre os 
historiadores e ao desenvolvimento da "história imediata". (LE GOFF, 
1990, p.05) 

 

Para o relato de vida o testemunho é uma das garantias e provas do fato 

histórico que devem ser investigadas e consideradas numa pesquisa, eu estive lá, 

vivenciei. O testemunho é definido por RICOEUR (2007, p. 41) como uma estrutura, 

fundamental para a relação entre memória e a história, interpondo as relações com o 

tempo. Se a memória numa visão aristotélica é a responsável da significação do passado 

por uma via de se entender as matizes temporais do aqui e agora, dos presentes, como 

pensa Santo Agostinho9, o testemunho nos leva do conteúdo das coisas pretéritas, das 

“condições de possibilidades ao processo efetivo de operação historiográfica” (IBID, p. 

170). A memória é então vista num sentido de arquivamento, como ponto de consulta 

para os historiadores, formação de um arquivo, mas por outro lado, o testemunho não 

finaliza sua trajetória, servindo há uma multiplicidade de funções, da comprovação à 

contestação, da verdade dos fatos à ilusão biográfica.  

                                                                                                                                                                          
Santo Agostinho e da concepção de intriga em Aristóteles. A mímeses é entendida como criação, como 
imitação e possui três estágios: um espaço de pré compreensão, baseado nas formas inteligíveis, 
simbólicas, e no caráter temporal – pré figuração; outro na mediação entre os acontecimentos individuais 
e a história como um todo, a história como conjunto de acontecimentos, configuração; a relação do leitor 
e o texto, refiguração.  
9 O passado, o futuro, podem ser pensados no lugar, ou para o lugar, do presente; presente do passado, nas 
lembranças; presente do presente, no aqui e agora; e presente do futuro, na noção de expectativa e 
projeção (RICOEUR, 2010). 
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Questiona-se diante um depoimento a veracidade e a confiabilidade da 

história narrada. Sem dúvida deve-se considerar o ponto de vista adotado, ou ainda a 

leitura empregada diante a tentativa de reconstrução da lembrança dos fatos.  Esta, na 

sua pluralidade, pode privilegiar um dado acontecimento, que equivale a um fato físico.  

Lembramo-nos normalmente do que experimentamos e vivemos ou até pensamos, 

situações engraçadas, ou de conflito, que necessitavam de soluções rápidas, situações 

dolorosas, que exigiram grandes esforços.  A distinção pode ser estabelecida diante dois 

sentidos: a memória lembrança e a memória hábito. RICOEUR (2007), por meio da 

leitura do pensamento de Bergson, indica e se preocupa inicialmente com o sentido de 

unicidade dos termos, diante o modo como os pares se relacionam com o tempo.  

Nos dois casos extremos, pressupõem-se uma experiência 
anteriormente adquirida, mas num caso, o do hábito, essa aquisição 
está incorporada à vivência presente, não marcada, não declarada 
como passado; no outro caso faz-se referência à anterioridade, como 
tal, da aquisição antiga. Nos dois casos, por conseguinte, continua 
sendo verdade que a memória “é do passado”, mas conforme dois 
modos, um não marcado, outro sim de referência ao lugar no tempo da 
experiência inicial (IBID, p. 43). 

 

A inserção do hábito permite-nos um pensar sobre o distanciamento 

temporal, temática figurativa em outros discursos, que versam sobre a repetição, sobre o 

aprendizado. Na lembrança não há o repetir dos fatos, é como um acontecimento, único 

e datado, uma imagem que não será distorcida na memória. O hábito é adquirido, 

constituído no presente, é mais vivência do que representação.  

 Tem-se nos relatos de vida de artista do Estércio Marquez Cunha 

momentos exemplares dessa distinção. Um deles é quando o artista comenta sobre seu 

processo de formação acadêmica, quando iniciou os estudos de composição com a 

professora Virgínia Fiuza10.   

No último ano de composição, não (...)11, foi no penúltimo ano que eu 
cheguei para a Dona Virgínia, (...) ela (...), sempre tínhamos muito 

                                                           
10 Musicista cearense (1897 -1987) residiu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro onde trabalhou como 
vice-presidente administrativa e professora das disciplinas de piano, contraponto e harmonia no 
Conservatório Brasileiro de Música. Possui livros editados nessas respectivas áreas. Em 1967 tomou 
posse na academia nacional de música ocupando a cadeira de número 17 antes do padre José Maurício 
Nunes Garcia.  Informações obtidas em: 
http://www.ictus.ufba.br/index.php/ictus/article/viewFile/160/175 
Acessadas em 23 de agosto de 2013. 
11É interessante citar que alguns sinais do texto transcrito se referem a pausas na respiração da fala, ou 
ainda a momentos de construção da frase oral, que por vezes parecem confusas ou repetitivas. A escolha 
de preservar algumas repetições e expressões da oralidade permiteum olhar analítico para além do 
histórico, o psicológico e a escrita do eu, recursos interessantes no jogo da construção biográfica e do 
registro autobiográfico. 



87 

 

trabalho pra fazermos em casa, (...), e um dia eu cheguei, levei (...), 
fiz alguma canção assim, bem estilo nacionalista, o que pra ela já 
seria muito moderno. Dona Virgínia, conhecia muito de música, muito 
mesmo, mas, o estilo dela terminava no Romantismo.  Certo, ela 
conhecia para a técnica da gente, tem livro publicado dela que vem 
discutindo todo o atonalismo, todas essas coisas (...). Mas o estilo 
dela de compor, terminava no romantismo.  
Um dia levei uma peça pra ela, não lembro, acho que era uma canção 
uma coisa assim (...), ficaram algumas coisas (...), que não era nada 
de moderno, mas que era (...), tinha um ritmo nacionalista, acordes 
(...), algum acorde dissonante. Aí ela olhou aquilo (...), ela falou 
assim: “você fez isso, isso e isso”, fez toda uma análise (...), e virou e 
falou: “eu não gosto desse estilo, mas ótimo que você está fazendo! 
Vamos combinar uma coisa, de hoje em diante, todo exercício, 
(falavam-se exercício, compor isso, compor aquilo), de composição 
que eu pedir, você fará dois. Um como estou pedindo, e um como você 
pensa”.  Tah (...), ganhei toda uma experiência aí que foi fantástica, 
por que a crítica dela era maravilhosa.  Ela não ficava assim (...), 
gostei, não gostei (...), não era isso. “Olha você fez isso, isso, (...), pra 
você chegar nesse estilo, você precisa fazer isso, vai ler, isso (...), 
experimentar (...). Mas o que fez aqui também olha (...).” Enfim, ela 
sabia apontar muitas coisas. Então foi uma professora que me 
apontou, toda essa coisa! (CUNHA, 2012)12 

 

 A temática do hábito, na reflexão sobre a memória e o relato de vida, 

conduz o artista à sua própria formação enquanto compositor como visto no excerto. 

Neste caso, é uma lembrança que descreveu um hábito, por conseguinte, diz de seu 

processo criacional. Passos de como se tornou compositor ou ainda atributos dos quais 

obteve incentivo ao estudo, levando-o a pensar e estabelecer metas e tarefas da 

composição, mergulhando em outros espaços da criação musical. A memória traz em 

cena experiências no universo dos sons e da música, a trajetória, formação, além de 

fatos e acontecimentos, numa leitura de mundo possível.  Nesses termos, a interpretação 

dos acontecimentos revela uma perspectiva de história compartilhada, quando o coletivo 

é demonstrado na singularidade. Estércio então cita a relação entre o Rio e o interior do 

Brasil, a contextualização da inauguração de Brasília, e testemunha momentos 

significantes da história brasileira ao relatar sobre a vida cotidiana em meados de 60: 

Pra fazer música (...) não é que eu cheguei lá e fui (...) foi aquele mar 
de rosas (...). Não! Foi uma coisa que também (...) não tem nada que 
desacreditar. Tinha que contar o dinheiro pra comer. Eu comi 
durante muitos anos no calabouço13. Ninguém sabe o que é o 

                                                           
12Transcrição de trecho da entrevista gravada em vídeo realizada em 18 de setembro de 2012 na 
residência de Estércio em Goiânia, disponível no APÊNDICE 3. 
13 Remetendo à história desse lugar: Foi inaugurado em 1951 na antiga sede da UNE, na Praia do 
Flamengo, mas foi transferido no ano seguinte para a Avenida Infante Dom Henrique, próximo ao 
Aeroporto Santos Dumont. Circulava uma história de que o novo local havia abrigado uma prisão de 
escravos, daí o apelido de Calabouço. Apesar de pertencer ao Ministério da Educação, o restaurante era 



88 

 

calabouço! O calabouço era um restaurante pra estudante que tinha 
no Rio que era um inferno aquilo. Era uma coisa que não sei se era 
mantido pela prefeitura ou pelo estado não sei. Mas em fim, era um 
restaurante, era muito ruim, era aquela comida que em alguns 
momentos a gente separava (...), a gente ia tomar sopa e separava o 
bichinho assim da sopa ali (...). (CUNHA, 2012). 

 
 

Por uma dimensão do testemunho, destacam-se fatos históricos importantes 

no cenário nacional das artes/música em termos de performance: 

Em 1962, ou 1964, não sei (...), acho que 1964, o quarto centenário 
do Rio de Janeiro e aconteceram coisas maravilhosas lá pra gente 
ver. E uma delas o balé da ópera de Paris que veio com orquestra e 
tudo e apresentou a Sagração da Primavera de Stravinsky. Aliás, 
numa resta foi a Sagração da Primavera, Jeux de carte, e  eu acho 
que Pulcinella me parece, mas ficou muito marcado a Sagração da 
Primavera dele. E ficou muito marcado (...), uma apoteose, aquilo foi 
maravilhoso da gente ver. Lembrando que amanhã, (...) amanhã ou 
depois, não sei, (...) faz um século da estreia da Sagração de 
Primavera, nós estamos em maio de 2013, a estreia foi maio de 1913, 
foi um grande escândalo em Paris, escândalo musical, mas que é (...), 
se  tornou depois um clássico da música.  
 Em 1964, no quarto centenário do Rio uma das coisas que veio, foi 
isso aí (...), e a censura não queria deixar que se levasse a sagração 
da Primavera, por que tinha cenas, diziam eles (...), bom (...), em 
termos nossos hoje, disseram que você teria cenas pornográficas no 
(...), naquilo. E até onde pode, a imprensa caiu de pau (...), estava 
tudo proibido (...), ninguém podia falar as coisas (...) mas, foram 
desfiando, quer dizer, do ridículo daquilo que estava falando. E (...) 
acho que caiu a ficha, e acabaram deixando passar. A peça é 
maravilhosa, o que acontece é que a Sagração da Primavera não é a 
Primavera que se pensava romanticamente. Stravinsky foi buscar nas 
lendas pagãs russas o (...), o elemento pra fazer a música desse balé.  
E foi maravilhoso o balé.  
Logo em seguida na programação do Teatro Municipal veio o balé 
folclórico do Senegal e aí novamente a censura14 não queria deixar 

                                                                                                                                                                          
administrado pela União Metropolitana dos Estudantes (UME). No complexo também funcionava um 
teatro e uma policlínica. No dia seguinte ao Golpe Militar de 1964, a sede da UNE foi incendiada, o que 
marcou o início de uma onda de repressão ao movimento estudantil que duraria vários anos. O restaurante 
foi fechado e assim permaneceu por três meses. Quando reabriu, já sob o controle dos militares, a 
policlínica foi definitivamente fechada e o acesso ao público passou a ser controlado. Em 1967, o governo 
do Estado da Guanabara, devido a reunião do FMI no Museu de Arte Moderna, anuncia sob pretexto de 
urbanizar a região, a demolição do Complexo do Calabouço. Isso gerou uma batalha campal entre a 
polícia e os estudantes. Para acalmar os ânimos, Negrão de Lima, então governador da Guanabara, propôs 
que o restaurante fosse reconstruído na Avenida General Justo, esquina com Rua Santa Luzia.Texto 
obtido em: 
http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=29660 
Acessado em 31-07-13. 
14Ressalta-se o cenário pós 64 no Brasil e a questão da imprensa e a censura. Alguns jornais tinham em 
suas salas de redação policiais que vigiavam e mantinham a ordem. Segundo padrões nomeados de 
“padrões de qualidade” escondiam-se preceitos de uma organização política e normas ditadas pelos 
regimentos nacionais, pela instituição do AI-5. Alguns dos grandes jornais da época apoiavam a ditadura, 
como o caso da “Folha de São Paulo, Folha da tarde” conforme aponta o artigo disponível em:  



 

passar, por que as mulheres estavam (...), teriam que dançar nuas da 
cintura pra cima (risos). Aí o que acontece é que a imprensa vai di
discretamente da burrice disso aí, no Senegal as mulheres andam 
nuas da cintura pra cima, e o balé não tem nada de coisa (...), e foi 
outra apoteose. Quer dizer, ning
estava lá (...), não conseguia ver a mulher pelad
podre da mente de quem estava censurando. Era uma coisa aquelas 
mulheres da cintura pra cima, nuas, dançando, num ambiente (...), um 
balé folclórico, um ambiente maravilhoso, uma coisa assim (...), 
incrível de se ver
 

 
Em seu relato percebe

que é cultura de massa. A 

interpondo a esfera da indústria cultural:

                                                                                
http://revistaforum.com.br/digital/141/ditadura
setembro de 2014. Nesta época de censura mais 
escolares foram proibidos. Sem dúvida um tipo produção cultural que mais sofreu perseguição foi a 
música popular, vários artistas foram presos, expatriados, discos, capas de discos foram recolhidas. Um 
exemplo foi o compositor Chico B
com duplo sentido, expressões que de modo mascarado diziam da realidade que o pais estava vivendo. 
Informações obtidas em: 
www.historiabrasileira.com/brasil
15 Para visualizar algumas fotos cita
http://oglobo.globo.com/rio/veja
setembro de 2014. Destaca-se nesse período uma série de homenagens à cidade do Rio de janeiro como 
por exemplo a criação de canções de escolas de samba como podemos observar em parte do arquivo do 
jornal do Brasil.  FIGURA 5: JORNAL DO BRASIL 1965

Fonte: http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=29450

 

passar, por que as mulheres estavam (...), teriam que dançar nuas da 
cintura pra cima (risos). Aí o que acontece é que a imprensa vai di
discretamente da burrice disso aí, no Senegal as mulheres andam 
nuas da cintura pra cima, e o balé não tem nada de coisa (...), e foi 
outra apoteose. Quer dizer, ninguém (...), quem estava lá (...), 
estava lá (...), não conseguia ver a mulher pelada lá (...), da mente 
podre da mente de quem estava censurando. Era uma coisa aquelas 
mulheres da cintura pra cima, nuas, dançando, num ambiente (...), um 
balé folclórico, um ambiente maravilhoso, uma coisa assim (...), 
incrível de se ver15. (CUNHA, 2013) 

Em seu relato percebe-se um ponto de vista narrado, uma ideologia sobre o 

de massa. A arte aparece nas relações com a mídia e

a indústria cultural: 

                                                                                                                        
http://revistaforum.com.br/digital/141/ditadura-militar-a-grande-imprensa-nao-afrontou/

Nesta época de censura mais de 600 filmes, 500 peças teatrais, livros, assuntos 
escolares foram proibidos. Sem dúvida um tipo produção cultural que mais sofreu perseguição foi a 
música popular, vários artistas foram presos, expatriados, discos, capas de discos foram recolhidas. Um 
exemplo foi o compositor Chico Buarque na música “Cálice”, onde podemos encontrar um jogo palavras 
com duplo sentido, expressões que de modo mascarado diziam da realidade que o pais estava vivendo. 

www.historiabrasileira.com/brasil-republica/censura-no-regime-militar/ acessado em setembro de 2014. 
Para visualizar algumas fotos cita-se o acervo do jornal “O Globo”: 

-fotos-do-quarto-centenario-do-rio-de-janeiro-10997376
se nesse período uma série de homenagens à cidade do Rio de janeiro como 

riação de canções de escolas de samba como podemos observar em parte do arquivo do 
FIGURA 5: JORNAL DO BRASIL 1965 

http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=29450 acessada em agosto de 2014. 
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passar, por que as mulheres estavam (...), teriam que dançar nuas da 
cintura pra cima (risos). Aí o que acontece é que a imprensa vai dizer 
discretamente da burrice disso aí, no Senegal as mulheres andam 
nuas da cintura pra cima, e o balé não tem nada de coisa (...), e foi 

uém (...), quem estava lá (...), não 
a lá (...), da mente 

podre da mente de quem estava censurando. Era uma coisa aquelas 
mulheres da cintura pra cima, nuas, dançando, num ambiente (...), um 
balé folclórico, um ambiente maravilhoso, uma coisa assim (...), 

se um ponto de vista narrado, uma ideologia sobre o 

aparece nas relações com a mídia e a educação, 

                                                  
afrontou/ acessado em 

ais, livros, assuntos 
escolares foram proibidos. Sem dúvida um tipo produção cultural que mais sofreu perseguição foi a 
música popular, vários artistas foram presos, expatriados, discos, capas de discos foram recolhidas. Um 

uarque na música “Cálice”, onde podemos encontrar um jogo palavras 
com duplo sentido, expressões que de modo mascarado diziam da realidade que o pais estava vivendo. 

acessado em setembro de 2014.  

10997376 acessado em 
se nesse período uma série de homenagens à cidade do Rio de janeiro como 

riação de canções de escolas de samba como podemos observar em parte do arquivo do 

 
acessada em agosto de 2014.  
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Eu acho que arte é absolutamente liberdade, eu acho não, eu tenho 
certeza. Eu tenho certeza que arte é liberdade, e é através da prática 
de arte que as pessoas ganham o sentido de liberdade. Por que 
liberdade não é sair fazendo o que quer, a gente só e livre por que 
vive em sociedade. O homem sozinho é livre, mas, não vive (...). O 
limite da nossa liberdade é uma coisa maravilhosa e eu acho que a 
prática da arte pelo sentido criativo, enfim (...) pela consciência que 
temos de transformar, pelo poder que temos de transformar a 
natureza e de expressar com essa natureza (...) tudo isso está muito 
ligado com essa liberdade. Quer dizer, eu falo o que eu quero, não 
adianta me proibirem de pensar, não adianta me proibirem de falar. 
Eu até posso camuflar a minha fala, mas não posso camuflar meu 
pensamento.  
E essa é a liberdade que a gente tem, e que infelizmente, na 
atualidade, em nossa sociedade capitalista, a indústria cultural (...), 
que eu considero a desgraça da humanidade (...), a indústria cultural 
vem manipulando cada vez mais as pessoas no sentido de que se 
perde hoje em dia, cada vez mais, a consciência do livre arbítrio.  O 
indivíduo não escolhe mais. Ele é levado por aquilo que a indústria 
dita para ele, tudo é moda e a arte inclusive. Quando se pensa na arte 
ditada pela indústria, ela é absolutamente manipuladora. E ela, como 
indústria (...) é uma arte fácil que leva as pessoas a pensarem apenas 
no divertimento. (...) E como é muito fácil e nesse divertimento, leva a 
pessoa a querer mais a gastar mais aquilo (...). As pessoas não 
chegam a ter o prazer, e por que não dizer hoje em dia o gozo.   Elas 
são manipuladas, querem sempre mais, e não sabem onde irão 
chegar. Música, cinema, teatro, artes visuais, tudo isso se tornou 
produto de consumo e tem que ser vendido e tem que ser barato etc. 
(não cabe aqui essa discussão). Quero dizer que as pessoas perdem 
cada vez mais a capacidade de viver. E tudo isso é ditado pela 
indústria16. (CUNHA, 2012) 17 
 

É interessante citar que ao iniciar seu discurso Estércio não fala muito em 

primeira pessoa do singular, eu fui, eu sou, seu princípio afirmativo versa sobre as 

relações homem e sociedade, sobre o que considera arte, educação, outros 

interlocutores.  O esconder-se diante o discurso ideológico prefigura uma possível 

necessidade de justificar-se, mesmo afirmando uma dimensão de liberdade inerente ao 

artista criador.  

                                                           
16 Na discussão proposta por Adorno (2009) tudo se torna objeto de negócio na indústria cultural, numa 
exploração dos bens considerados culturais, as artes de modo geral. A figura do homem é um mero 
instrumento de trabalho e consumidor de um produto, tornando-se ele mesmo um objeto. O homem – 
objeto – máquina, que não tem consciência de si, de ser estar no mundo, consciência de ser cidadão com 
seus deveres e direitos, que não tem percepção clara e opinião do mundo que o cerca.  
Estércio faz uma alusão em seu discurso ao que é popular e sua relação com a grande produção 
fonográfica. Uma questão que tangencia tal fala é a relação entre a cultura de massa e a indústria cultural: 
a primeira é oriunda do povo, regionalizada, sem grandes pretensões de ser comercializada, enquanto a 
indústria repete padrões voltados ao consumismo e a alienação.  
 
17 Referência a entrevista do dia 04 de setembro de 2012. 
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RICOEUR (1977) ao trabalhar o conceito de hermenêutica e linguagem, 

afirma que o discurso se dá justamente como evento, quando há pares ordenados que se 

estabelecem. De um lado quem fala, sobre algo, de outro, para alguém.  O relato de 

Estércio professor, acadêmico, intelectual, aparece na frente de suas projeções pessoais: 

Em tudo isso, precisamos acreditar na capacidade humana de ser, de 
escolher, decidir, e nisso dele criar. É preciso (...). Isso é fundamental 
nos processos de educação da atualidade, mas, infelizmente não se vê 
muito. Por exemplo, nós temos atualmente no Brasil as escolas de 
ensino médio que são obrigadas, é lei agora, que precisa ter música 
nas escolas. Eu dou minha cabeça pra corte pra quem responder por 
quê ter música nas escolas? (...) Os professores de música, nós 
professores de música, falamos que foi um grande ganho da nossa 
classe. Não é ganho de classe isso! Claro, vai ter mais emprego, tem 
mais coisa para as pessoas, uma questão de classe, mas, não (...). Isso 
é uma questão de formação. Perdeu-se! Música é essencial no ensino. 
É! É tão essencial quanto a matemática, (...) mas, isso não é pensado 
o por que é. É essencial por quê? O homem necessita na formação do 
cidadão (...) se tem um processo dele se racionalizar, esse processo, e 
não sou eu quem diz isso, Emmanuel Kant já falava, esse processo 
parte da percepção. Somente pela prática de arte é que o indivíduo 
vai perceber a si mesmo, o ambiente, etc. Somente percebendo ele 
pode raciocinar. Nisso ai está toda a cadeia do cidadão e da 
formação de um cidadão. Infelizmente isso não (...) quer dizer (...) se 
sabe, por exemplo, que é preciso ter música na escola (...).  
Então o professor vai para escola sem saber o que se faz? Não! Ele 
ali é o formador da educação estética, daquele indivíduo que se faz 
por outros caminhos, mas pela música muito fortemente. Eu digo pela 
música fortemente pelo seguinte dentro da escola, a música é tempo. 
O conceito de tempo segundo (...) música e fala são elaborações de 
um mesmo elemento, é sempre som e ritmo. (CUNHA, 2012) 

 

O discurso enquanto obra (RICOEUR, 1977), traz um modo do sujeito se 

manifestar enquanto explicação da relação “ser no mundo”.  O relato mostra e desvela o 

processo, pela ideologia que se prega, e diz para além de técnicas, de relações entre o 

homem e a sociedade, cultura, educação, política, ou ainda, sujeito e objeto de criação 

artística. Aqui se funde o pensar sobre a narrativa oral e a própria escritura biográfica, 

ambas são tessituras de um individuo que se coloca à observação, e tenta comprovar 

acontecimentos que julga relevância. De um lado o biografado e de outro o pesquisador 

que se coloca diante dos fatos e costura a teia narrativa.  

O conceito de prova como aquilo que garante a distinção entre a História e 

outro tipo de narrativa (literária), coloca a história individual em outro patamar. Um 

exemplo típico é o da micro-história na narrativa de Menocchio em Queijos e vermes de 

Carlos Ginzburg, a ideia de ouvir vozes que antes não eram tão escutadas, o individual 

como exemplo, traz à história a perspectiva de uma antropologia ligada a classes menos 
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favorecidas. Escavando documentos o historiador deve perceber outras falas que não 

são consideradas diante uma cultura elitista, a importância da mulher, do discurso dos 

mendigos, das pessoas que eram apontadas como bruxas na época da inquisição (não da 

voz do inquisidor, ou do juiz). 

Um caminho indiciário é percorrido no sentido de dar valor aos rastros e 

restos que os documentos podem deixar, ou ainda, nas brechas que o testemunho oral 

pode conduzir e direcionar uma pesquisa. É o caso da narrativa de Estércio Marquez 

Cunha que aponta para além de uma história individual um exemplo para a construção 

da história das artes/música no cenário goiano e nacional.  

A proposta aqui foi a de percorrer lugares da narrativa testemunhal, entre 

fatos e acontecimentos, por meio do relato, conduzindo o justo pensar numa história 

intelectual biográfica, meandros entre obra e vida (Vidobra - Dosse). É interessante citar 

que se trata de uma história de/em processo, como o tecido de Penélope, na medida em 

que a vida e a memória do artista biografado, reverberadas no tempo, ainda não 

cessaram, sempre permitirão diversos olhares.  
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2.2 - PERÍODO DE FORMAÇÃO: décadas de 60, 70 e 80 

Estércio tem em sua vida desde cedo a arte como pano e palco para sua 

natureza expressiva, criativa e da sua vontade de compor. Na infância teve contato com 

o balé e as professoras Silene Andrade e Karen Gezatsky18, com a música e o piano na 

sala de Amélia Brandão19. 

Natural de Goiatuba nasceu em 1941 e mudou-se para Goiânia com sua 

família logo em seguida. Estudou no Colégio Ateneu Dom Bosco, no liceu de Goiânia, 

e na adolescência teve aulas de piano com Nize de Freitas, com Dalva Maria Pires 

Machado Bragança20 (já no Conservatório Goiano de Música21). No final da década de 

50 muda-se para o Rio, mergulhando nos estudos da música. 

                                                           
18O balé chega em Goiânia no início da década de 50, com a professora Silene de Andrade. Algum tempo 
depois, vieram a russa Nádia e a alemã KarenGezatsky, esposas de engenheiros que aqui se instalaram 
para trabalhar. Elas começaram a dar aulas de balé para moças da sociedade da época, em suas próprias 
residências. As referidas professoras mudaram-se de Goiânia, mas seu trabalho frutificou. Surge o Mvsika 
Centro de Estudos, em 1973, um projeto dos professores Estércio Marquez Cunha, Delmari Brito Rossi, 
Glacy Antunes de Olveira e Elizabeth Carramashi. O Mvsika formou parceria com a bailarina 
DalalAchcar, que, por sua vez, mantinha convênio com a Royal Academy de Londres. Com isso, a escola 
trouxe para Goiânia a professora inglesa HeulwenPrice, que ensinou o balé pelo método inglês. 
Paralelamente, o Mvsika mantinha como professora de balé a goiana Ana Maria Alencastro Veiga 
Consort (Sinhá). Essas professoras formaram gerações de alunas que, por sua vez, criaram escolas de balé 
em Goiânia. Como a academia Sinhá, Studio Dançarte, Studio Ballet e Cia, Allegro, Escola Energia, 
academia Simone Magalhães e Dança e Cia, entre outras. Essas escolas têm como base de ensino os balés 
clássico e moderno. O balé contemporâneo se firmou principalmente com a Quasar Cia de Dança. Trecho 
do texto disponível em: 
http://www.secult.go.gov.br/post/ver/140123/h acessado em setembro de 2014.  
19 Instrumentista, compositora nascida em Jaboatão (PE), em 25 de maio de 1897; faleceu em Goiânia, 
outubro de 1983. Para maiores detalhes consultar: 
http://bonavides75.blogspot.com.br/2012/10/amelia-brandao-nery-tia-amelia-29-anos.html acessado em 
setembro de 2014. 
20 Importantes musicistas que auxiliaram a consolidar o ensino da música, sobretudo do piano, em 
Goiânia, meados do séc. XX. 
21 Destaca-se uma breve historiografia da música em Goiás. No cenário das relações históricas e 
musicológicas em Goiás cita-se o trabalho da musicista Belkiss S. Carneiro de Mendonça que revela que 
a música verdadeiramente artística teve seu início nas igrejas, mais tarde nas Modinhas e romances 
cantados nos lares. Destacam-se as produções de cidades como Pirinópolis com assinatura do vigário José 
Joaquim Pereira da Veiga Entre os nomes mais importantes da música goiana, no século 19, destacaram-
se José do Patrocínio Marques Tocantins, Tonico do Padre, Baltazar Ribeiro de Freitas, Braz Luiz de 
Pina, Sebastião Pompeu de Pina Júnior, José Pirahy, Mestre Quilú e Antônio Marcos de Araújo, entre 
outros. As bandas tiveram um papel relevante no caminho da música. Em Corumbá de Goiás destacou-se 
a Corporação Musical 13 de Maio (fundada em 1890), ainda hoje atuante e, em Pirenópolis, a Banda 
Phoenix, fundada em 1899 por Mestre Propício. A Phoenix também ainda resiste e, atualmente, conta 
com 45 integrantes e 70 instrumentos. Saraus e serenatas tornavam-se atração, sobretudo na Cidade de 
Goiás, na primeira metade do século 20. Nesse período proliferaram conjunto musicais, cantores e 
solistas. Esses grupos chegaram a fazer fundo musical para os cinemas mudos da época. Nesse contexto, 
surge uma personagem fundamental na história da música goiana. É Maria Angélica da Costa Brandão 
(conhecida como Nhanhá do Couto), que foi pianista, cantora lírica, professora e incentivadora da música 
erudita. Na antiga capital do Estado, ela tornou-se uma espécie de líder dos movimentos culturais e 
influenciou o ensino da música de piano. Nhanhá do Couto realizou recitais também em Goiânia. Muito 
dos seus conhecimentos a artista transmitiu à neta Belkiss S. Carneiro de Mendonça. Em meados do séc. 
XX na vida cultural em Goiânia, as irmãs Heloísa e Honorina Barra brilharam com suas modinhas, no 
Cine Teatro Goiânia. Na época, a pianista Nair de Morais, juntamente com Edméa Camargo, fundou o 
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Eu fico falando de vocação aqui e parece que estou arrotando isso. 
Não (...), acho que é uma coisa natural, e pra mim foi assim, dizer o 
que eu escolhi o que eu quis fazer (...) foi difícil (...) não, foi difícil no 
sentido que havia muita barreira. Eu comecei (...). Eu sempre gostei 
de música (...). Sim!  E eu não sabia bem, menino não sabia bem do 
que gostava não, mas, eu tinha certeza pra que eu não queria é (...) 
sair passeando aí com a turma, ser da turma de fulano, de ciclano. 
Isso no meu tempo era moda aqui.  Então você é da turminha de 
beltrano, de fulano (...) ou uma turminha briga com a outra (...) ou a 
turminha vai toda pra zona e sai comentando o que se fez ali. 
Isso nunca fez sentido pra mim e felizmente eu tive quem me 
orientasse, no sentido de ser eu mesmo, ser forte no querer seguir 
nisso aí. Eu achava ridículo, não sei por que, mas eu não queria. 
Ninguém proibia, mas não queria seguir aquilo, queria outros 
caminhos. Eu lia muito, eu gostava de ler, gostava de escutar música 
enfim (...).  

                                                                                                                                                                          
Coral da Escola Técnica Federal (hoje Centro Federal de Educação Tecnológica). A música crescia em 
Goiás. O professor Crundwald Costa (Costinha) criou um curso particular de violino, fundou (com seus 
alunos) uma orquestra. Formou gerações de músicos. Amélia Brandão (chamada Tia Amélia) também 
ensinava música. Dava aulas de piano. Paralelamente interpretava em rádio e televisão, na época. A 
pianista Heloísa Barra somou forças com Costinha para criar a Orquestra Sinfônica de Goiânia.  O ensino 
fundamental de música se consolidou com a instalação, pelo professor Luiz Augusto do Carmo Curado, 
em 1955, do Departamento de Música da Escola Goiana de Belas Artes. Entre os notáveis professores 
estavam o maestro, instrumentista e compositor belga Jean François Douliez e as pianistas e professoras 
Maria Lucy Veiga, Maria Luiza Póvoa da Cruz (Tânia Cruz) e Dalva Maria Pires Machado. Os 
professores decidem separar-se, em 1956, e fundam o Conservatório Goiano de Música, com o apoio da 
professora Maria das Dores Ferreira de Aquino. Começam os anos 60. O conservatório é integrado à 
Universidade Federal de Goiás. A unidade se destaca por organizar concursos e festivais nacionais de 
música erudita, com a presença de gente de renome. Como Camargo Guarniéri e Maria Luiza Priolli. 
Algum tempo depois a Faculdade de Artes e o Conservatório de Música se fundem e dão lugar ao 
Instituto de Artes (Faculdade de Artes Visuais e Escola de Música da UFG). A música folclórica goiana 
tem em Ely Camargo sua maior expressão. A artista chegou a comandar durante anos um programa de 
rádio chamado “Canções de Minha Terra”. Ely nasceu na Cidade de Goiás (antiga capital) e gravou 12 
LPs e vários compactos. A maioria com temas folclóricos. Outro pioneiro da música em Goiás é Estércio 
Marquez Cunha. Ele nasceu em Goiatuba, fez doutorado em artes musicais nos Estados Unidos. É autor 
de várias peças, já apresentadas no Brasil e no Exterior. Ele lançou, em maio de 2000, o seu primeiro CD, 
Lento Acalanto, que reúne canções feitas a partir de 1970 e que são interpretadas por músicos goianos. 
Um dos personagens que têm trazido notável contribuição para o crescimento da música, em Goiás, é o 
maestro Joaquim Jayme. Nascido na antiga capital do Estado, ele criou o Coral do Estado, em 1987. No 
mesmo ano pôs em cena a Escola de Música (unidade da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico, 
Agepel). A Orquestra Filarmônica de Goiás é outra iniciativa de Joaquim Jayme, projeto para a Secretaria 
Estadual da Cultura (hoje Agepel), em 1988. A Filarmônica, com a nova política da Agepel para a música 
erudita no Estado, originou a atual Orquestra de Câmara Goyazes. Jayme fundou também a Orquestra 
Sinfônica de Goiânia, que dirigiu até o final de 2000. As sucessivas gerações de alunos do Instituto de 
Artes levaram ao surgimento de várias escolas de música em Goiânia. Uma delas é o Mvsika Centro de 
Estudos, da pianista Glacy Antunes de Oliveira. Outra das mais notáveis é o Centro Cultural Gustav 
Ritter, pertencente à Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico (Agepel). Aí são oferecidos cursos de 
teoria musical, canto coral e dos mais diversos instrumentos. O Ritter ganha relevante função social como 
uma das poucas escolas públicas de arte do Estado, com ensino de indiscutível qualidade. A Agepel 
possui a Escola de Música com vários grupos musicais, a Orquestra de Câmara Goyazes, e a Orquestra de 
Violeiros. Goiânia conta também com outra expressiva corporação musical, a Orquestra Sinfônica 
Municipal.  
Trecho do texto disponível em: http://www.secult.go.gov.br/post/ver/140123/h acessado em setembro de 
2014. 
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O fato é que quando estava chegando aos dezoito anos eu era 
aluno do conservatório de música, aqui o que é hoje a Escola de 
Música da universidade (era ainda um conservatório 
particular), e minha professora de piano Dalva Pires Bragança, uma 
criatura maravilhosa, começou a cutucar lá em casa que eu precisava 
sair daqui pra estudar (...), que eu precisava de um ambiente maior. 
Eu acho que ela enxergava muito isso que estava aqui (...) e eu era 
meio que E.T. na cidade. A minha mãe me apoiou no sentido de sair. 
Quando eu falo a minha mãe, o meu pai eu perdi quando eu tinha um 
ano de idade, então, minha mãe foi mãe e pai o tempo todo (...). E (...) 
com a mãe fantasticamente maravilhosa, uma mulher que me ensinou 
o que é liberdade, o que se faz da vida (...) a me conduzir. Ela então 
começou a cogitar de eu ir embora para o Rio pra eu estudar. E foi 
assim que com dezoito anos eu saí de Goiânia (...) e estava dizendo de 
vocação (...) eu queria fazer isso. Eu falava pra todo mundo que ia 
embora para o Rio para fazer vestibular pra estudar medicina. Eu 
tinha que falar isso, era uma questão de defesa. Era mentira, mas, eu 
falava por que se eu falasse música todo mundo ia rir, ou falar, não 
(...) aquela tradicional (...) o que mais você vai fazer? Não (...) não 
tinha jeito disso. Então eu fui embora para o Rio, minha mãe foi me 
levar. Nos anos cinquenta sair de Goiânia para o Rio era alguma 
coisa, era uma grande viagem. Goiânia ainda era isolada, acho que 
nós passamos a ser mais integrado com o Brasil a partir de Brasília. 
Foi exatamente (...) quer dizer, eu cheguei no Rio em 1960, quando no 
estado de Guanabara, eu vi as festas lá, e a universidade de Brasília, 
a inauguração de Brasília aqui. Antes disso, nós éramos realmente 
alguma coisa ilhada. Bom, minha mãe foi me levar pra me ajeitar, e 
durante a viagem ela falou pra mim: 
- Olha você vai estudar música, estuda bastante por que é uma 
profissão difícil (...) 
- Aí eu falei: não, eu vou estudar é medicina (risos) 
- Olha você pode mentir pra quem você quiser tudo (...), não precisa 
mentir pra mim não. Você vai fazer é música, eu sei que você vai fazer 
música. Faz! E te digo uma coisa (...) faz na sua vida tudo o que você 
quiser. Agora faz bem feito. 
 Foi o único conselho que ela me deixou no Rio, ajeitou as coisas 
todas e voltou. Três meses depois que eu estava lá ela faleceu. Então é 
uma coisa que acredito que era (...) ela tinha essa consciência e 
ajeitou.  E eu nunca me arrependi de nada disso não. Eu sou muito 
feliz (...). (CUNHA, 2012). 

 

Sobre a vida no Rio de Janeiro, diz ter sido um período de experiências 

fantásticas que influenciaram seu modo de viver, de aprender, ensinar, e vencer as 

batalhas: 

Eu fui para o Rio de janeiro no final de cinquenta e nove. Nos anos 
sessenta todo eu morei no Rio e lá fiz as minhas graduações. Eu fiz 
mais de uma graduação, em piano, realmente, depois em composição, 
outra em regência e uma licenciatura também, isso tudo foi se 
integrando na escola.  
Quando eu cheguei lá não tinha recurso, eu fiquei sozinho com um 
irmão menor e era o responsável por ele. Nós passamos a comer no 
calabouço (...), que é um marco interessante (...) estudante que não 
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tinha recurso ia pra lá pra comer e era uma fila interminável e uma 
comida muito ruim. Mas em fim, era o que o governo nos dava aquela 
época. Lembrar que o Rio nos anos sessenta era o centro onde o 
Brasil inteiro, os estudantes, iam fazer vestibular. A Universidade do 
Brasil ainda era (...) a USP em São Paulo, a Universidade do Brasil, 
eram uma das poucas coisas. Estava começando por essa época as 
Universidades Federais. A Federal de Goiás foi oficializada por essa 
época. Logo depois que fui pra lá (...) eu lembro que no mesmo 
decreto que oficializou a Universidade Federal de Goiás, foi a de 
Santa Maria no Rio Grande do Sul. Enfim, daí começam a aparecer 
as Universidades (...).  
Por essa época então a maioria dos estudantes iam para o Rio. Ali a 
gente encontrava o pessoal do interior todo, do norte, do sul, que ia 
para o Rio pra estudar. Mas eu dizia isso (...), parece às vezes que foi 
um ato heróico, que as pessoas se sacrificam tanto (...). Não!  A gente 
vai sobrevive aquilo e eu acho que são experiências de vida (...), acho 
muito salutar (...). Eu com dezoito anos tendo que decidir por mim e 
por meu irmão a responsabilidade de viver. Eu com a escolha de uma 
carreira que era difícil nessa época (...).  Tudo isso aí, eu acho que só 
faz fortalecer a gente no sentido de acreditarmos numa vida (...), num 
sentido de vida, e que é alguma coisa muito forte. Não é alguma coisa 
que passa muito no jovem hoje em dia, uma coisa pra gozar, pra 
gozar, pra gozar (...). Eu acho que não é isso e se existe um sentido 
pra vida, e existe sim, é o da construção.  A gente constrói a própria 
existência. E constrói acreditando que está fazendo, gostando do que 
está fazendo, (...), criticando e analisando as próprias experiências. 
Acho que isso aí que é construção (...) e a formação da gente é essa 
(...).  
Tudo isso foi muito válido pra mim durante essa época do Rio e me 
faz lembrar (...); eu estou falando dos jovens aqui (...), que é alguma 
coisa que marcava muito a gente, e eu fico pensando nisso depois. 
Nós, os estrangeiros, os que saiam do interior, iam para o Rio, versus 
os estudantes cariocas. Fazia uma diferença brutal (...), mas, brutal 
isso (...). Por que o carioca ele nasceu ali (...), frequentava boas 
escolas, tudo mais, (...), aquela coisa de que praia é a coisa mais 
importante do mundo. Frequentar a praia, depois as rodas da bossa 
nova, ou samba, etc, é outra coisa mais importante do mundo (...) essa 
vida boa, essa vida de praia, de coisa (...), não levava os estudantes 
muito, o carioca, a ter espírito de reflexão. E nisso aí, nós que víamos 
do interior, nós dávamos um banho (...).  
Era muito engraçado isso por que (...), hoje eu fico pensando:   o que 
era?  A gente ia com um medo danado. Eu me sentia nessa época, eu 
era realmente nessa época, um caipira muito acanhado. E com tudo 
isso na hora que tinha alguma discussão, alguma coisa na escola, eu 
dava banho nos meus colegas. Isso não era privilégio meu. Eu 
verifiquei que isso era coisa de quem vinha do interior (...).  A gente 
ia com uma vontade de estudar, vontade de conhecer a vida, etc, 
enquanto o carioca estava muito ali já (...), gozando aquela vida, era 
a capital, ou então nesse tempo, exatamente aquele carioca que 
estava vivendo aquela coisa, não somos mais a capital, mas nós 
somos a melhor cidade do mundo, a cidade maravilhosa pra viver. 
Que, aliás, era nessa época!  
Nos dez anos de Rio de Janeiro que eu passei, morando sozinho, eu 
não estava rezando o tempo todo, claro, eu sai para tudo quanto é 
tipo de experiência, pra farra, etc, enquanto solteiro. Eu nunca 



97 

 

precisei apresentar no Rio de Janeiro um documento meu. E eu 
andava sozinho, muito, muito! E a região que eu morava ali eu saia 
(,,,), eu morava no flamengo,  andava muito pela lapa, por ali onde 
era a zona de meretrício, em fim, e de todas as coisas (...), eu nunca vi 
agressões, eu nunca vi tiro, nunca vi nada! Quantas vezes eu sozinho 
de noite pela Praça Paris no Rio, saia da Lapa, Praça Paris, em fim, 
isso tudo aí, (...), nunca vi nada de agressão. Estou falando isso 
pensando hoje, o que é o Rio de Janeiro.  
 Mas eu dizia isso de nós estudantes do interior versus o carioca ali, 
realmente a gente chegava (...), e as coisas que poderiam ser difíceis 
pra gente em termos de estudo, geralmente tínhamos um preparo 
maior individualmente aqui, uma capacidade de reflexão maior.  A 
gente queria as coisas (...). E nisso eu vejo, por exemplo, (...), eu fui 
em Goiânia, antes de ir pra lá, estudando no Liceu, no Liceu de 
Goiânia. O ensino nosso era muito bom aqui! O ensino público (...), a 
escola pública nossa era muito boa. O Liceu nessa época em Goiânia, 
era elite que iam para o Liceu (...), tinham outras escolas estaduais 
aqui, em fim, mas o Liceu era eleita. Ali se aprendia, (...) os 
professores eram muito bons, além de que o sistema da escola (...) da 
gente ver, se integrar (...) foi muito bom. (CUNHA, 2012). 

 

A nova perspectiva de vida no Rio22 trouxe ao compositor, surpresas da vida 

solitária, o aprender com os erros e acertos. A solidão nesses termos aproxima-se à 

construção de sua própria singularidade, como o fato de sobreviver em uma cidade 

maior que sua cidade natal, as diferenças enfrentadas (a própria grandeza e importância 

do Conservatório Nacional de Música). Alia-se aqui a dimensão de suas expectativas 

pessoais e seus sonhos: 

 

Estávamos falando sobre as minhas experiências no Rio como 
estudante (...). Fui, e logo terminei o segundo grau lá ainda, e fiz o 
vestibular para o Conservatório Brasileiro de Música, e aconteceram 
algumas coisas interessantes nessa escolha do conservatório. Quando 
eu saí daqui pra lá, eu fui sem nenhuma referência pra escola de 
música, nem nada. Fui para estudar, mas não sabia como. O que eu 
levei daqui que foi referência, e que aliás foi fundamental (...). Tinha 
nessa época aqui (...), e muitas pessoas vão lembrar de Erick Piper 
que era uma alemão em Goiânia que lidava com música (...), era um 
músico que tocava em bar e essas coisas, até tinha uma orquestrinha 
para ele aqui. 
 O Erick tinha um amigo violinista no Rio, que era o Santillo 
Parpinelli, hoje eu vejo, era um grande violinista da Escola Nacional 
de Música, que era inclusive integrante do quarteto da Escola 

                                                           
22 Podemos aqui cruzar fontes literárias, como o Romance de Caio Fernando Abreu, “Limite branco” do 
ano de 1967. A passagem de tempo do personagem principal recorta fatos importantes da transição entre a 
adolescência e vida adulta, questão que podemos pensar e refletir na vida de Estércio. Não foi apenas uma 
simples mudança de cidade, contudo, uma necessidade de amadurecimento pessoal. Para maiores 
informações sobre a narrativa de Caio Fernando consultar: 
http://w3.ufsm.br/literaturaeautoritarismo/revista/num14/art_05.php informações acessadas em outubro 
de 2013.  
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Nacional de Música, o nome conhecidíssimo o Santillo. Eu fui com 
uma carta pra ele, o Erick Piper falando que (...), minha mãe era 
muito amiga dele (...), que eu (...) quem era eu (...), pra ele olhar uma 
professora de piano pra mim, pra eu escolher. E o Parpinelli foi uma 
pessoa, que quer dizer (...), recebeu nós dois ali, dois desconhecidos 
do interior (...), ele foi de uma gentileza incrível. Ele falou: “não, eu 
vou olhar pra ele sim (...), o Erick Piper é um grande amigo meu eu 
tenho que olhar isso aí, pode deixar que eu vou olhar para o menino, 
(falou pra minha mãe), a melhor professora”. “Você podia ir comigo 
lá na Escola de Música amanhã que eu vou te apresentar uma 
professora de piano” (...), e foi naturalmente, ele conversou com 
Dona Elzira23 antes (...), e quando eu cheguei lá ele foi me apresentar 
a professora Elzira Amabile.  
Hoje eu falo assim: onde que estou, que caminho é esse que eu 
estava? Era um dos medalhões do ensino de piano (...) era Elzira 
Amabile. Aí (...) ele ainda brincou comigo assim (...), “vou te 
apresentar a melhor professora de piano que tem no Rio de Janeiro 
(...), você pode ficar sossegado”. E lá fui eu assim, borrando de medo 
de encontrar (...), mas, fui. Ele me apresentou Dona Elzira, e ela foi 
assim, (...), ela não pediu de cara pra eu tocar pra ela nem nada, 
falou, não (...), eu vou dar aula pra você sim, pode ficar sossegado 
(...), comentou com minha mãe, enfim, ficamos nisso. E (...), foi assim 
a escolha do piano (...). Eu sabia que estava diante um medalhão lá, e 
daí (...), enfim (...), e nem via o grau da coisa (...), quer dizer (...), ele 
me levar para aquela senhora, pra eu ter aula com ela.  
Bom, (...) minha mãe foi embora e a Dona Elzira marcou um dia pra 
eu voltar lá na Escola e encontrar com ela, que ela queria me escutar, 
(...) começar alguma coisa assim (...). E eu (...), tudo isso aí era pra 
eu preparar para um vestibular ainda (...), mas, fui eu pra Escola de 
Música (...). A escola de Música da Universidade do Brasil, que era 
uma das grandes Escolas que tínhamos nessa época, e ao lado, o 
Conservatório Brasileiro de Música, eram as duas entidades no Rio 
(...), muito famosas. A Escola Nacional de Música foi (...), é uma 
escola fundada na época do Império ainda, e que tinha mantido toda 
aquela tradição, que hoje é a Escola da Universidade Federal do Rio, 
integrou (...). (CUNHA, 2012) 
 

Inicialmente teve contato com uma das grandes professoras de piano do Rio 

naquela época, Elzira Amábile, posteriormente interessou-se por composição, tendo 

Vírgínia Fiuza como orientadora. As primeiras experiências como professor versam do 

estágio em algumas disciplinas durante o curso. Entre histórias e falas recontadas, o 

protagonista reescreve e relembra de modo leve, engraçado, sua própria vida. Pequenos 

detalhes que constroem seu jeito de ser:  

 

                                                           
23 Importante professora de piano que auxiliou na formação de grandes músicos brasileiros, como Luiz 
Henrique Senise, Roberto Fuchs, Regina Célia Calmon. Foi membro titular e fundadora do Conservatório 
Lorenzo Fernandez. Para maiores detalhes consultar:  
http://www.academialorenzofernandez.org.br/Historia%20da%20Academia%20em%20Cordel.pdf 
acessado em 06 de agosto de 2013. 
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Lá fui eu entrar no prédio da escola pra encontrar a Dona Elzira.  E 
aquilo pra mim parecia um museu, é um prédio lindíssimo, antigo 
(...). Aí entrei (...), me informei onde que estava a Dona Elzira (...). 
Fui eu, naquele prédio cheio das estátuas, (...), peguei (...), tinha um 
elevador (...). Falei (...), bom vou pegar esse elevador pra ir. No que 
eu cheguei no elevador, chegaram duas senhoras bem idosas, (...), eu 
abri a porta educadamente elas entraram, eu entrei. Quando o 
elevador estava no meio do caminho, uma delas virou pra mim e falou 
assim: “o jovem sabia que este elevador é privativo dos professores?” 
Eu falei: não senhora. Eu (...), me falaram que Dona Elzira está lá no 
terceiro andar, e eu (...) ia procurar ela (...). “Pois é, esse elevador é 
privativo dos professores!”.  Eu fiquei assim, sabe (...), sim senhora! 
E quieto ali (...), desci do elevador, e na hora que cheguei na sala da 
Dona Elzira, ela estava esperando lá, (...), eu olhei pra ela assim (...), 
e a minha atitude não foi outra, caí no choro, abracei com ela, e 
chorei feito um bezerro aí (...).  
 Eu estava (...), aquilo foi um impacto tão grande pra mim de 
vergonha (...), pra mim eu estava cometendo um crime ali (...). Ela 
falou: “Rapaz, por que está chorando, o que foi? Senta aqui, 
acalma!” Aí, conversamos muito, eu falei: não, eu fiz uma coisa muito 
errada agora. “O que foi que você fez (...)?” Contei a história, ela 
falou assim: “não liga não para esse bando de velhos que tem aqui, 
(...), isso é coisa dessas velhas (...)”; ela tinha a mesma idade (...).  
“Essas velhinhas (...); aquele elevador lá de costume só os 
professores que usam, os alunos sobem pela escada. Mas isso não é 
proibição não! Você não é obrigado a adivinhas as coisas”. Enfim 
(...), ela falou tantas coisas que (...), e me acalmou. Esse foi o meu 
primeiro grande vexame no Rio.  
Eu estou contando isso, pra ver a experiência. Elzira Amabile é até 
hoje, já faleceu há um tempo, mas, é um nome lembrado (...). Ela me 
orientou logo (...), toquei pra ela, (...), ela começou a ver (...), tinha 
mil e quinhentos defeitos evidentemente pra tocar. Ela começou a me 
preparar. Aí ela decidiu: “você não vai fazer vestibular pra esse 
museu aqui não! Vai fazer vestibular para o Conservatório Brasileiro 
de Música, que é uma escola muito mais moderna, onde tem mais 
liberdade de ação e tudo.” E realmente era isso. O conservatório 
Brasileiro de Música (...), depois ele decaiu muito, e atualmente ele 
quase (...), eu acho que está fechando (...), eu tive notícia que o 
mestrado de lá fechou há uns dois anos atrás.  Mas (...), naquela 
época era uma Escola onde ferviam mais as coisas, enquanto a 
Escola Nacional de Música, era um medalhão, aquela coisa (...), um 
museu, mantendo a tradição; o Conservatório fervia mais em termos 
de ensino. 
 E eu fui. Fiz o vestibular pra lá, passei e logo (...); é uma escola 
paga, mas logo consegui bolsa da escola, e, consegui bolsa já como 
monitor de professor. Foi a partir daí que eu comecei minha 
experiência lá (...), e minha experiência como professor. Na monitoria 
me entregavam classe de teoria, aquela coisa toda lá (...), e que eu 
comecei a conviver. Isso foi bom (...), o convívio no Conservatório 
Brasileiro como aluno, como monitor, claro o professor me 
orientando. Daí eu tive experiências fantásticas de professores muito 
bons, e outras, não tão boas que acho que vale a pena a gente pensar 
nisso em termos de reflexão hoje.  
Tinha uma disciplina no curso de graduação em piano, quer era 
pedagogia musical. No primeiro dia de aula que eu fui pra essa 
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disciplina, era também uma professora que era famosa, muito 
conhecida, respeitadíssima. E eu fui pra aula dela e me encantei com 
a maneira dela (...); aquela pedagogia musical toda me encantou. Eu 
apaixonei por aquilo e comecei a estudar muito (...). O Conservatório 
musical Brasileiro é pertinho da Biblioteca Nacional. E eu claro (...), 
virei um rato da Biblioteca Nacional.  Eu morava em republica de 
estudante, eu tinha que estudar em algum lugar (...), e a Biblioteca 
Nacional, nada mal (...). A Biblioteca Nacional à disposição (...). A 
Biblioteca Nacional tem um departamento lá só de música fantástico, 
enfim, (...) eu estava, (...), era ótimo estar ali. 
E eu ia para a biblioteca e comecei a pesquisar muito aquilo que essa 
professora de pedagogia falava em aula, tal, tal. E fui (...), muito bom, 
eu apaixonado pela professora e pela disciplina. Aí, veio a primeira 
prova (...), um mês depois tínhamos que fazer prova, e eu vi na sala 
quando fui fazer a prova (...), estava meus colegas todos colando 
descaradamente, abriam os cadernos e iam copiando (...). Eu como 
bom caipira falei: mas que coisa feia, não é por ai, e páa! Escrevi! 
Peguei o papel almaço e escrevi umas quatro, cinco folhas, das 
perguntas dela. Mas escrevi muito!  Que eu tinha estudado muito 
aquilo. Aí o resultado da prova depois disso (...) a professora (...) e 
ela (...), vieram as notas, e todo mundo tirou, nove, dez, todos os 
colegas lá.  Quando olhei minha nota eu tirei acho que dois ou três 
(...), foi dois que ela me deu, foi isso! Eu falei: não é possível gente, 
mas como eu sou (...), como estou ruim, como estou atrasado com as 
coisas. Fiquei pensando assim. Aí esperei acabar a aula e fui 
conversar com ela. Professora dá licença (...), eu queria saber da 
senhora (...). Todos os meus colegas tiraram nove, dez. Eu estudei 
muito para a sua disciplina (...), sabe, por que eu gosto muito da sua 
disciplina, e (...) eu tirei dois! Puxa será que estava tão errado? Aí ela 
respondeu assim pra mim: “olha Estércio, sabe por que você tirou 
dois? Por que nada que você escreveu está escrito no meu caderno”.  
Ai eu levei (...), foi outra chacoalhada da vida! (É essa aqui meu 
“ídolo” que eu estou (...)). Então está certo professora (risos). E saí 
(...).  
 

O compositor insere em seu discurso uma visão crítica de sua experiência 

como músico, como indivíduo e suas escolhas, na congruência de um ato reflexo. As 

lições de vida são aprendizados relidos num amplo aspecto, da vida para a obra, da obra 

construída dentro de sua própria fala, seu pensamento. Estércio, professor está sendo 

formado; Estércio pianista trilha sua música: 

Hoje eu fico vendo, talvez foi uma das primeiras tomadas de 
consciência de vida, de coisa (...). Eu a partir dali fui analisar (...). É 
não estava no caderno dela (...), eu pesquisei e tudo (...). Eu falei está 
certo!  Eu acho que foi a partir daí minha primeira experiência de (...) 
arrogância, de chato (...), do que fosse, por que eu passei, (...) pegava 
tudo que ela dava em aula, continuei frequentando a Biblioteca 
Nacional e pesquisando. E pesquisei como se estivesse fazendo hoje 
um mestrado e tal, ou tinha fichado tanto livro, tanta coisa sobre 
pedagogia geral, pedagogia musical, enfim (...), essas coisas. E aí o 
que eu passei a fazer corajosamente? Eu acho que hoje foi 
cinicamente, que eu devia falar isso.  Eu não deixei essa professora 
dar mais aula; que ela falava alguma coisa em aula, eu (...) dá 
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licença professora (...), mas isso pode ser isso, pode ser aquilo (...); 
enfim (...), eu fui de maldade mesmo. Hoje eu vi, era maldade mesmo, 
eu fiquei com tanta raiva daquilo (...), mas, essa maldade me serviu 
demais. Essa mulher não deu aula mais, durante o ano inteiro. Enfim, 
eu passei na disciplina dela, sem colar (...), passei, mas, aprendi 
muito.  Quer dizer com a atitude dela eu vi, descobri (...), que essa á 
atitude mais anti pedagógica, anti didática, seja o que for o que existe 
no mundo. Quer dizer a professora que repete o caderninho dela! 
- E o repertório que o senhor tocou no piano? 
Dessa aí eu acho, dessa pedagogia do piano, me valeu até hoje para 
muitas reflexões. Do repertório (...) a gente tinha o programa de 
piano, e estudei muito (...). O repertório girava muito (...), não 
chegava nunca (...), não passava de Debussy. E que a gente tinha que 
fazer sonatas, concertos, estudos é claro (...). Eu lembro que no 
último ano eu tinha que fazer um concerto para piano e orquestra. O 
concerto que eu fiz foi o Número cinco de Beethoven. Enfim (...) era 
muito grande o repertório que tínhamos que fazer. Você tinha não sei 
quantas (...), quantos estudos de Chopin, praticamente o livro inteiro, 
estudo de Liszt, Bach, suítes, fugas. 
 - E os brasileiros?   
Brasileiros (...) sim! Os nacionalistas, um pouco (...). O que a gente 
tocava de brasileiro lá (...), o Lorenzo Fernandes, eu lembro bem, por 
que até hoje gosto muito; Vila Lobos, Lorenzo Fernandes, Francisco 
Mignone, principalmente esses que  a gente tocava no repertório. Sim, 
às vezes Frutuoso Viana, alguns outros nacionalistas que lidavam 
com o piano. Era esse o repertório que a gente fazia, e eu fiz muito. 
Mas, me aconteceu o seguinte, eu já estava no penúltimo ano do curso 
de piano, da graduação de piano (...), eu era monitor por essa época 
de harmonia da professora Virgínia Fiuza, (...) que era a professora 
de composição, a principal professora de composição daquela escola 
e da Escola Nacional de Música também.  
 Eu trabalhando com a Dona Virgínia esse tempo todo, claro, aprendi 
muito mais que os outros de harmonia, contraponto, essa coisa toda. 
Ela a certa altura me tacou na lata assim “oh você estuda depressa 
que você vai fazer semana que vem o vestibular de composição!”. Foi 
assim bem na lata (...). E eu falei: pirou (...), eu estou fazendo o curso 
de piano ainda, e eu sou bolsista de piano, não tenho dinheiro pra 
poder pagar o curso de composição (...). “Eu estou falando que você 
vai fazer o vestibular e vai fazer (...), por que eu sei (...), você vai 
passar, eu te conheço aqui. Eu quero que você faça o curso de 
composição e eu sei que você vai ter bolsa, pode ficar sossegado com 
isso!”.  

 
Na junção do ser professor, músico, pianista, crítico, Estércio compositor 

aparece e reafirma suas vontades pessoais, musicais:  

 
E eu entrei para o curso de composição. Na verdade até então alguma 
coisa escrita muito simplesinha, o meu pensamento estava muito 
voltado ainda para o piano, eu queria ser o pianista. E foi nessa que 
eu entrei para o curso de composição. Passei no vestibular e comecei 
a fazer o curso com a Virgínia, que era uma mulher fantástica. Ela já 
me conhecia, tinha intimidade com ela, por que era monitor dela há 
muito tempo.  a gente passava no curso de composição pelas formas 
tradicionais todas. 
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Então eu passei muito (...), eu recebi com ela muito toda essa carga 
tradicional. Tinha que compor em todas as formas, todos os 
conjuntos, desde as fugas barrocas, que a gente fazia um punhado de 
fugas, sonatas, sinfonias, etc, todas essas coisas a gente fazia.  
 Em termos de experiência de ensino, a essa altura, o piano começou 
a ficar em segundo plano pra mim (...), de interesse (...), que foi a 
professora Dona Elzira Amibile que gostava de mim (...). Eu tocava 
piano bem sim!  Ela estava me preparando para um concurso 
nacional de piano, que era alguma coisa nessa época que acontecia 
muito bem.  E que eu acabei não fazendo não, por que já estava 
voltado para o curso de composição. Na verdade não era só por que 
eu estava me interessando pelo curso de composição, mas por que me 
apertou demais. Eu estava fazendo essas duas graduações e em 
seguida, a de regência também (...), que o conservatório permitia isso, 
antes de terminar uma graduação, estar fazendo outra ali.  Apertava 
por que eu tinha que trabalhar também. Enfim, foi assim que eu 
terminei o conservatório. 

 

A partir da sua formação interessou-se pela educação e obteve um 

certificado de licenciatura, trabalhando algum tempo em escolas estaduais do Rio. 

A essa altura, quando eu terminei a graduação de piano, como eu 
(...), tinha na graduação de piano, o curso de pedagogia musical (...), 
foi por essa época que se lançou as ideias das licenciaturas no país. 
Isso foi em sessenta e três, me parece (...), alguma coisa assim. Pra 
isso então, quem possuía uma graduação em música, ficou assim (...), 
quem tem a graduação em instrumento que num curso que havia essa 
disciplina de pedagogia musical, pode tirar o certificado de 
licenciatura. Foi aí que eu peguei o certificado de licenciatura, e 
imediatamente abriu um concurso para professor do estado, do estado 
da Guanabara, para professor de música. Eu prestei, passei, e fui ser 
professor de música numa Escola Oficial do Rio, que também foi uma 
experiência muito boa. Professor de música em escola regular de 
ensino.  
Lembrando (...), que o Vila Lobos, que fundou o canto Orfeônico no 
Brasil (...), tinha no Rio ainda o SEMA24, quer era um serviço de 

                                                           
24Superintendência da Educação Musical e Artística (SEMA) das Escolas Públicas do Rio de Janeiro, 
fundada pelo educador Anísio Teixeira. A SEMA, baseada na reforma que instituiu o ensino obrigatório 
de Canto Orfeônico no Município do Rio de Janeiro (Decreto 19.890 de 18 de abril de 1931), criou o 
Curso de Orientação e Aperfeiçoamento do Ensino de Música e Canto Orfeônico. As atividades eram 
subdivididas em cursos de Declamação Rítmica e de Preparação ao ensino do Canto Orfeônico, 
destinados aos professores das escolas primarias; também foram criados o Curso Especializado de Música 
e Canto Orfeônico e de Prática de Canto Orfeônico, destinados à formação de professores especializados. 
Trecho de texto disponível em: 
http://www.samba-choro.com.br/debates/1033405862 acessado em agosto de 2014. 
Para uma leitura histórica e contextualizada da educação musical no Brasil consultar os artigos: 
MONTI, Eduardo Monteiro Gonzaga. Educação musical: contrapontos numa perspectiva histórica. In: 
Travessias, vol. 5, nº2, Paraná: 2011. Disponível em:  
http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/5424 
Acessado em agosto de 2013.  
BEINEKE, Viviane; LEAL, Cláudia. Criatividade e Educação Musical: Por uma Atitude Perante as 
Práticas Musicais na Escola. Expressão, Revista do Centro de Artes e Letras da UFSM, Ano 5, Nº 1, 
2001, pp. 157-163. Disponível em:  
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educação musical, fundado por ele (...), Vila Lobos morreu em 1959, 
no mês que eu cheguei (...). Aí eu peguei o SEMA, essa instituição 
dele, na hora que fui lecionar, ainda, fervendo das ideias dele do 
canto orfeônico. O canto orfeônico lá era um negócio muito fechado, 
a gente ia para a reunião do SEMA, todo professor de educação 
artística do estado era obrigado, e lá você recebia o material todo 
pronto. Vai pra escola e você tem que mostrar (...), ensinar um hino 
(...), toda a planilha que você tinha que fazer até mesmo a apostilinha 
do que você tinha que ensinar.  Bem fechado! Lembrando que nós 
estamos nos anos sessenta, já (...), passado o golpe militar (...), no 
período do golpe militar, o que fechava mais ainda.  
 Lá fui eu. Lecionava no Rio numa escola na Penha, bem longe, um 
subúrbio distante. Era uma escola técnica industrial, muito boa. E aí 
o que acontecia? Eu recebia aquelas apostilas do canto orfeônico, eu 
nunca concordei (...), eu sempre lia (...), alguma coisa me batia do 
canto orfeônico que não era aquilo o ensino de música. Eu pensava 
comigo ás vezes e ficava quieto, isso desde moço (...), por que eu 
falei: gente por que fazer isso na escola? Qual o sentido de ensinar 
música, cantar hinos, canções na escola? Isso não batia pra mim (...). 
Não fazia muito bem sentido e eu não sabia por que. Vou para o 
SEMA agora como professor, então, recebo essas apostilas e vou para 
a escola de subúrbio. 
Comecei a lecionar (...), daí eu fui (...), eu conversei um dia com o 
diretor da escola: escuta eu não concordo muito com essa coisa disso 
aí, (...) tem é que (...) o professor de música é o professor de canto 
orfeônico! (...), é o professor de canto (...), que ele tem que ensinar os 
hinos pátrios (...) ele tem que ensinar o solfejo para os meninos. Eu 
não vejo muito sentido nisso (...).  Aí o diretor começou a me cutucar: 
“mas, o que você gostaria de fazer? O que você acha?” E eu 
começava a trocar ideias assim. E ele era tão fantástico nessa época 
que, um ano depois a revolução desapareceu com ele.  Mas, ele (...), 
não (...), faz (...). O que eu cheguei (...), o que precisa num ensino de 
música na escola, é estimular a criatividade, os meninos precisam 
criar música, cantar o que eles gostam, mas cantar gostando, ou fazer 
música (...), era por aí.  Ele: “não (...), vai fazer isso sim. Vai fazer 
isso aqui na escola”.  Eu falei: mas eu sou obrigado a mostrar no 
SEMA (...). “Não, nada impede de você fazer mais ou menos o que 
eles querem lá, ensinar os hinos, (tá certo ensinar os hinos na escola 
é uma coisa importante, concordo), faz isso assim (...); mas faz outro 
trabalho em paralelo25. (CUNHA, 2012). 

 

No final da década de 60 se casa, retornando a Goiânia diante a 

oportunidade de um concurso para trabalhar na Faculdade de Música da Universidade 

Federal de Goiás, disciplinas de contraponto, fuga, estética. Sua chegada, trouxe novos 

                                                                                                                                                                          
http://pages.udesc.br/~c7apice/txt/txt_sala.php?titulo=Criatividade%20e%20Educa%E7%E3o%20Musica
l:%20Por%20uma%20Atitude%20Perante%20as%20Pr%E1ticas%20Musicais%20na%20Escola&mostra
=titulo Acessado em agosto de 2013. 
SUBTIL, Maria José Dozza. Reflexões sobre o ensino de arte; recortes históricos sobre políticas e 
concepçõesRevista HISTEDBR On-line, Campinas, n.41, p. 241-254, mar2011 - ISSN: 1676-2584. 
Disponível em: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/41/art18_41.pdf acessado em agosto de 2013.  
25 Esta frase não aparece no vídeo, mas, é percebida anteriormente na própria narrativa.  
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ares na consolidação do curso de Música e no fortalecimento dos aspectos artísticos da 

região. Um novo artista, formado com visões, e experiências de grandes centros do 

Brasil retorna ao interior, revisita suas origens: 

Por essa altura no final dos anos sessenta, coincide mais ou menos 
com essa época que eu fiz o concurso também26, eu me casei. A Maria 
Lúcia era minha namorada, minha namoradinha desde menino aqui 
em Goiânia, e enfim (...), nós nos conhecemos no conservatório 
goiano de música. Maria Lúcia não tinha nem quinze anos ainda, eu 
tinha dezessete, em fim, aquele namorinho de menino lá, da escola 
que continuou. Depois (...) eu estava para o Rio, nessa altura o pai 
dela é transferido pra São Paulo, ela morava em São Paulo. E, era 
difícil, a gente encontrava de vez enquanto, quando eu tinha a 
possibilidade de comprar uma passagem até São Paulo. Em fim com 
tudo isso aí, decidimos finalmente que nós íamos nos casar. Nós ainda 
moramos casados um ano no Rio, e nessa altura eu já estava mais 
estável, por que financeiramente, (...) o emprego como professor no 
estado de Guanabara era muito bom. 
 A essa altura abriu concurso aqui pra Universidade, pra cadeira de 
(...) Harmonia Superior Contraponto e Fuga, esse era o nome da 
disciplina. Eu vim, fiz o concurso, o meu concurso aqui na 
Universidade foi o primeiro concurso pra professor na área de 
Música. Por que a Universidade era recém criada, os professores do 
antigo conservatório de música foram transportados pra lá, e mais 
alguns outros que foram chegando. A essa altura, os professores 
tinham que entrar por concurso, e o meu concurso foi o primeiro que 
teve, com a cadeira que era nova também eu entrei como catedrático, 
então já entrei (...) no final da carreira. Tudo isso era lei na criação 
das Universidades. E aí vim pra Goiânia muito feliz, (...) sentia uma 
saudade tremenda de estar em Goiânia, na verdade aquela, aquela 
(...), assim como sentia uma necessidade enorme de me casar, apesar 
de solto no Rio de Janeiro, (...), mas de ter uma raiz, de ter uma 
família. Isso era muito forte, é muito forte dentro de mim. Eu não sei 
viver de outra maneira, se não assim. Felizmente meu casamento é 
maravilhoso, mas (...) vinha pra Goiânia, aqui para a Universidade e 
daí começa uma nova experiência pra mim também. 
 Dentro na universidade eu era da disciplina Harmonia, Contraponto 
e Fuga, mas (...), A gente dava aula de tudo dentro do conservatório. 
Dei aula de piano, de história, de estética, em fim, aquilo que ia 
aparecendo, o que foi, é uma experiência muito boa pra gente. Bom, 
(...) nisso aí o que vai acontecer?(...) Eu peguei o conservatório 
quando eu vim pra Goiânia, (...) quando eu sai de Goiânia o 
Conservatório de Música era na Avenida Tocantins, num casarão que 
tinha lá, (...) aí voltei, quando voltei já era na Avenida Goiás num 
prédio ali onde (...), ah não lembro. Mas era num prédio em frente a 
Rua Um, em frente ao relógio, da Avenida Goiás. Que era engraçado 
que isso aí era uma região, depois posso contar pra você, era a 
região onde eu passei minha meninice. Eu menino morava na Rua 
Dois, o conservatório era na Rua Um, em fim, (...) eu vivi muito 
aquela região ali. Mas, eu peguei o Conservatório na Avenida Goiás, 
depois a gente teve que mudar lá pra onde foi a Faculdade de Direito 

                                                           
26 Com referência ao concurso para professor de música no estado do Rio. 
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na Rua Vinte, então essas mudanças todas, e todas as mudanças do 
que é hoje a EMAC, eu passei por todas elas ali, achando muito bom.  
 

Com a experiência acadêmica surge a necessidade de aprimoramentos, ou 

até mesmo a complementação da formação, para a titularidade e melhores condições de 

trabalho. Nesse período, década de 70, cursa duas especializações na Universidade de 

Brasília, auxiliando-o no repensar dos parâmetros de sua criação e o cenário nacional 

das artes/música. Estércio narrador de si, na descrição dos fatos, interpõe comentários 

sobre a relação dos jovens com a música, o texto e seu contexto, no sentido de o que é 

culturalmente oferecido na atualidade. O professor, compositor, não se separa do crítico. 

Uma mesma escritura é tecida. 

 

 No início dos anos setenta a Universidade de Brasília, Universidade 
nova também, abriu, (...) a escola de música, o primeiro curso de 
especialização. Eu, não só eu, mas vários colegas aqui do Goiânia, 
nós fizemos o curso de Especialização lá. Eu fiz dois cursos, um de 
piano na Música Contemporânea, era alguma coisa assim, e o outro 
de Música Contemporânea, que foram dois cursos de muita abertura 
pra gente27. Eles estavam mostrando aquilo que era vanguarda 
musical, as possibilidades de vanguarda toda, (...) europeia, 
brasileira. Isso foi fundamental pra mim, foi muito bom, por que quem 
coordenava o curso de Música Contemporânea na Universidade de 
Brasília, era o Conrado Silva, que ainda é professor lá. E o Conrado 
foi (...), na verdade os outros colegas que estavam fazendo o curso 
eram todos pianistas, as colegas, eu era o único homem na Escola de 
Música. Todas as meninas eram do piano, o único que lidava com 
composição era eu. Então o Conrado logo se apegou comigo, e a 
gente começou a conversar muito. Foi ótimo o curso pra mim e eu 
não fiquei só no curso. Acabou e eu continuei o contato com o 
Conrado que foi muito bom em termos da minha formação, de 
“acordamento” disso (...), de outras possibilidades. (...) Uma 
abertura de consciência realmente.  
Nesse curso também foi onde eu encontrei pela primeira vez o 
Gilberto Mendes, que pra mim é o papa da Música Brasileira, e (..), 
está aí, (...) vivo e forte até hoje, fazendo músicas fantásticas e que me 
influenciou muito. Então (...) o curso de Brasília realmente me 
influenciou muito. 
O Gilberto era aluno? 
Não! O Gilberto era professor, Gilberto Mendes da Música Nova, do 
grupo Música Nova de santos, não é isso? 
Sim. 
Ele foi discípulo do Koellreutter, aquele primeiro grupo quando 
Koellreutter vem para o Brasil, (...) e estudou com ele. Então ele era 
(...), quer dizer o grupo de Santos foi muito importante, foi não, é, e 
ainda existe o grupo, mas naquele momento ali, o (...) grupo de 
Santos era o Gilberto Mendes, que era a cabeça do grupo, mas junto 

                                                           
27 Respetivamente: “Música brasileira contemporânea para piano” com o pianista Paulo Afonso de moura 
Ferreira; “Técnica e estética da música de vanguarda” com o compositor Conrado Silva. 
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com ele, o Villy Corrêa, o Décio Pignatari, o Régis Duprat, o Rogério 
Duprat também, (...) em fim um grupo de intelectuais, e músicos 
fantásticos ali, (...) Damiano Cozzela, todos esses foram pessoas 
muito influentes e tudo. Com o Gilberto eu tive essa relação no curso, 
depois, (...) outros encontros com ele, mas (...) a leitura que eu fiz da 
obra do Gilberto depois, me influenciou muito, principalmente com as 
ideias daquilo que é o teatro música. (...) Nesse meio de tempo ainda 
o Koellreutter, ainda aqui no Brasil, vivo também, eu por duas vezes 
eu (...), eu presenciei, fiz oficinas com o Koellreutter em festivais que 
teve, um em Minas, em Ouro Preto parece (...), que foi muito 
interessante também de ver.  
O que eu fico pensando (...), se fala hoje em dia nas biografias, 
Koellreutter foi um compositor muito importante por que ele trouxe o 
dodecafonismo para o Brasil. Não é bem isso! Ele trouxe o 
dodecafonismo, tudo bem, mas não (...), ele trouxe a concepção de 
(...), uma nova concepção de música que não é aquela (...), música é a 
arte de combinar os sons harmonicamente, mas a possibilidade de 
organização sonora é muito mais ampla. Essa era a essência do 
Koellreutter, e passou muito pra gente diretamente ou através dos 
compositores. Então meus anos setenta aqui eu como professor aqui, 
em Goiânia, foi muito bom essa influência do (...), de Brasília, do 
grupo de Brasília, principalmente do Conrado, foi muito importante 
pra mim.  

 
No retratar de suas lembranças, o artista reconta e auto-afirma suas experiências 

como momentos importantes e únicos no cenário das artes em Goiânia. Estércio participou das 

primeiras edições do Festival de Música da EMAC, que no ano de 2014 já estava em sua 39º 

edição.  

 Por essa época começaram os festivais de música do Conservatório 
de Música aqui, da Escola de Música (...), e o Festival Nacional de 
Música era um acontecimento fantástico28. A Dona Belkis29 colocava 
logo os professores, dividia a gente em grupo, em comissão de 
finança, comissão de não sei o que, comissão de organização, em fim, 
e a gente se virava pra fazer os festivais, e organizávamos Festivais 
que eram acontecimentos aqui em Goiânia muito forte, e muito bons 
isso (...), bom pra população e foi bom pra gente como experiência 
também. 
Teve um desses Festivais, acho que o terceiro deles, em que o (...), a 
Dona Belkis queria patrocínio da FUNARTE, e a FUNARTE 
patrocinava os Festivais (...) deveria ter alguma coisa local (...), que 
estava certo. Ora, eu tinha acabado de fazer uma peça, que foi muito 
interessante, uma coisa que eu posso falar depois que foi muito 
importante em termos de experiência pra mim. A peça se chama Reza. 

                                                           
28 Sobre uma historiografia desses festivais CARVALHO (2012) comenta algumas características deste 
sua primeira edição em setembro de 1964, sempre na busca de trazer grandes professores do cenário 
internacional e nacional.   
29 Importante musicista de Goiás, nasceu na cidade de Goiás, fevereiro de 1928, e faleceu em Goiânia, 
Novembro de 2005. Pertenceu à Academia Nacional de Música, Academia Feminina de Letras e Artes de 
Goiás, Academia de Letras e Artes do Planalto (Luziânia), Sociedade Brasileira de Musicologia, União 
Brasileira de Escritores de Goiás, Sociedade de Música Brasileira, Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás, Vice-Presidente da Academia Goiana de Letras e cronista do jornal o Popular. Informações obtidas 
em: http://academiagoianadeletras.org/membro/belkiss-spenzieri-carneiro-de-mendonca/ acessadas em 
setembro de 2014.  
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E (...), eu tentei isso durante alguns anos aí, uma sonoridade que eu 
tinha comigo, que é (...), aqueles sons que eu escutava nas rezas, nas 
igrejas, enquanto menino. Agora eu adulto (...) pensar naquele som 
que eu escutava e falei puxa vida (...) aquele som na verdade, a 
reverberação dos sons das pessoas rezando, ou cantando na igreja, 
podia aproveitar isso pra fazer música. E foi uma coisa que eu 
demorei muito pra assimilar comigo, pra ver como eu poderia 
transformar aquilo, organizar aquilo em termos de obra de arte, (...) 
aquela sonoridade. Foi muito bom, depois de muito lutar, eu cheguei 
a alguma coisa e tem uma peça que chama Reza. 
Eu por essa época uma das colegas minhas da Universidade que eu 
mais discutia, que estava junto, era a professora Yara Moreira. A 
Yara pegou a minha partitura pah (...), que interessante isso, que 
fantástico. Levou um dia no conselho dos professores lá, e todo 
mundo disparou a rir com aquilo, por que não tinha uma nota musical 
escrita. Nada de fantástico nisso, o som que eu estava era um som de 
massa sonora, não é o (...), mas em fim, foi novo pra todo mundo ali, 
aquilo eles riram acharam graça, e ficou por isso mesmo (...). A Yara 
ficou com muita raiva, “não, vocês não estão entendo o que ele está 
fazendo aí, me dá isso aqui de volta”. Não demorou muito desse 
acontecimento veio isso da FUNARTE, e a Dona Belkis chegou pra 
mim dizendo “Estércio será que não dava pra você fazer pra mim 
aquela coisa que você mostrou pra gente lá (...), fazer nem que seja 
um pedacinho daquilo”. Falei não espera lá, um pedacinho que não 
faz sentido, posso tentar fazer é (...), a peça toda.  Não é uma 
amostragem de som isso aí. “Não, então você faz para o Festival”. 
Falei, como que eu vou fazer isso aí? Preciso de uma massa de coro 
muito grande. “Você tem todo o curso técnico pra você trabalhar com 
isso. Claro (...), dona Belkis estava interessada no patrocínio da 
FUNARTE, não tem nada de maldoso nisso aí, nem de ignorância 
dela ter rido daquilo ali, uma coisa nova, a gente ri (...), 
naturalmente, mas, foi essa chance. 
 Era um curso preparatório para os alunos em música, em todos os 
níveis que tinha ali, e tinha muito aluno, muito aluno mesmo (...), 
alunos adolescentes ali.  A dona Belkis falou “olha você pode 
trabalhar com esses meninos aí”, pra fazer a apresentação, ao mesmo 
tempo ela pediu que a Yara Moreira, que trabalhava nessa época 
muito com a questão das Folias, (...) a Yara Moreira tem publicações 
fantásticas a respeito das Folias aqui em Goiás, Folia de Reis, do 
Divino, e (...), a Yara Moreira é uma musicóloga, doutora pela USP, 
(...) um medalhão aqui em Goiás. 
Por essa época ela lidava com isso e Dona Belkis falou “você podia 
fazer uma (?), alguma coisa com essa folia, com as folias ai também, 
que é regional, pra gente conseguir esse patrocínio”. E aí bom, 
começamos nós a ensaiar para o Festival, isso aí. Eu peguei os 
meninos voluntários que queriam do curso técnico, comecei a ensaiar 
com eles primeiro mostrando pra eles, (...) foi um processo musical 
muito forte pra esses meninos, por que eu comecei a explicar para 
eles, que aquilo era uma massa sonora, que eles não estavam vendo 
uma partitura de dó, ré, mi, fá, sol, ali, etc. E começamos a analisar 
por ali, a brincar, a experimentar, a improvisar, com aquele tipo de 
sonoridade. E a meninada começou a gostar daquilo, começou a 
gostar e a querer fazer mais, e foi arrebanhando mais meninos (...). 
Sei que eu tinha um volume da meninada do técnico, muito grande 
aquilo, e (...), a coisa foi moldando, eles gostando de fazer aquilo, a 
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gente ensaiando, (...) só via professor de longe às vezes olhando assim 
(...) (risos), vendo aquilo esquisito. Bom (...), moral da história, veio o 
Festival, ganhei o (...), isso aí então (...), reservaram para essa 
apresentação uma noite na catedral, na Rua Vinte. Naquele tempo se 
podia fazer muito isso, isolaram, tiraram o trânsito dali, e estava a 
apresentação que seria. Ficou combinado assim (...), começaria com 
a apresentação da Yara Moreira, ela ia entrar com os meninos com 
as bandeiras de Folia, e os cantos de Folia, aquela coisa toda, com 
procissão, fazia os cantos dela, e de imediato depois a apresentação 
da minha Reza, do coro chamado Reza.  
E lá fomos nós para a apresentação. No dia da apresentação que eu 
cheguei na catedral de noite, eu quase morri de medo, por que estava 
duro de gente. A catedral tinha gente, (...), lá dentro muita gente, lá 
fora estava tudo tomado, em fim, eu falei, é hoje (...) que vai 
acontecer. Aí veio a apresentação a Yara entrou, foi lindo ela 
entrando com aquelas bandeiras, muita cor, tudo aquilo (...), quando 
acabou, foi saindo assim o meu grupo, que muitos meninos eram do 
grupo dela também, já ficou ali e comecei a Reza. E aí eu pah, a 
tensão, um silêncio total! Fizemos a apresentação, e aconteceu, 
aconteceu toda a reza (...), com toda a empolgação que os meninos 
estavam fazendo. Foi uma coisa linda. Quando acabou eu falei, é 
agora, esse silêncio todo de todo mundo, o que vai acontecer?E 
parou. Sabe aquele segundinho de (...), de expectativa quando 
terminou a coisa, e aí, a catedral veio a baixo, de tanta palma, de 
tanta coisa. Foi realmente uma (...), uma loucura, de todo mundo (...), 
o pároco da catedral veio depois abraçar a gente falando que aquilo 
era uma música divina, em fim, e todo, (...). Foi uma apoteose aquilo 
naquele momento, o que eu fico pensando hoje naquilo (...), até hoje, 
eu encontro com pessoas (...) que assistiu aquilo lá, os meninos que 
cantaram naquilo, e aquilo está na mente de todo mundo. Vem e 
perguntam: “não vai acontecer mais alguma coisa daquele tipo? E 
aquela música? E eu lembro daquela música (...)”, em fim. Foi um 
momento aqui em Goiânia, e hoje eu fico pensando, a gente fica muito 
preocupado com a Vanguard, aquele foi um momento de vanguarda 
aqui em Goiânia! Não preciso ter orgulho nem nada disso. Foi a 
primeira vez que acontece um tipo de sonoridade daquela, (...) e que 
ela não foi (...), não teve que ter explicações nem nada, ela foi dada 
ao público, e o público respondeu muito bem com aquilo (...).  
O que leva a gente a pensar muito em questões, hoje em dois mil e 
treze, a queixa que se tem, ah não tem público, a música erudita já 
está morta, é não sei o que isso (...). Não há um acordamento. O que 
acontece nesses, principalmente nesses cinquenta anos pra cá, é um 
massacre (...), uma evolução no sentido tecnológico do que se chama 
indústria cultural, e que massacrou a população do ocidente inteira, 
(...) em termos daquilo que (...), da música industrial, o comércio de 
música. E com isso, (...) ta ninguém é obrigado a (...) escutar essa 
música, mas o que acontece é que não tem escolha. Nós vivemos numa 
civilização onde você escuta (...) essa música sem parar, o tempo 
todo, e há toda técnica de propaganda em cima disso, ou seja, nós 
vivemos numa civilização da orgia, onde todo mundo é dirigido pra 
fazer aquelas coisas. E não tem a audição musical se voltou pra isso, 
e com isso (...), a consciência da percepção dos indivíduos, de todos 
nós, caiu (...). Não há hoje (...), uma consciência de audição, parar 
pra escutar.  
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O compositor consciente de sua arte comenta de modo crítico sobre a inércia da 

sociedade atual, em repetir modelos, padrões e estruturas sonoras. O novo pode chocar, em 

contraposição que a repetição mecanizada gera a robotização do ser humano30, a falta de 

reflexão cultural, social, econômica, política, ou até mesmo de natureza ontológica: 

 

O que a gente vê hoje em dia (...), quando eu falo em estado de orgia, 
o que o Adorno falava a cinquenta anos atrás, falava de (...), da 
barbárie, hoje nós podemos falar de orgia, quer dizer, tudo que na 
civilização se faz hoje é orgíaco, você quer fazer sem parar, inclusive 
escutar música. Todo jovem hoje em dia ele vai fazer a ginástica dele, 
vai caminhar, ele chega em casa, tudo, com o fone de ouvido, 
escutando sempre, aquele padrão de música. Ele senta na mesa pra 
comer com aquilo, o pai acha ruim, é um isolamento total dentro 
daquilo que é hipnótico, (...), então a gente sabe que a obra de arte 
precisa oferecer o novo não é pra ser vanguarda, mas é questão de 
que na civilização o homem precisa de estímulo de percepção o tempo 
todo. E é isso na música na música da indústria cultural faz 
exatamente o oposto. Ela tem um padrão que vai e que hipnotiza, 
então as pessoas não precisam pensar mais, se a pessoa não pensa, 
ela não tem espírito crítico, se ela não tem nada disso, ela é levada 
para aquilo que a massa faz. E nós estamos vendo a civilização nossa 
hoje, sem dúvida nenhuma quando se fala de civilização da orgia, 
nisso aí não vai nenhum preconceito não (...), é um conceito mesmo 
que a gente estava falando, tudo se faz sem parar. O jovem quer 
escutar música sem parar, mas aquela música, ele quer pular, pular, 
pular, dançar, dançar é uma coisa muito boa, mas quando se torna 
isso (...) sem parar, como quando qualquer gesto nosso, ação nossa 
que é hipnótica, ela começa a perder o sentido. E é essa falta de 
sentido principalmente que eu vejo nos jovens hoje em dia. (CUNHA, 
2013). 

 

Retomando a necessidade por novos rumos para sua música, uma 

importante etapa foi o tempo em que viveu fora do país para cursar seu mestrado e 

doutorado. Estércio narra suas vitórias e dificuldades: 

O que vai acontecer, é que eu saio para o mestrado, doutorado, 
depois que eu volto aqui, para a Escola aqui, eu vou trabalhar muito 
tempo também, metade em Goiânia e metade aí, na nova universidade 
federal de Uberlândia, isso vai acontecer nos anos oitenta. Aqui 
agora setenta e (...), isso no final dos anos setenta havia uma 
possibilidade de eu ir para os Estados unidos pra fazer um mestrado, 
tinha bolsa da Fulbright (...) e em fim, me candidatei nisso. Antes 
disso eu tinha pensado, eu tinha muita vontade de ir pra Alemanha e 
me candidatei a uma bolsa, e que foi (...), eu nunca quis tirar isso a 
limpo não, a bolsa foi (...), todo mundo me afirma que essa bolsa foi 
roubada (...) por um outro músico. Tudo bem foi por que realmente ia 
ficar dúvida (...) o consulado (...), eu estava em são Paulo num curso 
lá na USP, quando telefonei, quando estava na expectativa disso, até 

                                                           
30 Para maiores informações: 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo. Ed.34, 1999. 
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foi para o consulado de São Paulo, ela falou “não sua bolsa está 
confirmada, chegou, nós vamos mandar para a Universidade de 
Brasília, para os tramites e tudo e (...), mas chegou a bolsa”. Aí fiquei 
todo feliz com aquilo, com a bolsa para a Alemanha. Aí quando ela 
chegou em Brasília, ela dissolveu, ninguém dava notícia dessa bolsa 
nem nada. Falei, bom de certo não era pra ser minha mesmo. Mas, 
meus colegas todos afirmam que ela foi, enfim (...), que ela foi levada, 
inclusive sabe-se quem levou. 
 Mas em fim, depois disso aí, surgiu a bolsa da Fulbrigth e eu me 
candidatei a essa bolsa para os Estados Unidos e ganhei e fui. (...) Eu 
não precisava ter feito um mestrado, doutorado em termos de 
carreira, por que eu era catedrático, e com as mudanças das coisas 
eu passei a ser titular e etc. Mas não era por isso, eu queria, sim 
estudar, também queria experiência e fui, fui embora. A essa altura eu 
já (...), nós já tínhamos nossos três filhos, e lá fomos nós para os 
Estados Unidos com (...), por conta de estudar (...).  
Aconteceu-me uma coisa interessante. A bolsa me dava um curso 
primeiro de inglês para depois eu ir para a Universidade, e eu tinha 
já um aceite pra Universidade de Música, pra Ohio, que era na época 
a maior Escola de Música nos Estados Unidos. Era muito bom, então 
ali estavam os grandes nomes e tudo. E (...), fiz o curso de inglês lá e 
não passei no primeiro (...) Toffel, foi muito ruim. Não passei (..) com 
isso criou problema lá com a Universidade de Ohio, eles me deram 
mais um tempo, pra estudar inglês, mas eu não pude ir pra Ohio. Eu 
fiquei, então com isso muito sem saber pra onde que ia (...), não tinha 
uma direção e em fim. Mas uma colega minha estava indo para 
Oklahoma, por conta do (...), o curso dela era de Educação Musical, 
ela falou “você tem aqui tudo, eu sei que lá em Oklahoma City, na 
Universidade de Oklahoma, tem um professor de composição muito 
bom, só isso que eu sei”, ela me falou. A essa altura eu (...), por que 
não tentar. E foi assim que eu fui pra Oklahoma, fui muito na escura.  
E eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, não são por 
acaso não.  Foi muito bom! O meu mestrado lá foi um acontecimento 
maravilhoso pra mim, num lugar desconhecido de tudo, eu 
desconhecido, em fim, mas (...) o Doutor Luck, Ray Luck, foi esse meu 
orientador, ele não era só um grande compositor, conhecedor das 
técnicas de vanguarda e tudo, mas (...), um orientador maravilhoso. 
Segunda coisa (...), era uma universidade pequena, Oklahoma 
University City era bem pequena, certo (?), e com isso eu tinha 
contato demais com os professores, em fim. O que aconteceu (...), de 
cara o (...). o que eu quero dizer disso dessa universidade pequena e 
foi muito proveitoso é que depois, eu verifiquei isso, se eu tivesse ido 
pra Ohio, ia acontecer o seguinte, ia fazer um curso lá, aquelas coisas 
e tal, mas com o meu orientador eu ia encontrar provavelmente uma 
vez por ano, alguma coisa assim.  O que acontece nas grandes 
universidades, muitas vezes você fica ali, e faz, mas não tem aquele 
contato, e ali não. O que aconteceu em Oklahoma, quer dizer 
Universidade pequena tudo, mas como as Universidades dos Estados 
Unidos tem todo conforto, uma biblioteca sempre fantástica ali, enfim, 
é uma senhora universidade que tinha ali, pequena. E aconteceram 
coisas fantásticas. 
Logo de início Doctor Lucky estava olhando minhas primeiras peças, 
o que eu andava fazendo, essa altura eu tinha escrito “O tempo”, eu 
levei no repertório daqui pra lá, “O Tempo” teatro música. Ele viu 
aquilo e achou muito interessante, discutimos e tal e ele falou: 
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“parece que você (...)”, isso e outras peças “está muito interessado 
em teatro música, por que não fazer então, isso aí (...) eu sei que você 
pode fazer isso só sendo músico e tal, mas por que não você não fazer 
experiência em teatro também? Você vai fazer leituras muito maiores 
disso que você está querendo”. E foi por aí que ele me levou e a coisa 
de escola. “Dá uma aula comigo, deixa te apresentar para um 
professor de artes, você vai fazer isso assim” me levou também para 
um orientador de teatro e (...), fugiu o nome dele, mas era por 
exemplo alguém que tinha uma experiência em teatro muito boa, veio 
da Broadway pra lá, em fim. Eu comecei a trabalhar com ele, “não 
você vai fazer também então, divide esse tempo seu aí, vamos fazer, 
disciplinas de teatro”. Eu comecei a fazer disciplina de teatro com 
ele, com o grupo dele lá, e fazendo música com o Doctor Lucky e as 
disciplinas de tudo isso aí, pra você ver a loucura que era em termos 
de estar o dia inteiro trabalhando com tudo aquilo ali, estudando, 
fazendo, tudo aquilo que o mestrado exige. Mas, muito bom, passava 
o dia ali, e como os dois o Doctor Lucky, e esse outro professor eles 
eram muito ligados, por exemplo, (...) a escola fazia muitas 
apresentações de óperas. Ali não era o grupo de música fazendo, mas 
o grupo de teatro, de música, e eles discutiam com aquilo e eu fiquei 
mergulhado em tudo aquilo. Tudo o que ia fazer, que o Doctor Lucky 
ia fazer, me chamava “não, vamos ali fazer comigo o (...),” esse 
professor também me chamava o tempo todo, em fim, eu vivi aquele 
ambiente todo demais com eles, além daquilo que eu tinha que 
estudar e tudo que eu tinha que compor. O que foi (...) muito 
proveitoso pra mim isso, muito muito mesmo do que eu compus, das 
experiências que eu tive com ele. 
 E quando eu estou terminando, foi aí que surgiu (...), eu tive o (...) 
aceite da Oklahoma University, que era uma Universidade maior na 
capital, pra fazer o doutorado. E ai que veio a história, a bolsa da 
Fulbright estava acabando, eu fui lá pra eles, estava com o aceite (...) 
eu tenho, eu consigo estender a minha licença da Universidade até 
tanto (...), eu já fiz o contas aqui no programa dá pra eu fazer nesses 
dois anos e meio (acho, sei lá?). E eu sei que o orientador lá que 
estava com isso aí, disse “bom, ninguém fez isso até agora”, eu falei é 
fazer ou não fazer, eu tenho esse prazo, eu estou ligado à 
Universidade se não voltar eu perco a minha vaga lá. Posso tentar 
fazer? “Faz”. E a essa altura eu não tinha bolsa da Fulbright, mas eu 
continuava tendo o (...), o ordenado meu daqui da Universidade, e 
eles continuarão mandando meus vencimentos, e ai eu consegui um 
scholarship do doutorado e lá continuei fazendo o doutorado com 
outro compositor lá, Michel Hannegan, que foi muito bom (...). E foi 
por aí. 
Nesse período então (...), se no outro eu fiz teatro e música, aquela 
correria o tempo todo pra dar conta das coisas, agora o tempo era 
(...), muito pequeno para aquelas coisas. Resultado, eu não tive (...) 
nenhuma férias, fui emendando, o que dava pra fazer curso de verão, 
ia fazendo e queria aquilo tudo. Eu não sai, literalmente, eu não sai 
da Universidade durante esses dois anos e meio, eu não conheço os 
Estados Unidos se perguntarem. Conheço Nova York depois que eu 
fui, (...), mas fiquei literalmente ali e claro tinha o suporte da minha 
mulher que a essa altura ela trabalhava também lá pra ajudar a 
sustentar. Ia em casa, via os meus meninos correndo e voltava pra 
Universidade (...) e foi isso. Mas, de qualquer modo, a experiências 
foi muito grande em tudo que eu compus, e no ambiente também. 
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Acontecia muito, tanto na época do mestrado quanto do doutorado, 
(...) os colegas da escola querer fazer música da gente. Olha eu tenho 
que fazer, e isso é muito incentivado na Universidade lá, (...) “você 
tem uma música (sei lá?) pra trombone?” ou “faz uma música pra 
trombone”, “eu preciso de uma música pra poder fazer estreia 
mundial”. Então essa atividade era contínua com a gente. O que eu 
escrevi, praticamente tudo o que eu escrevi nos Estados Unidos, foi 
executado lá, dentro da Universidade, ou em outras escolas por ali. 
O Ciclo do Homem foi? 
O Ciclo do Homem foi feito lá, (...) foi uma experiência interessante 
lá, quem fez o piano foi eu mesmo, são dois cantores, uma cantora 
soprano (...), ela (...) nós éramos colegas de turma, quando estávamos 
ensaiando, e (..) o marido dela era um pastor protestante e ele 
gostava (...) depois da aula a gente ia conversar. Eu tinha sempre 
aquele charme do estrangeiro, com um sotaque filha da mãe que eu 
sempre tive, então (...) claro que conversar comigo era uma coisa 
boa, mas a gente discutia, inclusive coisas de religião com ele e tudo. 
Bom! Ele se tornou meu amigo, no dia em que foi a apresentação, eu 
não vi isso por que estava no palco, estava no piano lá, e a mulher 
dele cantando comigo, acho que é o quinteto, sei lá (...), e que tem 
todo um diálogo, tem um gesto teatral que de repente a gente pára de 
cantar e chega o dedo no nariz de todo mundo do público assim, você 
é responsável, etc, e enfim, há um texto que eu usei aí, que eu misturei 
algumas coisas bíblicas com alguns textos profanos. Eu sei que (...) e 
a maneira de fazer a música, esses gestos teatrais, os efeitos sonoros, 
não são aqueles muito tradicionais não. O fato é que o marido dela, 
esse pastor que era meu amigo, meus colegas estavam na plateia, 
disse que ele na hora que começou a tocar aquilo, ele disse, “heresia, 
heresia”, e foi embora, nunca mais ele conversou comigo, mas, eu 
não perdi o reino dos céus não por conta disso. Foi muito 
interessante, o Ciclo do Homem, foi uma coisa forte, pelo texto e pela 
maneira que conduz a música foi uma apresentação interessante sim.  
E o Requiem? 
O Requiem pra Promtheus, nunca foi feito não. Ela foi a tese de 
doutorado, primeiro que é uma coisa muito difícil de fazer e segundo 
que não tinha tempo. Defendi a tese e sai correndo de volta para o 
Brasil se não eu perdia meu emprego aqui, foi de última hora. Mas o 
que Requiem foi também uma experiência muito boa pra mim, por que 
o que vai propor em termos de composição num doutorado? O que 
eles pediam é que seriam ou um ciclo de composições grande, ou uma 
composição de volume, ou seja, uma sinfonia, uma ópera, escambal, 
alguma coisa desse tipo, além é claro dessas coisas, o conceito de 
originalidade, enfim tudo isso aí estava implícito no que se pede. 
Então eu propus alguma coisa que o texto seria meu também, fui 
ousado, já que eles queriam uma coisa assim então (...), o texto vai 
ser meu, e em Inglês. E a essa altura eu já estava muito com as ideias 
minhas ali, sempre me bateu muito isso que eu falo da indústria 
cultural da decadência das pessoas, e isso aí (..). Então, bom (...), no 
Réquiem eu escrevi todo o texto, evidentemente que eu tive um amigo 
revisor no meu texto, que aliás é uma pessoa que quem eu David 
Coniel, um grande trombonista, pra ele tem uma série de peças que eu 
escrevi para o trombone, não só dedicadas a ele, mas aquela coisa da 
gente compor em diálogo com o intérprete, é possível fazer isso? 
Vamos experimentar juntos? E disso resultou uma série de peças que 
tenho para trombone, trombone e piano, conjunto de trombones, que 
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eu fiz com ele. Mas ele era um linguista também, então ele me ajudou 
demais, na questão de revisão (...), que termo eu posso usar aqui? 
Enfim na revisão do texto (...). E aí eu parti mesmo (...) no mestrado 
eu tinha a experiência com teatro, então ela tem o elemento que eu 
chamei de Teatro Música, na verdade é o conceito que eu tenho de 
ópera. Acho que opera não é só o teatro o cantor com o coro, o gesto 
tem que ser teatral, enfim, uma ligação mais profunda disso aí. 
(CUNHA,2012) 

 

Por uma dimensão da crítica, as obras que Estércio fez nesse período, 

começam a reverberar não somente questões de estrutura técnica, mas, de processos e 

ideologias, de uma identidade com marcas características.  

 

 

 

2.2.1 – Um campo de ideias: a consolidação de seus traços 

Reencontremos Neruda: para nascer nasci, para ver a luz, se no momento de criação meu ato 
sacode as cinzas do que creio ter sido e descuida a miragem do vir a ser, se no meu ato alcanço 

a lucidez, a claridade que me remexe abre o espaço da criação. O que advém ali inédito. Ali 
sou, no cume que precede o despencar, minha alienação. Ali nasço, ali gozo (PEREZ, 1987: 

p.43). 
Foi durante os trabalhos de mestrado e doutorado que Estércio pode desenvolver e 

criticar de modo enfático os estatutos da arte do séc. XX, na releitura de outras pesquisas, outros 

compositores e sonoridades.  

A etapa aqui apresentada constitui-se sobremaneira de modo descritivo, 

lembrando LA CAPRA (1983, p. 282): a descrição histórica heuristicamente nunca é 

pura e livre de elementos ficcionalizados, é potencialmente carregada de imaginação, 

fugindo de uma concepção simplista documentária, mesmo, tendo como base a 

historiografia e o processo histórico.  

Os trabalhos de dissertação e tese de Estércio possuem os respectivos títulos 

“Twentieth Century composition: the aesthetic milieu” (Oklahoma City, 1980), 

“Requiem for Prometheus: a multimedia composition in three acts” (Oklahomma City, 

1982). Tal recorte é de suma importância para o entendimento da formação e do 

pensamento criador de Estércio. Momentos de uma narrativa positivista, analítica e 

crítica estão sendo percorridos e unificados.  
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• O meio estético da composição do séc. XX 

 

O séc. XX marca um novo posicionamento de ser/estar/lidar com o passado 

que antes não fora pensado. De um lado um sentido de ruptura, pela busca de novas 

proposições, materiais, princípios organizacionais, de outro, não se pode negar a 

tradição, o que anteriormente foi produzido e suas interferências no processo criacional 

musical moderno.  

Cita-se algumas questões, como a ideia de tonalidade funcional, questionada 

pelos compositores que buscavam outras formas de expressão, seja pelo emprego das 

doze notas, ou ainda, pela quebra do sentido vertical, horizontal (harmônico, melódico) 

antes muito utilizado. Tradicionalmente a palavra tonalidade é definida como a 

representação de uma configuração de escala na qual podem ser sobrepostas diversas 

hierarquias. Sugere-se um sentido de estabilidade, repouso e tensão, combinação de 

tons. A tonalidade no seu princípio fundamental apresenta-se num sentido de ordem, 

diálogo entre as estruturas horizontais e verticais de formação melódica e harmônica 

numa peça.  Todo evento musical, assim está de modo funcional vinculado ao que já 

passou, ou que se segue, em termos gerais à peça inteira. Tem-se o princípio da 

expectativa e a técnica funda-se no movimento e na direção da condução do som, 

gerando conceitos de resolução, ou não, dissonâncias, consonâncias, cadências, 

articulações e acentuações, frases, semi-frases, ritmo, dinâmica e colorido tonal 

(SALZMAN, 1967, p. 15).  

A quebra desses paradigmas coloca a música num contexto histórico, 

cultural, que necessita de um olhar específico. A mesma forma cadencial tensão-

resolução, acorde de quinto grau com sétima que “resolve” na tônica, tem um sentido 

em Mozart, Beethoven, conclusivo, o que se distingue dos acordes de sétima não 

resolvidos em Debussy; o que no primeiro sugere finalização de frase, trecho, no 

segundo é por vezes incidental, provocativo, até mesmo, irônico, constitutivo da frase e 

não representante de finalização.  

Sobre esse contexto, ROSS (2009) escreve retratando Debussy e suas 

influências com as cenas sonoras exóticas de Paris do final do séc. XIX: a música 

desses conjuntos (referindo-se às constantes exposições artísticas de outras culturas), 

“contém todas as gradações, até mesmo algumas que já não sabemos nomear, de modo 

que tônica e dominante não passam de fantasmas vazios para uso de crianças espertas” 

(IBID. p. 55). Um dos conceitos que auxilia nesse pensar é o de modulação e liberdade 
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cromática, que caminha da direção do sentido de expectativa, no sistema tonal, à busca 

de definições e relações inovadoras, em compositores do novo século. Trata-se de 

organizar a criatividade musical tendo em vista os meios tecnológicos de comunicação, 

técnicas e ideias instrumentais diversificadas (piano percutido, frulato, voz meio cantada 

meio falada), e uma reposta contrária ao tonalismo. 

Por ora, SALZMAN (1967) afirma que tais características são preceitos de 

uma herança de um passado recente, sobretudo, dos séc. XVIII e XIX, e que sem dúvida 

as grandes revoluções sociais, políticas, científicas e tecnológicas, as grandes guerras, 

adquiriram um significado maior quando inseridas nas mudanças do pensamento 

artístico do começo do século XX. A arte moderna é resultante da intensificação do 

processo histórico que há muito tem se eclodido na cultura do ocidente. Pode se 

perceber segundo algumas orientações que eram utilizadas no romantismo: o 

cromatismo, o uso ampliado e mais livre da dissonância, consolidação da liberdade 

harmônica e melódica, a influência da cultura popular, a inter-relação entre várias 

estruturas de uma composição, a descoberta de um passado distante e da música de 

outras culturas, a preocupação por novas sonoridades e timbres, a independência do 

ritmo (IBID. 1967, p. 14). 

Na dialética entre passado, presente, houve a necessidade de buscar o avant-

gard, e num caminho paralelo, uma maior preocupação com a música que era produzida 

fora da época em questão ganha cenário nos estudos musicais. O repertório expandiu-se 

para outras épocas principalmente no decorrer do séc. XIX, ganhando uma dimensão 

histórica, de um lado a Grande música de Beethoven Mozart, Haydn, Brahms, Schubert, 

Schumann, Mendelson, dentre outros, e de outro, músicas de várias classes, culturas e 

tribos. A música antiga torna-se mais difundida e começa a fazer parte da rotina de 

audição das pessoas no geral, em contramão, muitos analistas vêem nesse processo uma 

distorção do projeto moderno. Amalgamar distintas realidades temporais é uma tarefa 

musicológica/histórica árdua que não deve ser menosprezada, em detrimento a modelos 

técnicos, estruturalistas de análise.  

Adentrando nas especificidades da pesquisa de mestrado de Estércio 

percebemos leituras desse cenário, um justo olhar reflexivo sobre questões que 

influenciaram a estética no século XX. De modo especifico temos o desenvolvimento de 

perspectivas que tangenciam a arte como linguagem, a comunicação, a relação do 

homem e a sociedade. 
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Dividida em 8 seções, a dissertação é então apresentada na seguinte 

estrutura: prefácio; introdução – o objeto da arte; arte e a civilização ocidental; forma e 

conteúdo; conclusão, notas de rodapé; bibliografia; anexos: exemplos. Na primeira 

parte, o compositor deixa claro a ideia que tal escrita trata-se de um ponto de vista, de 

um estímulo a novas pesquisas e novas percepções. “A relatividade das ideias num 

mundo em evolução reafirma a necessidade da arte para o desenvolvimento do ser 

humano” (CUNHA, 1980, p.2).  

Seguindo, comenta sobre a função e antifunção31 dos objetos de arte, 

pensados, racionalizados pelo homem por dadas intenções. No século XX a música foi 

um elemento de inércia psicológica que deveria ser repensada a partir da organização de 

seus próprios materiais. A arte trata de ações comandadas pelo homem, quando essas se 

referem ao som, ritmo, chama-se música. Sua função é a de despertar o indivíduo do 

estado inerte, estimulando-o à percepção e criação de novas estratégias para a atenção. 

Nesses termos, a arte é uma ação consciente do ser humano; “a ação deve preceder a 

razão: percepção – ação (síntese) – razão (análise). Homo Faber – Homo Sapiens32” 

(IBID. p. 5).  

O ser humano tem a necessidade de se comunicar, por isso, trabalha com 

gestos, som, com a transmissão de mensagens que dependem de contextos e de certo 

grau de mensurabilidade. Para Estércio, a forma da comunicação relaciona-se 

diretamente com a mensagem: é um finito e ordenado grupo de elementos que devem 

ser percebidos, diante um repertório e uma estrutura. (IBID. p. 5). 

 Destacando importantes fatos do século XX, como o efeito da revolução 

industrial no modo de produção, o motor mecânico, o controle da eletricidade, o 

aumento da poluição sonora, a crescente sociedade de consumo, o autor afirma que a 

civilização ocidental é marcada fortemente pelo racionalismo por vezes puro, e pelo 

cristianismo, dogmático. Isso interveio diretamente no modo de se pensar a composição 

musical, a música está em todo tempo e espaço, nas escolas, nas fábricas, restaurantes, 

lojas, em qualquer hora do dia. Em paralelo a abordagem sociológica, tem-se a musical, 

marcada pelo uso exagerado de acordes de dominante com sétima não resolvidos, 

                                                           
31 Num sentido da relação arte e mercado, consumo. Ver trabalhos de: Umberto Eco, Jean-
FrancoisLyotard, Michel Maffesoli, Gilles Deleuze, Anne Cauquelin. 
32 ARENDTH (2010) afirma respectivamente o primeiro ser fabricador de objetos, interferindo na 
natureza de acordo com suas necessidades, a noção de instrumentalidade e obra, são importantes; o Homo 
Sapiens tem consciência de si enquanto participativo, inserido numa sociedade. 
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quebra da relação tensão repouso, saturação das modulações, questões que propiciaram 

o germe da destruição do sistema tonal.  

Outras leituras desse trabalho, ou dessa linha de pensar de Estércio, podem 

ser estabelecidas. Segundo os estudos de Ross (2009), apontamentos podem ser 

associados quando comparamos as artes, a literatura com a música, a pintura. Uma 

dessas questões é a interpretação dos escritos do autor Thomas Mann – considerado por 

muitos, a grande chave para o entendimento do artista e o pensamento das artes da 

virada do séc. XX (ROSS, 2009, p. 50 - 53): o esteta apocalíptico e o artista 

megalomaníaco diante situações de extravagância da arte que era considerada 

puramente bela, mas sem valor.  Numa perspectiva agressiva, até mesmo a ideia de 

suicídio era por vezes considerada arte, tendo em vista os acontecidos com o filósofo 

Weninger, que influenciaram Kraus, Wittgenstein, Joyce; e ainda a morte do pintor 

Richard Gerstl, que se suicidou após um caso com a mulher de Schoenberg. Morrer e 

viver pareciam coisas sinonímias, de modo que se vive morrendo, aceitando o próprio 

sofrimento diário. Schoenberg tentava utilizar do material da dor, da angústia, do 

sofrimento para fins expressivos musicais.  

A Europa nesse período passava por transformações políticas, comunistas, 

anarquistas; Trótsky foi exilado em Viena por volta de 1907 a 1914 e começou a 

escrever num jornal intitulado Pravda. Na dimensão da psicologia Freud publica artigos 

que tratam do inconsciente, do id e as hierarquias da mente. O mundo parecia instável, e 

facilmente prestes à ideia de catástrofe.  

A música na Europa era produzida em grandes centros. Um deles, na cidade 

de Viena, destaca-se o cenário de luta entre os burgueses e a vanguarda, uma preferia 

tendências românticas, repertórios mais antigos, enquanto os modernos defendiam uma 

minoria, homossexuais, judeus, prostitutas. O culto a beleza, conforme ditado pela 

burguesia, era uma farsa diante situações de miséria, fome, desigualdade e nesse sentido 

a arte deveria passar-se como negativa e crítica, diferenciando-se da cultura burguesa, 

numa batalha com o que era considerado Kitsch, antiquado, antigo. O cânone como 

referência da música de qualidade, da valorização do passado, da grande música de 

Beethoven, Mozart, Haydn, ou até mesmo de Brahms, era cultuado pela burguesia e 

atrapalhava o surgimento de outras ideias, e a ascensão dos novos compositores.  

Esse certamente era o palco profícuo para atividades artísticas musicais com 

figuras de personalidade forte como Schoenberg e seus discípulos, Anton Webern, 

Alban Berg. Para esses compositores a música não deveria assumir dimensões tão 
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populistas, caindo no gosto de todos, talvez numa tentativa de resistência à burguesia. 

Se o público perdia o interesse pela música, ou ainda, se o público de massa se 

interessava somente pela música popular, o artista sério não deveria pedir, suplicar 

atenção, mas, conter-se nos seus princípios, numa atitude até mesmo solitária. A voz do 

povo não é a voz de Deus, a arte não deve ser para todos, se é para todos não é arte 

(IBID. p. 53). Talvez a relação de ruptura compositor/ público possa ter seus indícios 

nessas atitudes extremistas.   

A música vienense de Schoenberg era carregada de inter relações com 

outras artes (o papel do crítico é ter esse olhar, para além das estruturas, para além do 

interno), ou até mesmo se remetia a citações de outras obras, somando-se à busca de 

novas sonoridades, e construções mais dissonantes: exalava um tom impetuoso e 

sensual recorrendo a retratos dourados de Klimt e outras criações do Jugendstil33. 

Impetuosos gestos straussianos se mesclam a texturas diáfanas, cuja semelhança com 

Debussy pode ir além da mera coincidência. Havia intervalos de animação suspensa, 

nos quais a música se fixava num único acorde. O poema sinfônico de câmera Ver 

klarte Nacht (noite transfigurada), composto em 1899, terminava com doze cintilantes 

compassos em ré menor, sem que a nota fundamental, jamais se retirasse do baixo. Em 

Gurrelieder, uma gigantesca, cantata wagneriana para solistas vocais, havia vários coros 

e uma orquestra de grandes proporções, começava por um grandioso mi bemol, 

sufocante como uma sauna a vapor, provavelmente uma abertura do anel de Wagner. 

Mas nem tudo iria bem no paraíso romântico. Dissonâncias inexplicadas assomavam à 

superfície. Linhas cromáticas se cruzavam num emaranhado contrapontístico, acordes 

de ânsia deixavam de se resolver. (IBID. p. 61).  

Uma das grandes inspirações do Schoenberg foi o escritor Stefan George34, 

simbolista alemão. Com extrema imagística o poeta libertou o compositor da roupagem 

                                                           
33 Tipo de arquitetura germânica semelhante a art nouveau.  
34 Foi considerado um profeta de um novo universo das artes por muitos críticos. Sua poesia diz de 
relações de poder, da figura do herói, do sacrifício. Alguns analistas consideram sua obra com 
características nazistas, com influências de Kafka e o existencialismo.  
Exemplo de poema:                                       Canto noturno I 

Mel e medo 
Sou avesso 
Orla e rumo 
Meu destino. 

Chuva e outono 
Com a morte 
Brilho e flor 
Com a vida. 

O que fiz 
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vienense da tradição romântica para outras temáticas, como a dor, o sacrifício, a figura 

da noite, a fantasmagoria solitária, o niilismo, a falta de esperança na vida aceitando que 

se vive o sofrimento como expurgação à manifestação musical/artística.  

Na cena musical de Viena nascia uma das grandes revoluções da música do 

séc. XX. Em outra posição, Paris, era lugar da boemia, do exoterismo e das vanguardas: 

Charles Baudelaire, Mallarmé, Debussy, Gauguin, Renoir, Monet, Verlaine. Na música 

Debussy se inspirava nas exposições artísticas da cidade para propor novas sonoridades, 

com o uso da escala de tons inteiros, pentatônicas, acordes de sétima menor não 

resolvidos, modos gregos, numa ambientação mística, muito ligada às ordens e 

confrarias anteriormente colocadas por Wagner, em Parsifal. Os sons eram classificados 

como escuros, claros, coerentes ao modo de se ver a música e se ouvir a pintura nas suas 

congruências consonantes e dissonantes.  Uma figura contemporânea foi Satie, que em 

grande parte de suas peças utilizava de meios cômicos, irônicos para se expressar, ou 

ainda criticava a complexidade das grandes estruturas e o modernismo incipiente. De 

um lado a música grandiosa de Wagner, com grandes orquestras e estruturas, as texturas 

polifônicas complexas, de outro, a simplicidade, a cena da vida cotidiana, até mesmo 

um paralelismo ao desenvolvimento e crescimento da música popular.  

O exemplo marcante foi em Gymnopédies, conjunto de três peças para 

piano, num compasso ternário, estruturas e temas comuns, tocadas de modo lento e 

doloroso, com efeito melancólico. Alguns críticos afirmam em Satie um início de se 

pensar a música numa terminologia de música ambiente, ou ainda Mobilia musical 

como empregado por Cage. A obra foi baseada em um poema de J. P. Contamine de 

Latour que escreveu “Les Antiques” (o antigo) e utilizou a palavra Gymnopedie num 

sentido incerto de dança, antiguidade, ou ainda a nudez (gymnos). Outras composições 

como Gnossienne (conjunto de seis peças) tiveram a mesma inspiração, por um viés 

mais místico e crítico do termo gnose, conhecimento, intelectualidade. Debussy 

                                                                                                                                                                          
O que ardi 
O que sei 
O que sou: 

Um incêndio 
Que se apaga 
Uma canção 
Que se acaba. 

Do livro tapete da vida e canções de sonho e morte com um prelúdio (1989).  
Para maiores informações consultar: 
http://escamandro.wordpress.com/2014/05/14/stefan-george-1868-1933/ Acessadas em 09 de setembro de 
2014.  
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compartilhava com alguns desses ideais. Até mesmo orquestrou peças de Satie, e ainda 

colaborou para desestruturar o sistema tonal, rumo ao atonalismo, previsto em Liszt nas 

suas últimas peças com o uso abusivo do trítono, acordes aumentados, livres de tríades 

maiores ou menores (o que para muitos era anúncio de insanidade mental, para outros 

era uma proto-história dos anos seguintes).  

O atonalismo podia ser visto em algumas perspectivas: como necessidade 

para explicação das catástrofes, reflexo do caos da vida, da guerra, do pensamento, 

individual e solitário, rejeição de uma cultura mumificada, decorrente de um processo 

histórico em que a tonalidade se tornou degenerada e antiquada. Comparado ao sistema 

racial do período entre guerras e os judeus (na leitura de Alexander Ringer) o universo 

atonal seria o lugar da terra prometida, sem o olhar de uma necessidade, como simples 

salto ao desconhecido, o que mais tarde teve muitos seguidores.  

Se de um lado Schoenberg no seu pensamento revolucionário impulsionava 

os estudos e pesquisas, composições, que negavam o sistema tonal, afirmando o 

atonalismo, haviam outros compositores que atuavam numa atitude menos defensiva, 

como Stravinsky.  Este foi classificado por ADORNO (2009) como reacionário, 

justamente por adotar uma posição de conforto com as novas vanguardas vigentes e não 

radicalizar sua obra a favor de uma negação do sistema tonal, como Schoenberg 

(progressista). Sua obra “Sagração da primavera” com uma linguagem ritualística, 

acordes sobrepostos, melodias folclóricas, exageros de intensidades, o balé, a questão 

do corpo, causou furor na estréia.   

ROSS (2009, p. 91) diz que durante boa parte do séc. XIX, “a música foi um 

teatro da mente”, uma música corpórea. Sem dúvida dentre as questões importantes 

dessa mudança, está a busca por uma vanguarda, os estudos psicanalíticos na 

compreensão do corpo e sua relação com os estados da mente, o reconhecimento do 

inconsciente, os estudos da sexualidade em Freud. A influência direta dá-se na força das 

melodias que seguiam padrões da fala, dos ritmos associados à dança, na aproximação 

das sonoridades e timbres à própria vida e sua realidade, os estudos e pesquisas 

folclóricas, arranjos de temas tradicionais populares, segundo formas e  texturas 

contrapontísticas, ou  harmonias dissonantes vistas em Bartok, Stravinsky, Vila Lobos 

(no cenário  modernista brasileiro). 

A crítica de Ross (2009) ao século vinte perpassa análises e comentários de 

vários textos e citações, num caminho construtivo da história da música. São recortes de 

jornais, comentários de outros músicos, intérpretes, e a tentativa pessoal de enxergar os 
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fatos musicais, como acontecimentos e assim narrados e transcritos historicamente. A 

carência de um olhar mais interno das estruturas pode trazer a leitura um sentido 

novelesco à narração e assim aproximar o texto ao leitor, à trama social e histórica do 

dia a dia. Alex Ross não parte, na maioria dos comentários, de análises motívicas, 

fraseológicas, harmônicas, de grande complexidade na relação teoria para a história, 

mas, da crítica para história, ambos num mesmo lugar e território da linguagem, 

observando que história é feita do recorte sobre os fatos, e que os 

acontecimentos35podem ser montados pelo escritor/historiador, segundo o objetivo e 

proposição investigativa36. Ross baseia-se na crítica para falar/fazer reler e trazer outros 

pontos à própria história da música. 

Retomando a dissertação de Estércio, tem-se numa quarta parte a discussão 

da relação Forma e Conteúdo em suas obras, com destaque às peças:  

• “Music for E. Albee’s ‘Sandbox (1979)’” – música teatro para dez instrumentos 

que ficam localizados no momento da performance fora do palco e  três 

instrumentos no palco central;  

• “Music for Five (1979)” – para flauta, clarineta baixo, prato suspenso, 

percussão, piano;  

• “Music for six flutes (1979)” – flautas, exploração timbrística, efeitos sonoros; 

                                                           
35Entre fatos e acontecimentos VEYNE (1998) no livro Como se escreve a história; foucault revoluciona 
a história (4. ed. Brasilia: Editora Universidade de Brasília) define o acontecimental como aquilo 
historicamente que não pode se repetir, numa visão singularizada. O historiador precisa saber o que o 
distingue em termos de precisão na relação espaço tempo; o próprio conceito de prática em Foucault, 
como aquilo que os homens realmente fazem e não aquilo que eles pensam que fazem, auxilia a ligar a 
narrativa-teórica na dimensão do acontecimento. Em Deleuze a dimensão do devir, e dos tempos 
múltiplos, altera o modo de pensar o acontecimento, não como apenas sobre o que foi, mas, numa 
distensão temporal, no conceito de tempo alargado ou cronológico. Para Ricoeur tal compreensão liga-se 
ao conceito de narrativa, o que deve ser escrito é o significado do acontecimento enquanto palavra, e não 
enquanto acontecimento.  O fato não é o acontecimento, ele próprio devolvido a vida de uma consciência 
testemunha, mas, o conteúdo de um enunciado que visa a representá-lo. Nesse sentido deveríamos sempre 
escrever: o fato de que isto ou aquilo aconteceu. Assim compreendido, pode-se dizer do fato que ele é 
construído pelo procedimento que o extrai de uma série de documentos dos quais se pode dizer, em troca, 
o estabelecem. Para que seja acontecimento é preciso que seja conhecido. Nesses meandros faz-se uma 
pergunta: do que estamos falando quando dizemos que algo aconteceu? (...) distingo o fato enquanto a 
“coisa dita”, o “que” do discurso histórico, do acontecimento enquanto a “coisa que se fala”, o “a 
propósito de que” é o discurso histórico.  O acontecimento em seu sentido mais primitivo é aquilo sobre o 
que alguém dá testemunho (RICOEUR, 2007, p. 190, 191). 
36Considerar que tal material é escasso de um produto musical propriamente dito, como diria os 
musicólogos positivistas, é negar a importância da narrativa para a escrita da história da música em 
termos gerais, ou ainda, dizer que a crítica sem uma análise musical, conforme o trabalho de Ross, é um 
produto meramente jornalístico com fins especulativos comerciais e não musicológico, é negar que a 
própria história tem diversas faces, do documento às fontes que apontam diversas respostas, e caminhos 
de significação e compreensão. 
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• “Música para coro e percussão (1979)” – muitas vozes cantando ao mesmo 

tempo com alturas indefinidas tonalmente, dinâmicas variadas.  

• “Quadrissonante (1979) – Flauta, xilofone, Clavas, 5 pequenas percussões, 

explorações sonoras, grafia não convencional. 

• “Two movements for clarinet solo (1979)” – sonoridades diversas na clarineta, 

vibratos, não utilização de compasso, tempo lento.  

A linguagem predominante em todas as obras citadas é atonal – serial, 

dodecafônica, incidental – e a escrita mescla sistemas de notação tradicional com 

símbolos não convencionais. Através dos exemplos, Estércio cita a relação entre forma, 

percepção e mensagem. Em sua leitura a percepção humana é variada e deve ser 

estimulada por objetos novos que intercalam o tempo e o espaço, noções retiradas de 

Stravinsky. O tempo é um resultado de modo que o ritmo se manifesta como um dos 

seus elementos – perspectiva retirada de obras de Cage. 

Toda a mudança dos conceitos e padrões musicais, ocorrida no princípio do 

século XX, em Estércio, acarreta pensar que todo evento sonoro pode ser um elemento 

para a composição. O silêncio passa a ser pensado como constituinte da obra, o ritmo 

não apenas movimento simétrico. Há uma expansão conceitual empregada de modo 

prático, pois o ritmo torna-se som movido no tempo, fluxo no tempo do som e silêncio, 

energia, a seleção de instrumentos se adéqua a noções de exploração do timbre e da 

textura, conjunto à questão dos ataques sonoros e diferentes articulações e dinâmicas. 

Como exemplo, na peça incidental “Música para coro e percussão” é 

trabalhado o conceito de massa sonora: o coro canta, articula o som das vogais, com 

ataques em momentos e vozes diferentes, em algumas partes tem-se a fala como 

material sonoro – pessoas que conversam entre si sem necessariamente priorizar o 

entendimento das palavras. A altura é assim definida em termos de registro grave, 

médio, agudo, o tempo é medido por um cronômetro, contagem de segundos. Em 

contraste com os outros instrumentos, tem-se a marimba que executa amplos efeitos 

sonoros e dinâmicas. A harmonia não é tonal, e a escrita, como forma de registro da 

obra, é simbólica não tradicional, conforme a ilustração:  

 

 

 

 

 



 

Exemplo 1: Música para coro e percussão (1980), Estércio Marques Cunha.

 Fonte: acervo pessoal do compositor.
 

Exemplo 1: Música para coro e percussão (1980), Estércio Marques Cunha.

Fonte: acervo pessoal do compositor. 
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Exemplo 1: Música para coro e percussão (1980), Estércio Marques Cunha. 
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Na última parte da dissertação é reforçada a concepção de arte como 

exercício à percepção. O homem, que tem a necessidade de se comunicar e de se 

posicionar socialmente, precisa de constantes estímulos de novos materiais para serem 

experimentados, interagidos ao conhecimento. É interessante citar que Estércio tem 

como bases as seguintes leituras: Umberto Eco – Obra aberta (1969); Abrahan Moles – 

teoria da percepção e informação estética (1969); Stuart Smith – Too much music 

(1972); Jack Bornoff e Lionel Salter – Musical and Twentieth Century (1972); 

MarschalMacluhan – Trough the vanishing point (1968); Willi Apel – Harvard 

dictionary of music (data não consta); Igor Stravinsky – Poetics of music (1947); 

Huberto Rhoden – Filosofia da arte (data não consta); Jonh Cage – Silence ( data não 

consta); Arnold Schoenberg – Styleand Idea (1950); Ianis Xenakis – Formalized music 

(1971),  Allien Winold – Rhytm in Twentieth Century Music (1975); Pierre Boulez – 

Musical Technique (data não consta); David Cope – new music composition (1977).  

A idéia de percepção trabalhada está diratamente ligada ao corpo,  aos 

órgãos do sentido, ao que entra em contato na pele e provoca mudanças e reações: 

corpo-som-movimento, distinto de uma tradição clássica teológica que considera a 

percepção puramente como categoria dos estados da alma (Santo Agostinho).  Se o 

gesto do teatro traz o corpo-dança, corpo-fala,  este, é percorrido sonoramente e 

organizado de alguma maneira a constituir-se obra. Perceber liga-se diretamente ao 

fluxus do rítmo na disposição tempo – espaço – corpo – ação – materiais sonoros. 

Contudo, não é a ideia de um corpo que procura o gozo initerrupto,  mas, uma 

consciencia de si e do ser/estar, do fazer e da liberdade. 

Para expressar essa terminologia é trabalhada a temática do silêncio, como 

pausa, atitude reflexiva da arte/música e seu processo de fruição. Em entrevista 

realizada para  a pesquisa de  GARCIA (2002, p. 90) Estércio comenta: 

Eu encaro a estética como conhecimento da percepção.  Toda obra de 
arte é feita para ser percebida (...) quanto mais civilização a gente se 
torna mais sérios são os problemas da percepção. Eu acho que a 
forma é o tempo sonoro e no mundo em que se vive hoje  tão poluído 
de tanto ruido, tanto mais silêncio conseguirmos, mais elementos de 
percepção estaremos oferecendo. (...) Perceber não so sons mas o 
espaço e o tempo que existe entre os sons é um elemnto fortíssimo, e 
também um elemento expressivo muito grande. Quer dizer, o silencio 
pode ser... dentro de um silêncio posso enxergar um grito.... pode ser 
um xingamento dependendo da maneira como ele está colocado.  
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Ao lado do silêncio Estércio tem preferência por andamentos lentos, 

possibilidades de uma estética contemplativa do tempo e do espaço, com destaque a 

cidade de Goiânia ou a região centro-oeste.  

 

O tempo tem forma, da periodicidade ou não, tudo isso é fantástico, 
não só em termos de música, mas em termos de vida. Eu acho que o 
meu tempo, o tempo do cerrado, é um tempo solidão. A paisagem 
nossa aqui é tão maravilhosa, da qual eu gosto tanto, é árida, seca, 
drmática, nessa coisa o silêncio está muito presente (...) Eu tenho 
alguns momentos sim, passagens rápidas, e nesse interrompimento, 
acontece muito de fragmentos rápidos num tempo lento, e isso eu 
acho fantástico. Esse fragmento aparece, é como uma pluma 
flutuando no ar, são coisas assim, elementos que estão soltos por ai. 
(CUNHA, 2002). 
 
 

Durante o curso de mestrado, Estércio teve como orientador o Prof. Dr. 

Carveth Osterhaus37 referência nos Estados Unidos no trabalho com Música Teatro. 

Esse estilo marcou de modo profundo sua vida de artista, o gesto sonoro, a ação cênica 

que é também musical, ou a ideia de que toda performance é um teatro. Cita-se nesses 

termos sua produção em comparação ao movimento de música concreta que ocorria no 

país, com a preocupação no experimento de novos grafismos e novos materiais sonoros, 

a incorporação da ação musical à composição, o "happening". Enquanto Gilberto 

Mendes foi o propulsor no cenário nacional do manifesto música nova, publicado pela 

revista de arte de vanguarda chamada Invenção em 1963, porta voz da poesia concreta 

em São Paulo, Estércio, permaneceu em Goiás produzindo obras  em estilo semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Foi bailarino, ator, músico, diretor teatral. Seus créditos incluem produções na New York City Opera, 
Música do Estado de Maine Theatre, Dallas Theatre Center e Music Theatre de Wichita. Foi diretor do 
LyricTheatre 1963. Osterhaus foi membro do corpo docente escola de música de Oklahoma 1973-89 e, 
em seguida, na universidade de Oklahoma até a aposentadoria em 2003.  Criou o libreto para a ópera de 
Ray Lucas "Medea". Ela recebeu o prêmio máximo no New EnglandConservatory Opera. Faleceu no ano 
de 2013. Informações obtidas em: 
http://newsok.com/noted-oklahoma-theater-director-carveth-osterhaus-dies-at-age-75/article/3818493 
acessadas em setembro de 2014. 
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• Requiem para Prometheus: uma composição multimidia em três atos 
 

O trabalho de doutorado do compositor Estércio refere-se a uma música-

teatro38, foi concluído no ano de 1982 na Universidade de Oklahoma, orientado pelo 

Prof. Michael Hennagin39. Dividi-se em quatro partes: a análise do libreto, o libreto, 

análise do material musical, obra. 

 Respectivamente na primeira parte o compositor introduz comentários 

sobre outras peças de sua produção no estilo teatro música, dentre elas:  

• “Reza (1970)” – para grande coral, os participantes escolhem palavras soltas, 

sussurram e falam compondo a massa sonora, são utilizados efeitos sonoros de 

pedras percutidas;  

• “Guarda noite (1977)” para Ieda Scmaltz40 – apresenta vários dispositivos 

teatrais – cênicos para sublinhar o sentimento de solidão de uma mulher, o coral 

é instruído para envolver a figura feminina – narradora;  

• “Tempo (1978)” – trabalha noções de tempo e espaço de modo que os 

instrumentos podem ser tocados em várias partes do teatro, presença da ideia de 

                                                           
38É interessante ressaltar a influência de Gilberto Mendes (compositor) na concepção de Música teatro  no 
Brasil. Neste pensar, a música é construída diegeticamente ou não dentro da cena. TRAGTENBERG 
(1999) aponta duas perspectivas nessa relação: uma atitude passiva do compositor, que produz a música 
apenas como fundo decorativo, elemento de apoio - o cineasta Frederico Felline diz que a música para 
cinema é secundária, marginal; por outro lado a música ajuda a contar a história ilustrar a idéia, não 
apenas enfatiza a imagem. A narrativa sonora se insere numa textura polifônica de diálogo entre signos, 
num cruzamento de códigos. Diegese é um conceito da narratologia em que se inferem o discurso de um 
personagem dentro de um drama, de um relato. Aplicando à outras artes, tem-se a música que é produzida 
dentro da própria trama, com seus limites e implicações impostas pelo compositor; é a música que é 
tocada numa rádio durante a cena de um filme, ou ainda os sons de materiais diversos organizados dentro 
de uma cena, a música incidental e seu contexto. SORRIAU (1953) considera a diegese o conjunto de 
acontecimentos narrados numa determinada dimensão espaço-tempo; é a realidade própria da narrativa. 
Outro conceito importante é o de intermidialidade segundo Cluver (2011). Há Três maneiras 
fundamentais de interação entre mídias: a combinação (por exemplo, em histórias em quadrinhos ou no 
graffiti); referências intermidiáticas (por exemplo, ao teatro ou à pintura, em filmes); e a transposição 
midiática (por exemplo, na adaptação de romances para o cinema). Prefigura-se o universo da 
combinação midiática quanto à terminologia “música teatro”, uma mesma palavra é tecida Músicateatro, 
uma não se separa da outra, não existe a música sem o teatro nesses termos.  
O conceito de dispositivo de Agamben trabalhado anteriormente é também inserido nesse cenário.  
39 (1936-1993) Compositor de música clássica, trabalhou como arranjador para filmes e televisão, foi 
aluno de Aaron Copland, Bernstein, DariusMilhaud. Compo obras para piano, orquestra, solo, música de 
câmera. É um dos compositores norte americanos de destaque no sec. XX, juntamente com Ray Lucky 
(também professor de Estércio durante o curso de mestrado). Informações obtidas no site:  
http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/H/HE014.html   Acessadas em março de 2012. 
40Poetiza brasileira amiga de Estércio. Nasceu em Tigipió (PE) a 8.11.1941. Recém-nascida foi levada 
para Goiás, passando a residir em Ipameri (GO), terra do seu pai. Faleceu a 10.05.2003, em Goiânia. É 
neta do poeta Demóstenes Cristino um dos iniciadores do modernismo em Goiás. Bacharel em Letras 
Vernáculas e em Direito. Professora da Universidade Federal de Goiás, Instituto de Artes. Informações 
obtidas no site:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAda_Schmaltz   Acessadas em março de 2012.  
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humor, a expressão dramática e visual colabora na composição final juntamente 

com a figura de um metrônomo, que ora é tocado, ora é desligado.   

Uma das questões pensadas em ambas as produções é a relação e a 

combinação entre o discurso e a música. CUNHA (1982) diz que a obra “Requiem para 

Prometheus” pode ser entendida numa forma sonata, em três atos: 1 – exposição dos 

fatos; 2 – reflexão e comentário do ato prévio; 3 – recapitulação e consequente coda. A 

ideia central é o exercício de uma crítica à opressão e manipulação que determinadas 

instituições (estado, igreja, mídia) coagem na vida dos indivíduos no geral. Os 

personagens são identificados por: pessoas, demagogos, “socialite”, jornalista, líder 

religioso, Prometheus. Cada um possui características semelhantes à relação homem – 

sociedade cotidiana, enquanto Prometheus – herói mitológico, grande rebelde contra 

injustiças, é a figura que dá poder de fogo ao homem, habilidade para o 

desenvolvimento da arte e da ciência – representa a inteligência humana e a capacidade 

para o discernimento, enfraquecida pela opressão das instituições que manipulam o 

poder. Prometheus nunca fala durante a peça e sua presença é identificada por um tema 

musical, uma iluminação específica.  

 

A ideia do Réquiem é isso, quer dizer, o Prometheus, o personagem 
central ele não fala, ele não fala uma palavra durante o tempo todo. 
Ele não fala, não canta e nada, ele tenta um grito o tempo todo, e no 
final ele tentando o grito todo o coro está se enforcando. Mas ali é o 
Prometheus da mitologia realmente, é o homem que traz o fogo pra 
Terra que deu a inteligência para o homem. E eu lido com isso. Tem o 
Prometheus que está ali o tempo todo, tem um demagogo político 
tentando convencer toda a massa, o coro é a massa, tem um fanático 
religioso tentando fazer a cabeça de todo mundo, tem um jornalista. 
Tem uma pianista. 
Tem uma pianista, que na verdade ela não é uma pianista, ela é uma 
socialite, que é (...), burra (risos), a loira burra, enfim, e que era 
manipulada por todos eles. Tem uma cena que eu gostei de fazer, ela 
senta no piano, o piano é o protótipo da menina bem criada, ela toca 
músicas ali bem bestas, e a certa altura ela desce (...), é soprado no 
ouvido dela pelo político, pelo religioso, sei lá alguém, que fosse 
convencer também o Prometheus, queria corromper o Prometheus. Aí 
aparece realmente o Prometheus que está lá, ele é uma figura (...), 
simbólica ali, ele não precisava de estar no palco, mas a presença 
dele é muito importante, a presença física de alguém que é mudo ali, 
que ninguém está entendendo o que ele quer falar, o socorro que ele 
quer ali (pelo amor de Deus), vamos acordar, vamos isso tudo aí. E a 
socialite, a pianista de repente ela está sentada no piano, ela toma um 
whisky, etc e tal, por (...) levada pelo político ela desce pra tentar 
convencer o Prometheus, e como (...), ela vai usar dos recursos que 
ela tem, ela só é uma mulher bonita, sensual (...), ela tenta de toda a 
maneira, ela se esfrega de toda maneira pra ver se consegue alguma 
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coisa com ele, e nada, e ela desiste e volta e fala, a fala dela é uma 
fala muito boba, dizendo que Prometheus é bobo, não quer nada, é 
uma fala vulgar de tudo isso aí.  
Mas enfim, plasticamente o tempo todo isso está acontecendo e tem 
música inclusive, a orquestra no fosso, mas lá em cena também tem 
um outro grupo que vai acompanhar sempre, quando o político vai 
falar, evidentemente ele tem uma banda de música que toca para o 
povo, não é isso? Como a gente conhece muito por aqui as orquestras 
que vão para os comícios políticos, isso não é (...), não estou falando 
novidade nenhuma não. Assim como o religioso quando vai falar para 
as massas também cada um toca um hino religioso. Enfim tudo aquilo 
que (...) o símbolo daquilo que é (...) dominação pelo poder, o que faz 
que mata, que massacra, as pessoas. Isso eu escrevi em 1981-82 e 
felizmente hoje eu estou vendo que eu não estou errado não.  O que 
(...), eu acho que a gente vive essa ópera hoje, (...), 2013 a gente está 
vivendo essa ópera aí em todo o esplendor do mundo, dessa coisa que 
está aqui. Se a gente pensa um pouco, desacredita no político, 
desacredita no religioso, desacredita e não é à toa, desacredita por 
realmente (...) eles fugiram (...). Eu acho que o político aqui no Brasil, 
hoje o político não está pensando na sociedade, não está pensando na 
pólis, não está pensando o bem estar social nada, ele (...), é negociata 
o tempo todo, negocia dali, negocia dali, etc.  E aí estamos nós, nisso 
aí, catando migalhas, e a hora que a gente fala de que quando se 
aprova uma lei lá, de que música é obrigatória em todas as escolas, a 
gente escuta por aí, mas foi um ganho para os professores! Ganho 
para professor uma pinóia, isso foi um ganho pra população. Quando 
se fala (...) o professor está feliz por que vai ter mais emprego táh (...) 
então estamos voltando para a mesma coisa, e não é! Ganho pra 
população por que é necessário, a prática (...).  
A gente começa a ver hoje, 2013, por aí, começa a pipocar certas 
coisas, ah (...) é preciso escolas de tempo integral, (...) a escola 
integral é importante, mas é uma coisa também que não se pensa. Eu 
acho a meu ver, a escola, todo ensino, desde o ensino primário 
deveria ser público, (...) igual pra todos, e de bom nível. Como nós 
vivemos em 2013 uma época que, (...) os problemas do homem e da 
mulher terem que trabalhar e etc, se criou toda essa civilização da 
agressão e tudo isso, é preciso criar espaço para o jovem. Mas o 
espaço não é um depósito onde ele vai. Esse espaço, eu sei no Rio o 
CEAPS41, em Brasília teve esse sonho também e daí se quer fazer, 
mas tem que se pensar muito planejado essas escolas, não podem ser 
simplesmente um depósito do jovem.  (CUNHA, 2012) 

 

Um sentido de crítica social é aqui revisitado na investigação das relações 

música cultura e sociedade, nas dimensões com a política, economia, antropologia. 

Citam-se os escritos de Edward W. Said, em que se abordam relações entre as artes e a 

filosofia, o campo dos estudos culturais, a crítica literária42. Said (1992) numa análise 

                                                           
41 Centro de educação em artes profissionalizante.  
42 Dentre os livros desse autor, destaca-se Elaborações musicais, constituído em três tópicos: a 
performance como situação extrema; sobre elementos transgressivos na música; melodia, solidão e 
afirmação. Respectivamente o primeiro trata a performance como produto e reflexo cultural, 
condicionado em parâmetros do fazer musical, como uma espécie de evento atlético que exige atenção e 
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adorniana, comenta a prerrogativa de que depois de Beethoven a música passou de um 

sentido social para mais estético, culminando nas experiências de Schoenberg de um 

lado, mas sem negar o fato de que a música se manteve dentro de um contexto social, 

cultural. O autor faz uma análise de diversos intérpretes, como Glenn Gould, Toscanini, 

afirmando que a performance é um terreno fértil da vida cultural da sociedade moderna. 

As relações extrínsecas e intrínsecas à música são então estabelecidas, nas 

associações que a linguagem musical pode ser capaz de se referenciar aos meios 

institucionais, como igrejas, universidades, dentre outros espaços. Retomemos o cenário 

da obra de doutorado de Estércio e o jogo de personagens, que aludem à dimensão de 

uma crítica social.  A congruência entre vida e os diversos dispositivos sociais, é relida 

na performance e no diálogo com a teoria da arte. Nesses termos, tais dimensões são 

alocadas num mesmo território, abrangendo questões políticas e econômicas, étnicas e 

raciais. Num sentido da crítica, prefiguram-se pontos da dialética negativa de Adorno, 

revista em Doutor Fausto de Thomas Mann: 

Todas as análises históricas retrospectivas, seja da música ou de 
qualquer outra atividade humana, análises que julgam, teorizam e 
totalizam de uma só vez, que formulam com efeito, a equação: uma 
coisa (como a música) = todas as coisas; ou todas as músicas = um 
grande resultado sintético = isso não poderia ter ocorrido de nenhuma 
outra forma, todas essas análises me parecem histórica e 
intelectualmente defeituosas (IBID. 1992, p.92). 

 

 Na verdade tais discussões, vistas na teoria de Adorno43, são retratos da 

expansão do ocidente e seus “outros”, presenças invasoras dos ditos imperialistas. 

Exemplos são inúmeros na Europa da segunda guerra, como a delimitação de uma raça 

ariana e a exclusão dos judeus, as relações oriente e ocidente44 vistas no modo das 

celebrações, festas e comemorações asiáticas distintas dos Estados Unidos. Dizer que o 

totalitarismo foi e é uma via única de análise das grandes atrocidades do séc. XX é 

podar da história sua dimensão plural. Nenhum sistema, visão, abordagem, pode 

exterminar a potencialidade de alternativas e quebras de fronteiras de seu domínio, a 
                                                                                                                                                                          
admiração do público. Como crítico cita a execução brilhante dos estudos de Chopin do pianista italiano 
MaurizioPollini, a técnica, o virtuosismo, que certamente o distingue de outras formas amadoras. “As 
performances da música ocidental são altamente concentradas e rarefeitas, (...). Elas têm uma 
racionalidade comercial, ligada não apenas à venda de ingressos e às tournés, mas a venda de disco em 
benefício de grandes corporações (SAID, 1992, p. 39). 
43Relembremos alguns temas: a catástrofe, Wagner e o nazismo, Mann na concordância com Adorno e 
Schoenberg. 
44

 Para outras leituras consultar o livro Orientalismo. O oriente é um termo inventado pelo próprio 
ocidente para o entendimento das diversas relações de cultura, política e poder.  SAID, E. Orientalismo: o 
oriente como invenção do ocidente. São Paulo: Cia as Letras, 2003. 
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possibilidade de transgredir deve ser considerada. O sentido de transgressão está em 

afirmar as influências de alguns tópicos como o movimento linguístico de 

desconstrução, a historiografia cultural, a narratologia, as teorias feministas e a questão 

do gênero, na interpretação da arte.  Há na verdade um intercâmbio entre as diversas 

teorias interpretativas e o modo como se compõe uma obra, ou se escreve sobre música; 

questões já apontadas por HALL (2005) e a identidade cultural na pós-modernidade na 

definição das potencialidades híbridas de se pensar os conceitos de nação, povo, 

indivíduo, coletivo. 

 Se na obra de Estércio são descritos personagens únicos e emblemáticos do 

cenário moderno, Said (1992), nos diz, que a subjetividade do ser humano moderno, é 

uma temática por vezes distinta da coerção ideológica, da imposição de regras e leis que 

ditam as normas sociais. Apoiando-se em leituras de Proust, demonstra que as questões 

do prazer e da privacidade, podem interagir ao senso de experiência estética e afirmar 

posições diversas da própria arte/música. Nem toda melodia é sinal de supremacia, ou 

que pode ser pra uns, para outros não; nem toda música é construída por um único e 

exclusivo padrão e forma. A partir da literatura, o autor expande os sentidos para uma 

audição crítica, no uso e na correspondência metafórica da linha melódica, 

principalmente da música do séc. XIX e as questões de interpretação pessoal figurativa. 

O autor reafirma a crítica e o espaço da individualidade, como componentes da 

construção da história da cultura, das artes/música. 

 Em outro texto, Paralelos e Paradoxos (Cia das letras, 2003), Said dialoga 

com um dos grandes referencias de performance do séc. XXI, Daniel Baremboim, 

pianista, regente, destacando reflexões sobre música e sociedade. A proposta neste 

discurso é a de uma conversa até mesmo informal de pergunta e resposta, sobre a 

vocação civilizadora da música nas dimensões políticas e diplomáticas, numa justa 

tentativa de afinação das representações artísticas e o discurso ditatorial da mídia, dos 

acordos mundiais e as relações entre países. Se a diplomacia e a política internacional 

têm suas normas, estas são também pensadas em termos culturais, conjuntamente com 

as produções e manifestações de um povo, de uma sociedade. Nesses termos a cultura, 

arte/música, é interpretada como produto de realidades que circundam uma obra.  É 

claro tal paradigma quando se discute a identidade, os territórios e suas fronteiras e o 

domínio das artes/música. Baremboim quando questionado sobre onde se sente em casa, 

justamente por ser um músico requisitado, reconhecido internacionalmente, afirma 

“estou em casa onde faço música (...) onde posso tocar piano num bom instrumento 
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preferencialmente (...) de certo modo em Jerusalém (...) na ideia de Jerusalém (...) 

quando estou na companhia de pouquíssimos amigos” (SAID, BAREMBOIM, 2003, 

p.21-22).  Said em resposta argumenta que o conceito de pátria, lar, terra natal, por ora, 

é meio sentimentalista, e pouco importa em algumas profissões, talvez pela fixação no 

ouvir em detrimento ao olhar (no caso de um crítico literário e de um performer)45.  

Certamente a pianista apresentada no Requiem de Estércio se distingue do 

famoso Baremboim, em termos performáticos, de ideologia. Contudo, em ambos os 

personagens, um da ficção e outro da realidade, podemos relacionar questões éticas e 

morais com a arte. É papel de uma crítica que vê e pensa a música como parte 

integrante, inseparável e imanente, de uma cultura, a contextualização desses papeis 

sociais, como numa rede de materiais que se intercomunicam. Tal conceito de redes 

culturais é visto nos trabalhos de CAUQUELIN (2005) sobre a análise e crítica da 

produção artística moderna, contemporânea, e os campos mercadológicos46.  

                                                           
45 A discussão não é a de buscar um modelo geográfico hermético, que possa subjugar um local, ou ainda 
impor controle e domínio a uma região, mas a de promover um alargamento dos territórios, numa outra 
perspectiva de afirmação identitária centrada na figura do outro, por meio do diálogo que a arte/música 
permite com um modelo de sociedade civilizada e democrática. O caso é polêmico quando se fala no 
oriente, Jerusalém terra prometida, de encontro de diversas religiões, culturas, lugar de muitas disputas, 
guerras, cidade que os autores compartilham em experiências de vida. Da discussão política à dimensão 
conceitual, Baremboim e Said veem a arte como um espaço que se coaduna e inter relaciona, música, 
pintura, artes visuais, cinema, literatura e outros contextos. Num exemplo cita-se a questão da coragem de 
se fazer, executar a música, como seria um estilo covarde, e outro brilhante, na disparidade entre o 
conformismo e a ousadia, como na música de Beethoven em que se trabalha a relação forte e piano, 
rescendo fortíssimo ao súbito piano, tal interpretação é como a chegada a beira de um precipício, 
observando e indo ao encontro do seu limite. Um ato de coragem sobressai na atitude do músico que 
pensa e trabalha dessa forma “e esse tipo de coragem é necessário, acho eu, pra resolver todos os 
verdadeiros e profundos problemas humanitários” (IBID. 2003, p. 74-75). 
46 CAUQUELIN, A. A arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  Numa visão crítica a 
autora estabelece uma divisão entre arte moderna e arte contemporânea afirmando que a primeira volta-se 
ao consumo enquanto a outra à comunicação. Para a arte moderna a relação é firmada entre a produção – 
distribuição – consumo sendo mediada por intermediários, como a figura do crítico de arte que afirma 
critérios de gosto: “fábrica de opiniões” que vão dizer sobre a arte e sobre o artista. Esse intermediário é o 
próprio elo entre a produção e o consumo é ele quem produz a demanda, como uma forma de propaganda. 
O crítico é então aquele responsável por teorizar novas formas de arte, não apenas de acompanhar uma 
produção e qualificá-la, mas contextualizá-la diante o mundo que está em frente ao artista e a obra. 
Prioriza-se nessa perspectiva a ideologia da arte em si, não necessariamente o artista que se encontra 
muitas vezes fora das regras do mercado de consumo. É a ideia do grupo que “atrai a atenção”, o que aos 
poucos promove um afastamento do público, pois o que era aplicado ao mercado agora é também visto na 
arte. A arte moderna volta-se constantemente a figuração do novo, ou ainda da “moda”, em um 
determinado tempo, vinculada a um consumo. É preciso que a arte se escoe e flua de modo eficaz, que 
chegue ao público por mecanismos de divulgação, que irão “vender”, uma imagem através de marchands. 
Na arte contemporânea esse escoamento é visto por meio de redes que se integram, conectadas, onde se 
configuram a tecnologia o progresso e a identidade. Cauquelin diz que a arte contemporânea é sua 
imagem e nesse sentido se constrói fora das suas qualidades, dentro de circuitos de comunicação. Essas 
redes são interativas e se organizam uma nas outras, como um grande novelo circular, em que se valoriza 
o aspecto da circulação da informação. Com essa circularidade há um bloqueio e um fim último ligado ao 
desgaste do sistema, numa espécie de saturação, que irá dizer sobre como a arte circula, seu mercado, e 
seu conteúdo. O mecanismo sistêmico de redes garante velocidade da transmissão e ao mesmo tempo 
antecipa o objeto artístico, “pois muitas vezes mesmo sem ver um quadro de um pintor seu signo já está 
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Se de um lado abordagens sociológicas são realizadas47, por outro, alguns 

teóricos pensam na fixação das estruturas. Na verdade, nessa leitura as estruturas 

                                                                                                                                                                          
circulado”. A arte nesse sentido só tem força, poder, se vinculada, se for capaz de estar presente, dentro 
de todo o sistema, toda a rede, ao mesmo tempo. Assim a obra e o artista são elementos constitutivos, mas 
também produtos da rede. O que para os modernos a função da crítica dirigia e direcionava o consumidor 
à arte, na figuração contemporânea, ela se perde em meio a uma diversidade de intermediários e 
profissionais. O artista torna-se ele crítico, consumidor, comprador, fabricante e produtor da arte. Há 
claramente uma inversão do mecanismo de comunicação tradicional, emissor e destinatário, para um 
“emissor-destinatário”. “E assim o público consome a rede e a rede consome a si própria”. A relação 
mercado, consumo, distribuição, obra-artista, divulgação, é estudada nos dois capítulos do livro de 
maneira a discutir o próprio espaço de realidade da obra de arte, seja ela vinculada por uma vanguarda, 
como os modernos, ou incluída ou não, dentro de um sistema, dentro de um circuito, de redes, na arte 
contemporânea. 
47É interessante citar um trabalho de referência: WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociológicos da 
música. São Paulo: EdUSP, 1997. É o texto que funda a sociologia da música. O livro lança bases para se 
pensar o racionalismo ocidental, o processo de racionalização, sendo um dos únicos textos de Weber 
sobre arte. Um dos conceitos chaves que entrelaça todo conteúdo é o de cultura, num recorte entre o 
ocidental e o oriental, suas singularidades, numa abordagem comparativa. Cita-se, por exemplo, que o 
pensamento musical ocidental é mais harmônico enquanto o oriental é mais melódico. Os textos bases de 
constituição, de aproximação, desse livro são: consideração intermediária – que destaca o processo de 
autonomização da arte em conseqüência do processo de racionalização; introdução – que dialoga fatores 
que explicam por que o ocidente possui determinadas formas – da ciência, economia, arte, direito – que 
são praticadas de modo racional e sistemático. Os estudos sobre religiões também influenciaram a 
constituição desse livro. Alguns fatores que são relevantes para se pensar o panorama de Weber: 
•A fracassada revolução de 1848, onde a maioria da população era rural, as guerras pela unificação 
territorial, o crescimento econômico, a industrialização a urbanização. 
•Seja contra os positivistas, filósofos da história, a crítica de weber tocava uma questão central: a relação 
dos valores. Para weber não existe um conhecimento puramente objetivo de realidade, no sentido de um 
conhecimento sem premissas, desligado de todos os valores e ao mesmo tempo inteiramente racional. A 
objetividade cientifica é um conceito historicamente condicionado a influências de diversas teorias 
positivistas, naturalistas, ao mesmo tempo em que reflete a tendência a progressiva a intelectualização em 
todos os campos do saber humano no ocidente. Nesse sentido pode-se falar de “tipos ideais”, Weber 
entendia que os conceitos eram somente meios intelectuais que ajudavam a compreender a realidade, os 
conceitos teriam a característica de serem tipos ideais (um conceito importante para Weber). 
•Racionalização refere-se a ação: “processo de difusão da racionalidade da ação”, se refere ao processo de 
diferenciação dos motivos das ações, que possibilita a distinção por exemplo entre uma ação por exemplo 
ligada por motivos religiosos e outra orientada por motivos estéticos. Cada modalidade de ação possui 
seus próprios significados e conteúdos, há uma determinada legalidade própria de cada linha de ação: 
nesse sentido a racionalização é o processo que confere significado à diferenciação de linhas de ação.  
•Esse conceito é encontrado num texto de weber de 1904 em que discute a neutralidade do conhecimento 
cientifico, com a tese de que o domínio da ciência e o domínio dos julgamentos de valor eram 
heterogêneos. Nesse sentido pode –se falar que não existe um verdadeiro progresso da arte no sentido de 
valoração estética; há um progresso, sim, dos meios técnicos que um determinado querer artístico 
emprega para sua realização. 
A questão encontra-se nesses termos quase que como um manual, um tratado de música, de harmonia. 
Weber analisa o progresso das diferentes escalas, intervalos, em diferentes épocas, pensando a produção 
musical pós 1700, em diferentes culturas países, locais. Para weber é o progresso técnico que constitui o 
autêntico terreno da história da arte. O processo de racionalização pensado a partir desse ideal de 
progresso é um processo de longa duração identificado por um estado inicial da experiência musical: o 
reconhecimento do intervalo de oitava e sua divisão em quartas e quinta. As necessidades estéticas 
nasceriam desse pensamento técnico. A partir da divisão da oitava podemos pensar na estrutura melódica 
e na estrutura harmônica. Quando weber fala de racionalização isso acaba por desembocar na 
irracionalidade. Um exemplo claro é quando escutamos um intervalo que não se encaixa no sistema 
temperado falamos que ele soa desafinado, somos incapazes de reconhecer intervalos menores que um 
semitom, enquanto outros povos identificam com facilidade intervalos de menores distâncias. O oriente 
reconhece mais esses intervalos que o ocidente, o caminho do oriente foi um pensamento mais melódico 
em contrapartida com o harmônico do ocidente. O livro é então dividido em duas partes: a primeira onde 
ele trabalha basicamente essa relação da oitava, fundamentado em diversas teorias musicais de várias 
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musicais representam um conteúdo por si só. É o caso de Pierre Boulez.  Na introdução 

de “A música de hoje” o autor critica a posição de pesquisadores em acertar a arte como 

mero produto de um meio social: “o entusiasmo do meio me estraga um artista, tanto 

medo eu tenho de que ele se torne em consequência disto, senão a expressão de seu 

meio” (BOULEZ, 2007, p. 11). É preciso buscar um equilíbrio entre liberdade e 

disciplina na produção artística de modo a caminhar não em armaduras estanques, como 

escolas num ideal persuasivo, considerar que pode haver correntes de ruptura, 

lateralidade, atrasos e recuperações no processo que envolve a criação artística. A obra, 

entendida nos princípios da liberdade e disciplina, deve ser desmontada em estruturas 

que obedecem a sistemas de hierarquização.  

Para Boulez (2007) os estudos musicais que datam aproximadamente da 

década de 70/80 perpassam duas categorias de análise: o balanço da crítica de uma 

época precedente, a discussão de caracteres mais generalizados e diversificados e em 

outro sentido, os trabalhos presos a um aspecto particular de uma obra recente, ou em 

curso. Os modelos analíticos são dependentes da escolha de um objeto e da análise 

propriamente dita, de modo a estabelecer uma conexão entre o presente e o futuro. São 

muitas as críticas a moldes contábeis ou baseados no cálculo dos acontecimentos 

musicais, na mera descrição dos fatos musicais. Para tanto, o autor dita seu método: 

Deve-se partir de uma observação tão minuciosa e exata dos fatos 
musicais que nos são propostos; em seguida deve-se encontrar um 
esquema, numa lei de organização interna que de conta, com o 
máximo de coerência desses fatos; vem em fim a interpretação das leis 
de composição deduzidas dessa aplicação particular. Todas essas 
etapas são necessárias; seria entregar-se a um trabalho de técnico 
inteiramente secundário não prosseguir até a etapa capital; a 
interpretação das estruturas; a partir daí, e daí somente, poderemos nos 
certificar de que a obra foi assimilada e compreendida (...). Existe uma 
maneira irredutivelmente nova de se conceber as grandes formas: 
homogeneidade, ou não de seus diferentes componentes, causalidade 
ou isolamento dos diversos instantes, fixidez ou relatividade na ordem 
de sucessão, na hierarquia da classificação, virtualidade ou realidade 
das relações formais. (IBID. 2007, p. 16, 26). 

 

O mundo com suas realidades perceptivas é conhecido por estruturas, não 

em termos das substâncias e acidentes, mas, por relações e funções.  Partindo da leitura 
                                                                                                                                                                          
culturas, relações entre os sons, do tipo interno, que conduziram a ampliação do pensamento melódico e 
harmônico, o sentido de tonalidade, de temperamento, trata-se do lado formal do sistema sonoro musical 
ocidental, a questão da escrita musical que também auxiliou no pensamento racional e sistemático da 
música. A segunda parte refere-se a uma análise sociológica, a partir de uma visão historiográfica das 
bases materiais para a produção do som, mais precisamente a questão dos instrumentos musicais (com 
destaque ao piano, órgão e violino). No livro, por sua dimensão técnica Weber procura entender a 
sociedade a partir da música. 
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de Levi-Strauss, o autor demonstra que o sentido da estrutura não deve ser destacado do 

conteúdo, não existe oposição entre forma e conteúdo na música. Metodicamente 

Boulez trabalha com as relações entre alturas e durações, que podem se estabelecer de 

modos variados num sentido de interação e interdependência, organizados por vetores e 

forças de predominância.  Numa análise da música serial podem ser pensadas unidades 

hierárquicas e tipológicas, ou ainda relações tempo e espaço aplicáveis à matéria sonora 

– altura, duração, intensidade e timbre. Em cada componente pode ser visto redes de 

possibilidades quanto ao valor absoluto, relativo, densidade fixa de engendramento, 

densidade móvel de engendramento48. 

A partir desse pensar entre música, sociedade, e estruturas composicionais, 

segue-se a descrição da tese Estércio. Tem-se então no ato 1 discursos intercalados e 

sobrepostos, o demagogo, a socialite que senta ao piano e toca coisas banais, as pessoas 

que acompanham em procissão e aplaudem, o líder religioso que apresenta um texto 

sobre o pecado e a condenação de Deus. Prometheus nesses espaços tenta algum tipo de 

comunicação e não alcança sucesso. No ato 2 é apresentado um misto de vários 

discursos como propagandas, crítica ao consumismo, a mídia. Mas uma vez Prometheus 

aparece, símbolo do pecado e da imoralidade. Novamente no ato 3 são apresentados os 

discursos do demagogo, da socialite: é oferecido um produto imposto à consciência para 

o exercício de manipulação das grandes instituições, Prometheus sai de uma posição 

agachada e fica em pé tentando emitir um impossível grito silencioso.  

Musicalmente toda obra é construída pela alocação, distribuição de diversos 

instrumentos em diferentes lugares, no fosso, atrás do teatro, no palco; por uma 

estrutura serial de 12 notas interpoladas, ou utilizadas em grupos pequenos (Estércio 

enfatiza que não se refere à ideia de Schoenberg e o sistema dodecafônico na sua 

integridade); um grupo de cordas é mantido quase sem interrupção no decorrer de toda a 

peça. Prometheus é caracterizado por uma sequência de acordes tocados pelos 

trombones, o tema das pessoas é marcado por figurações rítmicas repetidas e o tema do 

líder religioso apresenta características modais (CUNHA, 1982): 

 

 

 

                                                           
48 Para maiores informações e detalhes sobre o modelo de Boulez consultar: BOULEZ, P. A música hoje. 
São Paulo: Perspectiva, 2007. 



 

Exemplo 2: Página 3 da obra teatro música Requiem para Prometheus de Estércio. Peça 
ainda não realizada, interpretada ou editada.
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: acervo pessoal do compositor Estércio Marquez Cunha. 

135 

Exemplo 2: Página 3 da obra teatro música Requiem para Prometheus de Estércio. Peça 

 



136 

 

Algumas questões podem ser pensadas numa reflexão dessa produção na 

década de 80: o pensamento político do compositor e uma preocupação até mesmo 

socialista, do gesto social49, a reafirmação de sua linguagem, as influências e ligações 

com outros compositores e movimentos no cenário nacional – internacional, a  presença 

de certos elementos culturais locais, a questão da vanguarda artística. Sobre um dos 

pontos o compositor afirma:  

Eu acho que há uma preocupação muito grande em saber o que vai 
acontecer, aqui, aquilo que aconteceu na Europa, ou nos EUA. (...) é 
uma ideia muito colonialista (...) complexo de colônia é querer achar 
um nacionalismo, uma música autenticamente brasileira, o que para 
mim é besteira, já que nós invadimos a América, nós cristãos 
ocidentais (...). Não adianta o sistema musical nosso é europeu, a 
nossa língua é europeia. (CUNHA, 2002). 

 
 

Da sociologia das ideias ao campo dos processos de criação musical, da 

historiografia de cunho biográfico à etapa descritiva de fontes documentais, em ambos 

os caminhos são reforçados aspectos de uma história intelectual (ao considerar o 

pensamento criativo como parte de uma ideologia com correntes e excertos de uma 

estética do sec. XX/XXI). No caso, exemplifiquemos: a influência das obras de Cage, as 

personagens que retratam uma sociedade, o alargamento e a transmutação do conceito 

operístico do séc. XVIII para uma concepção de música de cena, a marca de elementos 

da aleatoridade, do dodecafonismo de Schoenberg, as sonoridades de uma estética no 

pós-guerra, referências (numa atitude interpretativa) a outros compositores modernos 

como Pendereck, Koellroutter, Gerard Grisey.  

Se a vida diz da obra, e vice versa, numa tentativa romanceada de 

historicizar uma trajetória, certamente a obra de Estércio marca outras vidas, intérpretes, 

performances e musicólogos que empreitam em decifrar este universo. Nesse lugar do 

outro a própria narrativa biográfica é construída, estabelecendo limítrofes de um cenário 

que ora dita um lugar até mesmo geográfico, goiano, ora, sobrepõem à produção de 

grandes centros.  

Da descrição documental à biografia, um caminho repleto de labirintos, 

pontes, lugares comuns, são então reiterados pelo testemunho, que se cruza na leitura do 

eu e de outros apontamentos. O que marca é a justa interposição da interpretação, como 

                                                           
49 Como o teatro e o gesto social no texto exemplar: BRECHT, Bertolt. A Santa Joana dos matadouros. 
São Paulo: Cosac Naif, 2009. 
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processo que gera e engendra o sentido, ou sentidos, de uma trajetória sustentada e 

comprovada pelo/no ato criativo.  

 

 

2. 3 – A PERSPECTIVA DA ATUALIDADE  

Percorrendo o tempo de formação, onde pode experimentar diversas 

técnicas e sonoridades, Estércio caminha nos anos noventa para uma fase de 

reafirmação de seu pensar criativo: por uma concepção de liberdade revista na dimensão 

de conflito e paz (denunciada na obra “Tempo de paz -2011), a ressignificação da 

solidão e do silêncio, do amor e do cerrado. Apesar de se aposentar da Universidade, 

não para de compor e trabalhar, pelo contrário, sua necessidade de fazer arte, de se 

posicionar de modo crítico diante os estatutos da sociedade, torna-se mais presente. 

Sobre o que eu tenho vivido nos anos 90 pra cá (2013), a gente vai 
preocupando muito com esses acontecimentos da sociedade e 
observando. Eu não vejo sentido, em trabalhar para ser rico, ou para 
ter o sonho de consumo. Nos anos 90 estamos falando de uma pessoa 
aposentada, parei de estar na Universidade, de o meu tempo. Mas, 
também nessa concepção jamais pensei, em parar o que eu estava 
fazendo e agora eu vou aproveitar a vida. Eu acho que essa coisa de 
aproveitar a vida é uma besteira. Temos que viver bem o tempo todo, 
e eu acho que isso é construir. Nesse sentido eu não parei de ser 
professor, e não parei de compor, com todos os percalços que 
acontecem na vida da gente naturalmente. Nesse período aí eu perdi o 
meu filho caçula, e em fim, (..) isso foi tramautizante, foi. Leva à 
consciência também das perdas aí, enfim (...), mas eu não parei de 
compor.  
Parece que nesse período eu estou compondo cada vez mais (...), tem 
assim esse intérprete, essa pessoa que está interessada, e a gente 
discute, e eu faço música pra esse interprete; um outro que vem, essa 
relação com o intérprete que cada vez mais eu vejo que é importante, 
e cada vez mais, vai morrendo, vai diluindo na sociedade. O 
compositor quer ser o compositor, o intérprete, quer interpretar 
aquilo que já está feito a muito tempo, não é essa consciência que o 
intérprete vai diante uma obra e ele recria aquilo. Não está passando 
na cabeça dos intérpretes atualmente, é uma coisa que precisa ser 
muito discutida. Os intérpretes, cantores, instrumentistas querem 
fazer o repertório do passado que lhe dão garantia de se mostrar. 
Eu acabei de escrever agora também uma peça para eufônio solo. 
Falo de eufônio para as pessoas de modo geral e elas não sabem, uma 
sonoridade linda, mas é um instrumento encolhido dentro da 
orquestra ou da banda, um instrumento grave que geralmente fica ali 
só fazendo o baixo. Mas, novamente tem uma (...), Ester é uma 
eufonista aqui de Goiânia muito boa, além de ser uma mulher tocando 
eufônio, fica (...) parece exótico para todo mundo, e ela tem uma 
sonoridade linda. Então, um eufônio solo, pra mim foi um desafio 
fazer isso, um instrumento que é, está na banda, na orquestra, 
geralmente só como uma base, fazer esse instrumento solar, cantar 
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sozinho, pra mim é um desafio, não sei o tanto que é desafio para o 
solista, mas pra mim foi um solo escrevendo isso aí.  
 Em fim tenho trabalho muito nesse tipo de coisa, pra metal, pra 
diferentes formações mesmo, talvez escrevendo mais agora do que 
antes mesmo, por que eu tenho meu tempo pra isso, se bem que estou 
sempre com aluno, com colegas discutindo música. Meu tempo 
continua sendo aquele que eu tinha na universidade. E fatos disso aí, 
no ano de (...), 2011, no festival da EMAC, fizeram em homenagem, o 
nome do Festival levou meu nome, e foi uma época muito boa pra 
escutar, claro que eu fiquei extremamente vaidoso, mas o que foi bom 
muito bom foi escutar tantas peças minhas que eu não tinha escutado, 
e foram muito bem executadas, o que leva a gente a pensar também, o 
tanto que precisa, a Universidade as Escolas de Arte, acreditar no 
novo, querer fazer, discutir,  o novo, principalmente discutir isso em 
vez de formar. Está formando o compositor, o instrumentista, mas 
este, está sempre querendo executar alguma coisa do passado que 
garante pra ele, ele não dar a cara a tapa para o novo. O intérprete a 
função dele é realmente isso, como ele vê aquele momento, ele diante 
a obra. E ali a gente viu dentro da escola, tantos alunos, professores, 
fazendo obras que eles não conheciam ainda. Não quer dizer que 
sejam obras da mais recente vanguarda, isso não me interessa, mas o 
novo no sentido de que isso não foi feito, uma visão. E nisso aí escutei 
coisas naquele festival lá, muitas coisas minhas, para coro, para 
instrumentos, várias estréias, notáveis, que a gente vê a capacidade 
da cidade aqui fazer música desse tipo. O que falta então realmente é 
incentivo, no sentido de estimular a fazer. 
 Não acredito muito nos incentivos fiscais, às leis de não sei o que pra 
poder gravar, fazer música, acaba caindo no mesmo ranço, de ah, eu 
tenho tantas músicas, vou gravar isso, em fim. Não é a produção. É 
preciso que criar na sociedade um sistema de interesse de fazer pelo 
fazer, não que vou fazer por que vou ganhar dinheiro, e essa lei me dá 
tanto. É claro que ninguém faz nada se não houver uma verba, mas, 
existe possibilidade. É preciso criar com os músicos o conceito de 
ensaio, que uma obra precisa ser pensada, ensaiada, e que o músico, 
o artista todo, só se desenvolve é naquilo, colocando a mão na massa, 
é no ensaio. O ensaio não é somente vamos tocar no caso da música, 
ou vamos falar, no caso do teatro, não, ele tem que vencer aquilo, tem 
que errar, que dialogar com o outro. Na nossa sociedade não tem esse 
hábito do ensaio, no sentido de vamos refletir, pensar, que caminho 
que se segue nesta obra. E isso que a gente vê com grandes obras, foi 
passado por tantos pensares em cima daquilo que se produz.  
No festival foi um momento que a gente viu isso acontecer (...) 
(CUNHA, 2013). 

 
Ao entoar sua voz, o compositor se auto-constrói, narrando-se, como que 

contando uma história para os seus próximos. O pai que conta sua história ao filho 

como um exemplo de vida; aquele que traz e exemplifica suas expectativas, sofrimentos 

e enfrentamentos. A posição crítica do historiador deve prever outros espaços que 

condizem ou não com a perspectiva autobiográfica. O “eu” nesses termos é um espelho 

de outras visões, palavras e sensações. 
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... 

 

Diante o discurso, posicionamentos e inflexões argumentativas de uma 

história de vida, outros espaços são prescritos. Pelo viés de uma crítica, Estércio afirma 

questões que eram de vanguarda na década de 80, contudo, já revistas, com outros 

moldes e parâmetros no cenário do início do século XXI por outros pensadores. Estércio 

tem um posicionamento de reafirmação. Cita-se algumas: 

• A ideia de arte e comunicação: pensamento ligado à discussão entre semiótica e 

arte, visto em trabalhos de Humberto Eco e a análise pragmática de Peirce. Por 

outro lado uma dimensão hermenêutica francesa, nos trabalhos de Derrida, 

leituras de Deleuze. A arte é comunicação (Eco); a arte está além da 

comunicação (qual a utilidade da arte? Teria alguma função?). A obra é aberta, o 

discurso pode aprisionar o pensamento, contudo Estércio não afirma, a própria 

liberdade, pois, a arte deve sempre comunicar, nesses termos significar. Sua obra 

diz de um silêncio, que pode ir ao incomunicável num ouvinte leigo, enquanto 

seu discurso afirma o espaço da comunicabilidade. O universo da formação do 

traço, do significante e do fonema está muito presente na sua obra, uma 

dimensão do significante, solta, enquanto o discurso tenta explicação: o exemplo 

das massas sonoras, vogais, sons, exploração de timbres, preocupação com uma 

vanguarda? De ser vanguarda em Goiás? A música deve ser feita para ser 

ouvida, percebida e compreendida, segundo a teoria da comunicação. Num 

trabalho realizado por CARVALHO (2013), constatou-se que a obra de Estércio 

não é tão ouvida, por vezes não tão recebida pelo público leigo (certamente 

questões de formação de plateia e público são interpostas) 

• O ser humano é livre pela arte, pela educação artística: discurso romântico e 

idealista, ideologia partidária, releitura da educação Grega, que pode ser mera 

utopia se não adequada à realidade cultural que cerca a própria educação; como 

não considerar a revolução tecnológica, as novas mídias e a forte influência na 

sociedade. A ideia de dispositivo conforme Agamben aponta, num interstício 

entre um modus operante e a tecnologia, é contraditória em Estércio Marquez 

Cunha, visto que o artista compõe num ambiente prefigurando a tradição dos 

papeis pautados, da caneta, do lápis e da borracha.  
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• A indústria cultural é a desgraça da humanidade: menosprezo a fatores da 

tecnologia frente a educação, frente a espaços da criação e da arte. Como não 

considerar a revolução tecnológica? 

• A dimensão “solidão” revista e pensada de modo amplamente ecoa uma 

relação sertão e litoral, ou grandes centros de arte? Destaca-se o cenário 

romântico pianístico de Goiânia na época de sua formação, a pressão de 

continuar sendo “romântico” ou propor caminhos que já estavam sendo 

passados, trilhados em grandes centros de arte; o discurso em que é citado 

“sentia-me como um E.T. aqui”, o relato sobre a criação da peça reza. A solidão 

em sua obra não é apenas artística, do artista solitário, parece ecoar algo pessoal, 

de história pessoal, numa dimensão da crítica, do espaço goiano, do cerrado, e 

também de sua vida.  

 

Numa abertura hermenêutica, propomos um olhar de extensão, de 

concordar, por vezes, e desconstruir, pois, é neste modelo que a noção de escritura 

perpassa, conforme suscita Derrida. A justa permissão de possibilidades 

investigativas que o discurso pode camuflar em detrimento de uma defesa 

argumentativa, pessoal e diretiva. A escritura joga nesses termos com a palavra e o 

sonoro, desprendendo o traço, lançando-o a outras relações e universos. Há 

necessidade de uma alteridade, de deslocar-se, de mudar as forças vetoriais, por 

vezes, enxergar e caminhar hipoteticamente entre constructos que perpassam ideias 

dogmáticas. De um lado o pensamento criador, de outro o espectador, o consumidor.  
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2.4 – ESTÉRCIO: Le passeur du temps 

Numa antiga herdade, morada de memórias, na sombra de um barú tem um poço. No poço da 
herdade, silêncio e paz, um amigo pede água e oferece vida verdade. (CUNHA, 2011. Quatro 

canções místicas, II) 
 

A vida artística de Estércio é marcada por uma herança cultural que diz da 

identidade (herdade), questões e fatores revistos no próprio desenrolar da história da 

música. O compositor não contradiz a tradição, reafirmando-a numa atitude de 

valorizar, respeitar o atributo ético da criação50.  

Tal dimensão é pensada em outros compositores, como em Schoenberg, 

num documento que diz de suas influências, homenageando os grandes mestres 

(SCHOENBERG, 1931, apud LEIBOWTIZ , 1981, p.41, 42, 43):  

 

De Bach:  
• O pensamento contrapontístico, isto é a arte de inventar 

figuras sonoras capazes de acompanhar-se a si próprias; 
• A arte de fazer tudo derivar de uma só unidade, e a maneira de 

encadear as figuras entre si. 
• A emancipação com relação aos tempos do compasso. 

De Mozart: 
• A desigualdade do comprimento das frases. 
• O agrupamento de caracteres heterogêneos numa só entidade 

temática. 
• O desvio em relação ao número par e seus componentes. 
• A arte da formação de ideias secundárias. 
• A arte de introduzir e transitar. 

De Beethoven: 
• A arte do desenvolvimento dos temas e movimentos. 
• A arte da variação e da diferença. 
• A diversidade da construção de movimentos de grande fôlego. 
• A arte de prolongar sem hesitação, mas também encurtar 

brutalmente, segundo as necessidades em causa. 
• Ritmicamente: o deslocamento das figuras sobre outros 

tempos do compasso. 
De Wagner: 

• O uso que se pode fazer dos temas segundo sua expressão, 
como também a concepção correta desses temas tendo em 
vista este uso 

• O parentesco entre sons e acordes. 
• A possibilidade de conceber temas e motivos enquanto 

entidades autônomas, o que permite sua superposição 
dissonante em relação a certas harmonias. 

                                                           
50 A construção metodológica que escolhemos nessa etapa foi a de propor um olhar de cima, por cima, do 
cenário das obras, não necessariamente a análise musical minuciosa. A tentativa é mais de 
enquadramento, do que singularidade, questão análoga vista de modo invertido no próximo capitulo, que 
trata sobre os processos específicos da obra de Estércio. A escolha das obras e exemplos tratados tem 
como objetivo propor um passeio para o leitor, entre a obra e a própria história da música, um caminho 
que se passa à representação, da compreensão do discurso, à teoria e um pouco de análise musical. 
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De Brahms: 
• Muito disso que eu já havia aprendido inconscientemente em 

Mozart, sobretudo a irregularidade do número de compassos, 
extensão e condensação das frases 

• A plasticidades das formações: não economizar, não regatear 
quando a clareza exige mais espaço, levar cada figura às 
últimas consequências. 

• A concepção sistemática do aspecto global de um movimento. 
• Economia, e no entanto riqueza. 

Também aprendi muito com Schubert, como o Mahler, Strauss e 
Reger. Nunca me senti diminuído por ninguém, e posso, assim, dizer 
de mim mesmo: minha originalidade vem do fato que eu sempre 
imitei, tão logo quanto pude, todo o bem que tenha percebido. Mesmo 
quando o percebi primeiro em mim. E tenho o direito de dizer que 
inclusive, muitas vezes isso ocorreu. Além disso, nunca estacionei 
simplesmente no que vi, eu o conquistei a fim de possuí-lo, e isto me 
levou a fazer o novo. Eu sei que algum dia alguém reconhecerá nesta 
novidade o quanto ela se encontra intimamente ligada com o que de 
melhor nos foi legado como exemplo. Meu mérito foi ter escrito uma 
música verdadeiramente nova, que assim como foi construída a partir 
de uma tradição, está destinada a se tornar tradição. 

 
Num caminho semelhante, Estércio afirma seus gostos e influências desde a 

infância: 

Eu ficava encantado com aquelas melodias (modas de viola), mas 
tinha de ouvi-las escondido, pois a minha família dizia que moda de 
viola não era música séria. Naquela mesma época (infância), além 
das modas de viola, eu me encantava com a criatividade de Luiz 
Gonzaga (o Gonzagão). Eu ficava maravilhado ao ouvi-lo pelo rádio. 
Até hoje eu o cultuo. Mas, um dia, eu ouvi um outro tipo de música, 
fiquei extasiado com a melodia, não sabia o que era aquilo, ou quem 
a executava, fui atrás, só depois descobri que se tratava de Stravinsky, 
Igor Stravinsky (compositor russo, um dos mais influentes nomes da 
música do século XX - 1882 - 1971). Uma grande descoberta, 
monumental! Foram essas as primeiras influências (CUNHA, 200951). 
 

Dos gostos e particularidade, tem-se o pressuposto do discurso em que se 

afirma a proximidade da música com a palavra, dentre outros lugares, um sentido 

arcaico é percorrido. A música significa e está numa relação de movimento com outras 

atribuições, algo maior, e abrangente num conceito da Choreia Grega. Esse termo é lido 

por Barthes (1990) em associação ao teatro antigo, onde, a palavra possuía determinada 

ação dramática, a liturgia da coregia (obrigação imposta pelo estado de equipar o coro), 

a ideia da educação grega através de elementos do corpo, eram elementos importantes 

da constituição identitária do povo.  

                                                           
51FILHO, Francisco Perna (2009). Revista Banzeiro: a poesia em movimento. Entrevista disponível no 
site: http://banzeirotextual.blogspot.com.br/2009/06/entrevista-estercio-marquez-cunha.html  Acessada 
em 06 -01-2014. 



 

A visão de arte grega era de integração, como

drama, imagem e cena. Mus

poucos instrumentos, o ritmo associado a

é ora declamado, ora falado

retorno.  

 

Exemplo 3: Música para piano nº 56

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 

A ideia dessa obra é

ou de uma frase. Durante toda a peça retoma

feliz”, o tema é sempre revisto de modo qu

de fuga. A estrutura está

composto, num andamento lento, harmonia marcada por alguns encadeamentos como a 

relação I – IV – IIIm – IIm 

                                                          
52 Cita-se a origem de vários conceitos e teorias como o de consonância e dissonância, melodia, harmonia, 
polifonia, as famosas tragédias que eram sempre envolvidas por música, a relação coro, solistas e 
recitativo, a doutrina do ethos que estuda a influênci
sobriedade, medida) e o dionisíaco (paixão, sensualidade), a questão da organização das escalas nos 
chamados modos gregos (MEDAGLIA, 2008).

A visão de arte grega era de integração, como a música/poesia, o 

Musicalmente caracterizava-se pela monodia, acompanhada por 

poucos instrumentos, o ritmo associado a sílaba, a melodia com intervalos curtos, o que 

é ora declamado, ora falado52. Percebe-se em muitas ocasiões na obra de Estércio esse 

: Música para piano nº 56 (2009). 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

ideia dessa obra é a criação melódica inspirada numa ordem de um nome

. Durante toda a peça retoma-se a frase “Guido, Guido, nascido pra ser 

feliz”, o tema é sempre revisto de modo que na segunda parte é apresentado em

rutura está na tonalidade de Dó maior, com um compasso binário 

composto, num andamento lento, harmonia marcada por alguns encadeamentos como a 

IIm – Vim ( respectivamente, 1º, 2º, 3º , 4º e 5º compasso). 

                   
se a origem de vários conceitos e teorias como o de consonância e dissonância, melodia, harmonia, 

polifonia, as famosas tragédias que eram sempre envolvidas por música, a relação coro, solistas e 
recitativo, a doutrina do ethos que estuda a influência da música sobre a alma, o apolíneo

medida) e o dionisíaco (paixão, sensualidade), a questão da organização das escalas nos 
chamados modos gregos (MEDAGLIA, 2008). 
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a música/poesia, o teatro, 

, acompanhada por 

sílaba, a melodia com intervalos curtos, o que 

a obra de Estércio esse 

 

inspirada numa ordem de um nome, 

se a frase “Guido, Guido, nascido pra ser 

e na segunda parte é apresentado em forma 

na tonalidade de Dó maior, com um compasso binário 

composto, num andamento lento, harmonia marcada por alguns encadeamentos como a 

Vim ( respectivamente, 1º, 2º, 3º , 4º e 5º compasso).  

se a origem de vários conceitos e teorias como o de consonância e dissonância, melodia, harmonia, 
polifonia, as famosas tragédias que eram sempre envolvidas por música, a relação coro, solistas e 

a da música sobre a alma, o apolíneo (equilíbrio, 
medida) e o dionisíaco (paixão, sensualidade), a questão da organização das escalas nos 



 

Numa continuação da

vocalidade, o compositor 

comum desde a antiguidade clássica. 

 

Exemplo 4: Para cada sílaba um

Ventura adiada (1968)”. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 

Esse tipo de es

enfatizar detalhes do texto. 

acordes de outras escalas, a melodia 

nota sol 4, na introdução é utilizado o mesmo tema melódico do final. O conteúdo do 

texto é bastante melancólico

E uma dor esquisita penetra os meus sentidos
E a alma desolada na estranha sensação de já estar definhando

Numa continuação da leitura grega, do texto falado e 

vocalidade, o compositor utiliza muitos recursos que relembram o recitativo, prática 

comum desde a antiguidade clássica.  

laba um figura rítmica - “Música para canto e piano número 2: 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

Esse tipo de escrita facilita a leitura do intérprete, além de demonstrar e 

enfatizar detalhes do texto. A peça está na tonalidade de Lá menor, mas, caminha por 

acordes de outras escalas, a melodia é acompanhada pelo piano com a extensão até a 

nota sol 4, na introdução é utilizado o mesmo tema melódico do final. O conteúdo do 

texto é bastante melancólico, com temas da saudade e da lembrança: 

Desterro da ilusão 
A porta imaginária 

E envio o meu olhar 
A estrada solitária 

Por onde tu passaste 
Cresceram tinhorões 

Onde pousaste o olhar 
Brotaram bogaris 

Marcando o teu andar 
Mas nunca mais voltaste 

E uma dor esquisita penetra os meus sentidos 
alma desolada na estranha sensação de já estar definhando
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grega, do texto falado e cantado, da 

utiliza muitos recursos que relembram o recitativo, prática 

“Música para canto e piano número 2: 

 

rprete, além de demonstrar e 

enor, mas, caminha por 

acompanhada pelo piano com a extensão até a 

nota sol 4, na introdução é utilizado o mesmo tema melódico do final. O conteúdo do 

alma desolada na estranha sensação de já estar definhando 



 

Estóica tropeçando nas saudades do nada.

 

O universo son

”Diálogo (2011)”. Um tenor e um trombone

diferença, na exploração de recursos timbrí

na estrutura de uma brincadeira

 

Exemplo 5: Diálogo (2011) 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor

 

Vou atrás de teu vulto 
Estóica tropeçando nas saudades do nada. 

(Letra de Sílvia Nascimento) 

O universo sonoro, o texto falado e o canto, são colocados em jogo na peça 

. Um tenor e um trombone são utilizados na idéia de igualdade e 

na exploração de recursos timbrísticos. Observa-se que o texto é apresentado 

na estrutura de uma brincadeira:  

Lá 
Não 
Caio 

Não caio 
Lacaio, não caio lá 

Lá não cairei, 
Cairei 

Não cairei 
Lacaio do rei não serei. 

(2011)  

, acervo pessoal do compositor 
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em jogo na peça 

na idéia de igualdade e 

texto é apresentado 

 



 

Sobre essa peça Estércio comenta: 

Estávamos falando antes de peças para trombone, uma outra 
interessante se chama Diálogo. Um teatro música que envolve um 
cantor e um trombonista e 
cantor canta e o trombone responde, tem uma intenção na peça que 
eu peço isso, que eles dialoguem, briguem, e vira uma comédia e 
funciona muito bem. O texto é meu também, e eu falo alguma coisa, 
eu fraciono uma frase
fragmentado disso aí e que eles vão brigando. A estreia foi ótima de 
fazer, e novamente eu falava do Jackes Douglas
experimentou muito, essa peça ele fez no recital de formatura dele, 
agora está fazendo mestrado, então quando ele estava terminando a 
escola. E foi ótimo, ninguém esperava um acontecimento daquele no 
palco, de repente os dois brigando no acont
Funcionou muito bem pra todo mundo que estava escutando ali. 
(CUNHA, 2013).
 

Caminhando no contexto das leituras e releituras da antiguidade clássica, 

observamos um estilo muito trabalhado por Estércio: a

função da arte na Grécia, a origem do texto dramático, trágico e da comédia. 

tragédia, por exemplo, deveria

sentido de pertença de um povo, da identidade grega.  

Exemplo 6: “O ciclo do homem (1981)

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

                                                          
53 Músico e professor de trombone
educação.  

Sobre essa peça Estércio comenta:  

Estávamos falando antes de peças para trombone, uma outra 
interessante se chama Diálogo. Um teatro música que envolve um 
cantor e um trombonista e que eles vão dialogar no palco (...). O 
cantor canta e o trombone responde, tem uma intenção na peça que 
eu peço isso, que eles dialoguem, briguem, e vira uma comédia e 
funciona muito bem. O texto é meu também, e eu falo alguma coisa, 
eu fraciono uma frase, “lá cai do rei não serei”, é um texto 
fragmentado disso aí e que eles vão brigando. A estreia foi ótima de 
fazer, e novamente eu falava do Jackes Douglas
experimentou muito, essa peça ele fez no recital de formatura dele, 
agora está fazendo mestrado, então quando ele estava terminando a 
escola. E foi ótimo, ninguém esperava um acontecimento daquele no 
palco, de repente os dois brigando no acontecimento musical. 
Funcionou muito bem pra todo mundo que estava escutando ali. 
(CUNHA, 2013). 

Caminhando no contexto das leituras e releituras da antiguidade clássica, 

observamos um estilo muito trabalhado por Estércio: a música teatro. Retoma

ão da arte na Grécia, a origem do texto dramático, trágico e da comédia. 

deveriam ser ensinadas regras dos bons costumes, moral e o 

sentido de pertença de um povo, da identidade grega.   

“O ciclo do homem (1981)”. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 

                   
Músico e professor de trombone, atua na orquestra sinfônica do estado de Goiás e na secretaria de 
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Estávamos falando antes de peças para trombone, uma outra 
interessante se chama Diálogo. Um teatro música que envolve um 

que eles vão dialogar no palco (...). O 
cantor canta e o trombone responde, tem uma intenção na peça que 
eu peço isso, que eles dialoguem, briguem, e vira uma comédia e 
funciona muito bem. O texto é meu também, e eu falo alguma coisa, 

, “lá cai do rei não serei”, é um texto 
fragmentado disso aí e que eles vão brigando. A estreia foi ótima de 
fazer, e novamente eu falava do Jackes Douglas53 que a gente 
experimentou muito, essa peça ele fez no recital de formatura dele, 
agora está fazendo mestrado, então quando ele estava terminando a 
escola. E foi ótimo, ninguém esperava um acontecimento daquele no 

ecimento musical. 
Funcionou muito bem pra todo mundo que estava escutando ali. 

Caminhando no contexto das leituras e releituras da antiguidade clássica, 

música teatro. Retoma-se uma 

ão da arte na Grécia, a origem do texto dramático, trágico e da comédia. Através da 

regras dos bons costumes, moral e o 

 

stado de Goiás e na secretaria de 



 

Numa breve análise temos que a

voz feminina e voz masculina. Os instrumentos são por vezes tocados de modos 

diferentes buscando outras sonoridad

nas cordas, a utilização de clusters, sussurros vocais, mistura de voz falada e melodias. 

O texto em sua maior parte é composto por trechos da bíblia. 

 A música-teatro, na antiguidade clássica estava assessorada pela f

coro, que explicava, auxiliava numa reflexão, o todo do discurso.  

havia o rapsodo que cantava as 

fazia suas próprias músicas

Homero na Odisséia. Estércio aqui se mostra compositor e poeta:

Exemplo 7: Estações (2006)

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 

Numa breve análise temos que a peça está organizada para piano, clarineta, 

voz feminina e voz masculina. Os instrumentos são por vezes tocados de modos 

diferentes buscando outras sonoridades, como o piano preparado, toca

nas cordas, a utilização de clusters, sussurros vocais, mistura de voz falada e melodias. 

O texto em sua maior parte é composto por trechos da bíblia.  

teatro, na antiguidade clássica estava assessorada pela f

coro, que explicava, auxiliava numa reflexão, o todo do discurso.  Nessas produções 

que cantava as leis divinas ao povo, o Aedo, poeta compositor,

fazia suas próprias músicas narrando grandes feitos e os mitos dos deuses

Estércio aqui se mostra compositor e poeta: 

(2006). 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  
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está organizada para piano, clarineta, 

voz feminina e voz masculina. Os instrumentos são por vezes tocados de modos 

toca-se diretamente 

nas cordas, a utilização de clusters, sussurros vocais, mistura de voz falada e melodias. 

teatro, na antiguidade clássica estava assessorada pela função do 

Nessas produções 

Aedo, poeta compositor, que 

dos deuses, como 
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Por uma herança da antiguidade clássica tem-se a idéia muito revista em seu 

discurso da função da educação artística: 

É preciso levar ao aluno (...) não é proibir o indivíduo de escutar 
aquilo, mas, dar meios dele poder escolher, e o primeiro meio é 
mostrar todo um universo que não é mostrado pra ele, que está aí. 
Esse universo (...) não estou falando de música das grandes sinfonias 
etc, mas, aquele universo também que foi abafado da música cultural 
nossa, das atividades culturais. Enfim, fazer o aluno ver todas essas 
coisas e daí ele tirar depois disso uma escolha, como a gente escolhe 
a vida da gente.  
Então eu acho que isso é uma coisa que  a gente lida hoje em dia, e eu 
acredito que quando eu estou fazendo música (...), eu tenho certeza 
(...) que eu jamais eu penso assim: eu vou fazer isso aqui por que 
alguém gosta. Eu estou fazendo isso por que eu gosto, eu quero falar 
dessa maneira! Não é o certo, o errado, ou o que as pessoas querem. 
Mas nesse momento eu quero dessa maneira. Mas não fazer música 
para um determinado meio, ou que aquilo vai vender etc. Não! Eu 
faço por que estou pensando dessa maneira! 
 Isso gera outra discussão bem atual. Sabe o jovem fica indeciso hoje 
em dia. O que fazer na vida? Qual emprego, qual concurso eu vou 
fazer? Isso é o que bate no jovem. Infelizmente (...). Não é culpa do 
jovem. É culpa da sociedade em que se foi criado. Disso aí (...) da 
competição louca que se tem, e do medo até mesmo de não sobreviver 
que bate no jovem. Quer dizer, não se fala mais na vocação. E quando 
o jovem tem a vocação que ele quer seguir, é levado logo aos meios 
mais fáceis. Vou dar o exemplo disso em música. Ah eu vou fazer 
faculdade de música! Eu quero fazer música! Mas o que você já sabe? 
Ah eu toco um pouquinho de baixo elétrico e tal... eu gosto muito do 
rock. Ah então você vai ter isso como profissão? Ah eu vou! Vou logo 
tocar! Vou ser baixista de uma banda (...) e logo (...) e daí (...) a 
conversa de menino, logo (...) com esse logo, gravo logo um disco (...) 
eu apresento. O que é (...). Isso é uma mentira!  
É uma mentira, uma balela que está na cabeça de todo mundo. Nós 
sabemos que o artista famoso de hoje em dia, aquele que vai no 
programa de televisão aí, e é dado como gênio da música brasileira 
por que ele vendeu dez mil cópias, ele não precisa saber música nem 
nada. É dado, ele é fabricado! Faz aquilo que o mandam fazer, ele é 
fabricado, canta daquela maneira, ele veste daquela maneira, ele é 
maquiado etc, pra fazer aquilo. Claro ele vende dez mil discos, ficou 
rico, mas atrás disso tem uma indústria que vai ficar bilionária às 
custas dele.  
Não sei se isso traz felicidade pra pessoa. Não é o caso! Estou 
falando da questão da escolha, daqueles que estão olhando isso como 
o mito que a sociedade criou. A desgraça nazista dos mitos está bem 
forte na cabeça das pessoas também. Então ele sonha em ser igual 
àquele artista, aquele jovem, e não sabe quais os meios pra se fazer, e 
como tudo ficou muito fácil ele quer ir pra máquina e logo quer fazer 
quer fazer (...) como fala? (...) um blog (...) não sei o que? (...) pra 
poder por num site e logo vai ter dez milhões de pessoas vendo o blog 
que ele fez ali e ele está começando a se sentir que é um sabedor, um 
gênio com aquilo. E assim vai a falta de escolha. Eu tenho lidado, 
sempre lidei muito com os jovens e esses problemas. Às vezes a gente 
consegue é (...) controlar isso no sentido de (...) vamos escutar um 
pouco mais de música, vamos ver se é isso que você quer na vida? 



 

Você pode querer música? É ótimo! Ahn (...) mas você não precisa 
(...) você pode, você pode fazer música! Você pode praticar música e 
esse não ser o seu meio de sobre (...) sobrexistência
a gente tem o meio de sobrevivência e sobrexistência fazendo aquilo 
que  gente gosta, mas nem sempre é possível, então vamos procurar 
fazer aquilo que eu preciso fazer sempre feliz, pra isso eu preciso 
também de outra coisa que eu faço. (CUNH

 

Passeando cronologicamente

pode ser observada na utilização d

quartais, e oitavas, características de recursos composicionais 

exceção historicamente que o 

utilização do intervalo do 

influência de textos e citações da B

 

 

Exemplo: Música para piano nº 13 (1965). Os recursos intervalares. O primeiro acorde é 
de lá, sendo a terça (nota dó) escondida 
acorde, seguido verticalmente das notas mi e lá (intervalo de 4º justa). 
citar a indicação de andamento, muito lento, escuro, que nos faz lembrar a ideia de uma 
catedral, escura, com paredes espessas. 
 

Fonte: Próprio autor. Acervo do compositor.

 

 

 

                                                          
54 Certamente a palavra poderia ser “subsistência”.
55

 Para maiores detalhes consultar: WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociológicos da música. São 
Paulo: EdUSP, 1997. p. 110. Disponível em:
http://books.google.com.br/books?id=AW2I8CVUHK0C&printsec=frontcover&hl=pt
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Você pode querer música? É ótimo! Ahn (...) mas você não precisa 
(...) você pode, você pode fazer música! Você pode praticar música e 
esse não ser o seu meio de sobre (...) sobrexistência54

a gente tem o meio de sobrevivência e sobrexistência fazendo aquilo 
que  gente gosta, mas nem sempre é possível, então vamos procurar 
fazer aquilo que eu preciso fazer sempre feliz, pra isso eu preciso 
também de outra coisa que eu faço. (CUNHA, 2013).

Passeando cronologicamente, uma dimensão religiosa, mística e

utilização de intervalos de quarta e quinta sobrepostos, 

características de recursos composicionais da Idade Média. 

que o compositor utiliza e que contradiz esse período é a 

 trítono (4º aumentada, 5º diminuta)55. Juntamente

e citações da Bíblia, uma ideia da igreja cristã primitiva:

Exemplo: Música para piano nº 13 (1965). Os recursos intervalares. O primeiro acorde é 
de lá, sendo a terça (nota dó) escondida – o baixo é oitavado na nota fundamental do 

seguido verticalmente das notas mi e lá (intervalo de 4º justa). 
a indicação de andamento, muito lento, escuro, que nos faz lembrar a ideia de uma 

catedral, escura, com paredes espessas.  

Fonte: Próprio autor. Acervo do compositor. 

                   
Certamente a palavra poderia ser “subsistência”. 
Para maiores detalhes consultar: WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociológicos da música. São 

Paulo: EdUSP, 1997. p. 110. Disponível em: 
http://books.google.com.br/books?id=AW2I8CVUHK0C&printsec=frontcover&hl=pt
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  acessado em janeiro de 2014. 
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Você pode querer música? É ótimo! Ahn (...) mas você não precisa 
(...) você pode, você pode fazer música! Você pode praticar música e 

54.É ótimo quando 
a gente tem o meio de sobrevivência e sobrexistência fazendo aquilo 
que  gente gosta, mas nem sempre é possível, então vamos procurar 
fazer aquilo que eu preciso fazer sempre feliz, pra isso eu preciso 

A, 2013). 

, mística e espiritual, 

sobrepostos, harmonias 

da Idade Média. Uma 

esse período é a 

untamente tem-se a 

íblia, uma ideia da igreja cristã primitiva: 

Exemplo: Música para piano nº 13 (1965). Os recursos intervalares. O primeiro acorde é 
o baixo é oitavado na nota fundamental do 

seguido verticalmente das notas mi e lá (intervalo de 4º justa).  É interessante 
a indicação de andamento, muito lento, escuro, que nos faz lembrar a ideia de uma 

 

Para maiores detalhes consultar: WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociológicos da música. São 

http://books.google.com.br/books?id=AW2I8CVUHK0C&printsec=frontcover&hl=pt-
acessado em janeiro de 2014.  



 

 

Exemplo 9: Fichamento do compositor referente à
texto que diz de trechos da Bíblia. 
 

Fonte: próprio autor. Acervo pessoal do compositor.

 

Do renascimento 

entre as palavras e as tessituras vocais. A entrada das vozes seja de modo vertical, ou 

horizontal, retoma a importância da polifonia para a construção da história da música 

ocidental.  

 

 

amento do compositor referente à obra “Ciclo do Homem (
texto que diz de trechos da Bíblia.  

Fonte: próprio autor. Acervo pessoal do compositor. 

Do renascimento podemos destacar a questão polifônica do coral

tessituras vocais. A entrada das vozes seja de modo vertical, ou 

horizontal, retoma a importância da polifonia para a construção da história da música 

150 

obra “Ciclo do Homem (1981)”. O 

 

a questão polifônica do coral, o jogo 

tessituras vocais. A entrada das vozes seja de modo vertical, ou 

horizontal, retoma a importância da polifonia para a construção da história da música 



 

 

Exemplo 10: Variações sobre dor e solidão maior
sonoridade serial, com a utilização de efeitos vocais e instrumentais do piano, da 
clarineta e das vozes. 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 
 
 
Exemplo 11: “Magnificat (1997)
coro, da soprano solo e do violão:
anunciação que é logo acompanhada pelo violão, relembrando temas e cantigas 
trovadorescas, sobretudo, com a sonoridade do violão arpejado, como observamos no 
ultimo sistema. 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

Variações sobre dor e solidão maior (1992). A peça está estruturada numa 
sonoridade serial, com a utilização de efeitos vocais e instrumentais do piano, da 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

(1997)”. O jogo vocal. A exploração timbrística da flauta, do 
da soprano solo e do violão: a entrada da melodia da flauta faz uma simples 

anunciação que é logo acompanhada pelo violão, relembrando temas e cantigas 
trovadorescas, sobretudo, com a sonoridade do violão arpejado, como observamos no 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
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A peça está estruturada numa 
sonoridade serial, com a utilização de efeitos vocais e instrumentais do piano, da 

 

A exploração timbrística da flauta, do 
faz uma simples 

anunciação que é logo acompanhada pelo violão, relembrando temas e cantigas 
trovadorescas, sobretudo, com a sonoridade do violão arpejado, como observamos no 

 



 

Do barroco percebemos a ampla utilização de figuras da linguagem e da 

retórica musical56 (ANEXO 2

palavra, o que não impede de se verificar traços retóric

 

Exemplo 12: A aliteração, trecho de texto da “Música para soprano, flauta e violão nº 2 
(1984)”: 

Exemplo 13: Passus Duriusculus
morte”. A alteração da nota de sustenido para natural, um sentido melódico descendente 
que colabora com o sentido do texto. “No corte”, seguido de uma pausa, que simboliza 
esse corte, “morte”, um compasso que não possui pausa. 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

 

 
                                                          
56Destaca-se o trabalho: CHASIN, Ibaney. Música serva d’alma: Claudio Montiverdi Ad Voce
Umanissima. São Paulo: Perspectiva, Universidade 
mediada pela figura deste compositor 
italiano (início do barroco) configurado numa época de crise estética e conflitos entre a música 
renascentista e da idade média, ou ainda conflitos entre as reformas e contra reformas da ig
e protestantes). Em sua música prefigura
apoiado no estudo das figuras retóricas da antiguidade clássica 
sonoridades e sentimentos específicos.A relaç
humanos era conhecida como teoria dos afetos, conforme quadro disponível nos anexos sobre as 
imbricações semióticas entre música e linguagem de MARTINEZ (1991). Para Monteverdi a música era a 
justa expressão anímica dos sons, como a voz, entendida na exteriorização da vida afetiva sensificada; se 
para alguns compositores (como Giovanni Artusi) a música era e devia estar diretamente associada ao 
intelecto e a racionalização, Monteverdi pensava nas emoções
desvencilhar-se das regras para atingir a representação pessoal dos afetos. Tecnicamente produziu 
inúmeros madrigais, pensando não em técnicas tradicionais de contraponto, mas num estilo polifônico 
que aliasse reflexos semânticos e de produção de sentido entre texto e som. Apesar de não ser o criador da 
técnica polifônica, da monodia, da opera e o recitativo (já usado pelos compositores de Florença), e do 
cromatismo, soube explorar de modo único tais recursos. O Li
analítico diante a representação das figuras da retórica, contextualizando, e elucidando de modo claro a 
linguagem do compositor. A visão proposta é musical, histórica, antropológica, partindo necessariamente 
do material musical para outros universos, da alma, do social, do coletivo.

percebemos a ampla utilização de figuras da linguagem e da 

(ANEXO 2). O compositor afirma uma musicalidade inerente da 

palavra, o que não impede de se verificar traços retóricos: 

A aliteração, trecho de texto da “Música para soprano, flauta e violão nº 2 

Sol  
Solidário 
Solitário 
Solidão! 
Só lhe dão 
 
 
 
 

Duriusculus (Bernhard): Quatro Estações IV (1990) 
morte”. A alteração da nota de sustenido para natural, um sentido melódico descendente 

com o sentido do texto. “No corte”, seguido de uma pausa, que simboliza 
esse corte, “morte”, um compasso que não possui pausa.  

 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 

                   

se o trabalho: CHASIN, Ibaney. Música serva d’alma: Claudio Montiverdi Ad Voce
Umanissima. São Paulo: Perspectiva, Universidade Federal da Paraíba, 2009.  A aná
mediada pela figura deste compositor – Monteverdi, figura de destaque no cenário do renascimento tardio 
italiano (início do barroco) configurado numa época de crise estética e conflitos entre a música 
renascentista e da idade média, ou ainda conflitos entre as reformas e contra reformas da ig
e protestantes). Em sua música prefigura-se a ideia de uma tradução mimética dos afetos humanos, 
apoiado no estudo das figuras retóricas da antiguidade clássica – na música figuras que alinhavam 
sonoridades e sentimentos específicos.A relação entre texto e música, texto e expressão dos afetos 
humanos era conhecida como teoria dos afetos, conforme quadro disponível nos anexos sobre as 
imbricações semióticas entre música e linguagem de MARTINEZ (1991). Para Monteverdi a música era a 

essão anímica dos sons, como a voz, entendida na exteriorização da vida afetiva sensificada; se 
para alguns compositores (como Giovanni Artusi) a música era e devia estar diretamente associada ao 
intelecto e a racionalização, Monteverdi pensava nas emoções, o artista devia fazer de tudo, até mesmo 

se das regras para atingir a representação pessoal dos afetos. Tecnicamente produziu 
inúmeros madrigais, pensando não em técnicas tradicionais de contraponto, mas num estilo polifônico 

lexos semânticos e de produção de sentido entre texto e som. Apesar de não ser o criador da 
técnica polifônica, da monodia, da opera e o recitativo (já usado pelos compositores de Florença), e do 
cromatismo, soube explorar de modo único tais recursos. O Livro de Chassin apresenta
analítico diante a representação das figuras da retórica, contextualizando, e elucidando de modo claro a 
linguagem do compositor. A visão proposta é musical, histórica, antropológica, partindo necessariamente 

musical para outros universos, da alma, do social, do coletivo. 
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percebemos a ampla utilização de figuras da linguagem e da 

. O compositor afirma uma musicalidade inerente da 

A aliteração, trecho de texto da “Música para soprano, flauta e violão nº 2 

IV (1990) – “no corte, 
morte”. A alteração da nota de sustenido para natural, um sentido melódico descendente 

com o sentido do texto. “No corte”, seguido de uma pausa, que simboliza 

se o trabalho: CHASIN, Ibaney. Música serva d’alma: Claudio Montiverdi Ad Voce 
Federal da Paraíba, 2009.  A análise do barroco é 

Monteverdi, figura de destaque no cenário do renascimento tardio 
italiano (início do barroco) configurado numa época de crise estética e conflitos entre a música 
renascentista e da idade média, ou ainda conflitos entre as reformas e contra reformas da igreja (católicos 

se a ideia de uma tradução mimética dos afetos humanos, 
na música figuras que alinhavam 

ão entre texto e música, texto e expressão dos afetos 
humanos era conhecida como teoria dos afetos, conforme quadro disponível nos anexos sobre as 
imbricações semióticas entre música e linguagem de MARTINEZ (1991). Para Monteverdi a música era a 

essão anímica dos sons, como a voz, entendida na exteriorização da vida afetiva sensificada; se 
para alguns compositores (como Giovanni Artusi) a música era e devia estar diretamente associada ao 

, o artista devia fazer de tudo, até mesmo 
se das regras para atingir a representação pessoal dos afetos. Tecnicamente produziu 

inúmeros madrigais, pensando não em técnicas tradicionais de contraponto, mas num estilo polifônico 
lexos semânticos e de produção de sentido entre texto e som. Apesar de não ser o criador da 

técnica polifônica, da monodia, da opera e o recitativo (já usado pelos compositores de Florença), e do 
vro de Chassin apresenta-se de modo 

analítico diante a representação das figuras da retórica, contextualizando, e elucidando de modo claro a 
linguagem do compositor. A visão proposta é musical, histórica, antropológica, partindo necessariamente 



 

Exemplo 14: Anabasis (ascensão): 
azul, solitário Voo”. O sentido da linha melódica é ascendente, o que corresponde ao 
texto. Na palavra “vôo” está a not
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

 

 

Exemplo 15: Anaphora: A figura rítmica imitada do pássaro em 
(1990)” – duas semicolcheias seguidas de uma colcheia, uma espécie de leitmotiv 
rítmico. É interessante que 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

(ascensão): Trecho da peça Quatro Estações (1990) 
O sentido da linha melódica é ascendente, o que corresponde ao 

texto. Na palavra “vôo” está a nota mais aguda da frase.  

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 

: A figura rítmica imitada do pássaro em “Quatro Estações III 
duas semicolcheias seguidas de uma colcheia, uma espécie de leitmotiv 

 o ritmo corresponde à justa produção fonética da palavra. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
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Trecho da peça Quatro Estações (1990) - “Mancha o 
O sentido da linha melódica é ascendente, o que corresponde ao 

 

“Quatro Estações III 
duas semicolcheias seguidas de uma colcheia, uma espécie de leitmotiv 

o ritmo corresponde à justa produção fonética da palavra.  

 



 

Exemplo 16: Quatro estações III (1990).

Fonte próprio autor. Acervo pessoal do compositor.

 

 

 

Exemplo 17: Hypotyposis (o
(1996)” – “negado grito” – 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

 

 

 

: Quatro estações III (1990). 

Fonte próprio autor. Acervo pessoal do compositor. 

Hypotyposis (o texto ilustrado de alguma forma no musical) 
 melodia descendente e com piano.  

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
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o de alguma forma no musical) - “Espera 

 



 

 

Exemplo 18: Canto úmido 
sentido, é descendente. 
 

Fonte: Próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 
 
 
 
 Exemplo 19: Saltus duriusculus: 
eterno”. O movimento melódico é caracterizado por intervalos dissonantes: a palavra 
“espanto” é marcada por um trítono (intervalo de 4º aumentada, ou 
seguindo o texto, “da era vazia”, temos 2º menores. O mesmo acontece na próxima 
frase “noite do nada eterno” 
para o lá), 2º menor (lá para o sol#), 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.

 

: Canto úmido (1991). A melodia da palavra “escorria” corresponde ao 

Fonte: Próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

duriusculus: Espera (1996) – “espanto da era vazia
. O movimento melódico é caracterizado por intervalos dissonantes: a palavra 

“espanto” é marcada por um trítono (intervalo de 4º aumentada, ou 
seguindo o texto, “da era vazia”, temos 2º menores. O mesmo acontece na próxima 

a eterno” – intervalos de 2º menor (mi para o ré#), 5º diminuta (ré# 
á), 2º menor (lá para o sol#), 4 º aumentada (sol# para o ré). 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
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A melodia da palavra “escorria” corresponde ao seu 

 

vazia, noite do nada 
. O movimento melódico é caracterizado por intervalos dissonantes: a palavra 

“espanto” é marcada por um trítono (intervalo de 4º aumentada, ou 5º diminuta), 
seguindo o texto, “da era vazia”, temos 2º menores. O mesmo acontece na próxima 

2º menor (mi para o ré#), 5º diminuta (ré# 

 



 

A fuga: Composição em que o tema inicial é repetido por outras vozes, 

surgida na Itália quinhentista, essa forma atingiu o ponto culminante com Bach, na arte 

da fuga como elaboração contrapontística. (MEDAGLIA, 2008)

 

Exemplo 20: segunda parte de “Música para pia
mão esquerda, como uma reapresentação melódica da primeira parte, logo passa para a 
mão direita, e tem sua terceira entrada na voz intermediária da mão esquerda, no 
segundo compasso, do segundo sistema do exemplo. 
 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. Tema e fuga, vozes e tessitura 
barroca. 
 

A imitação57, técnica muito utilizada no inicio do renascimento, e no 

contraponto barroco. O motivo da peça exemplificada 

rítmico e imitado: colcheia,

esquerda e a mão direita, como s

acontece ao lado da variação das notas. É interessante observamos o movimento da 

frase, misturando ascendente e d

menor, 2º maiores.  

 
                                                          
57 Semelhante à fuga, embora mais simplificada; ocorre na repetição por outras vozes de uma melodia, 
tema ou fragmento (MEDAGLIA, 2008).

Composição em que o tema inicial é repetido por outras vozes, 

surgida na Itália quinhentista, essa forma atingiu o ponto culminante com Bach, na arte 

da fuga como elaboração contrapontística. (MEDAGLIA, 2008) 

arte de “Música para piano nº56 (2009).” O tema se inicia na 
mão esquerda, como uma reapresentação melódica da primeira parte, logo passa para a 
mão direita, e tem sua terceira entrada na voz intermediária da mão esquerda, no 

do segundo sistema do exemplo.  

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. Tema e fuga, vozes e tessitura 

, técnica muito utilizada no inicio do renascimento, e no 

contraponto barroco. O motivo da peça exemplificada (Música para piano nº 57) 

e imitado: colcheia, semínima pontuada, semínima; caminha entre a mão 

esquerda e a mão direita, como se fosse uma pergunta e resposta. A repetição rítmica 

ao lado da variação das notas. É interessante observamos o movimento da 

scendente e descendente, e o jogo intervalar, 5º e 4º justas, 7º 

                   
Semelhante à fuga, embora mais simplificada; ocorre na repetição por outras vozes de uma melodia, 

tema ou fragmento (MEDAGLIA, 2008). 
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Composição em que o tema inicial é repetido por outras vozes, 

surgida na Itália quinhentista, essa forma atingiu o ponto culminante com Bach, na arte 

O tema se inicia na 
mão esquerda, como uma reapresentação melódica da primeira parte, logo passa para a 
mão direita, e tem sua terceira entrada na voz intermediária da mão esquerda, no 

 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. Tema e fuga, vozes e tessitura 

, técnica muito utilizada no inicio do renascimento, e no 

(Música para piano nº 57) é 

caminha entre a mão 

repetição rítmica 

ao lado da variação das notas. É interessante observamos o movimento da 

º e 4º justas, 7º 

Semelhante à fuga, embora mais simplificada; ocorre na repetição por outras vozes de uma melodia, 



 

 
Exemplo 21: “Música para piano nº57
 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 
 
 
 

 O desenvolvimento da forma, a suíte

Coco, Toada, Congada; Suíte Clássica (

O contraste, no lento a inserção de elementos rápidos. O barroco na temática da antítese. 

Na peça “Música para piano nº 55 (2003)”, observamos esses elementos d

logo nas primeiras notas, figuras tocadas de modo rápido e destacado, num andamento 

lento, no terceiro tempo uma ligadura, que prolonga o tempo e logo em seguida outra 

figura rápida na mão direita:

 

 

 

 

                                                          
58 Sequência de danças estilizadas, podem ser de estilos parecidos, ou contrastantes. 

: “Música para piano nº57 (2009)”. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

O desenvolvimento da forma, a suíte58: Suíte brasileira (1966

Suíte Clássica (1966) – Alemanda, Sarabanda, Minueto, Giga.  

O contraste, no lento a inserção de elementos rápidos. O barroco na temática da antítese. 

Na peça “Música para piano nº 55 (2003)”, observamos esses elementos d

logo nas primeiras notas, figuras tocadas de modo rápido e destacado, num andamento 

lento, no terceiro tempo uma ligadura, que prolonga o tempo e logo em seguida outra 

figura rápida na mão direita: 

                   
Sequência de danças estilizadas, podem ser de estilos parecidos, ou contrastantes.  
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1966) – prelúdio, 

Alemanda, Sarabanda, Minueto, Giga.  

O contraste, no lento a inserção de elementos rápidos. O barroco na temática da antítese.  

Na peça “Música para piano nº 55 (2003)”, observamos esses elementos de contradição: 

logo nas primeiras notas, figuras tocadas de modo rápido e destacado, num andamento 

lento, no terceiro tempo uma ligadura, que prolonga o tempo e logo em seguida outra 



 

Exemplo 22: “Música para piano nº55

 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 
 

Do período clássico o passeio pela forma sonata

(1967) – Allegro, Andante, Rondó; Duas variações sobre um tema de Virgínia Fiussa 

(1966); Variações sobre um tema 

Lacerda em Vila Boa). Ainda o estilo

infantis que dedicou para os netos 

Do Romântico, o lied

ternamente como um dia” –

refletido numa ideia do regional, o canto do cerrado, a solidão do cerrado

de composição do cerrado (

Thiago 2004). Como observado nos poemas e nas mais de quarenta canções, para canto 

e acompanhamento. 

No impressionismo os acordes desconstruídos, harmonias não 

convencionais, o uso de escala de tons inteiros, o 

som lilás, um sonho verde, o canto azul (“Olho

                                                          
59 Etimologicamente se refere “a uma peça para ser tocada”. No classicismo 
composição com três partes: exposição, desenvolvimento e reexposição
temas, o desenvolvimento trabalha os dois temas, entrelaçando
início. (MEDAGLIA, 2008, p. 322).
60 Formas diferentes de se executar um tema.

: “Música para piano nº55 (2003)”. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

Do período clássico o passeio pela forma sonata59 e as variações

egro, Andante, Rondó; Duas variações sobre um tema de Virgínia Fiussa 

); Variações sobre um tema Goiano (1966, tema anotado pela folclorista Regina 

Lacerda em Vila Boa). Ainda o estilo melodia e acompanhamento visto nas peças 

ntis que dedicou para os netos (Exemplo: Música para Vitória -2010)

o, o lied (canção), a temática do amor – “Te amarei Maria, 

– trecho da peça Serenata que não fiz (1990); 

regional, o canto do cerrado, a solidão do cerrado

de composição do cerrado (“Eu vi os olhos do Lobo Guará”; trecho da peça “Canção do 

. Como observado nos poemas e nas mais de quarenta canções, para canto 

No impressionismo os acordes desconstruídos, harmonias não 

convencionais, o uso de escala de tons inteiros, o texto que diz de uma sinestesia 

um sonho verde, o canto azul (“Olho-te meu nascido, frágil, sem plumagem, 

                   
Etimologicamente se refere “a uma peça para ser tocada”. No classicismo fixou-se a forma sonata, 

composição com três partes: exposição, desenvolvimento e reexposição, a exposição apresenta dois 
temas, o desenvolvimento trabalha os dois temas, entrelaçando-os, e a reexposição os apresenta como no 
início. (MEDAGLIA, 2008, p. 322). 

Formas diferentes de se executar um tema. 
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e as variações60: Sonata 

egro, Andante, Rondó; Duas variações sobre um tema de Virgínia Fiussa 

tema anotado pela folclorista Regina 

melodia e acompanhamento visto nas peças 

2010). 

“Te amarei Maria, 

trecho da peça Serenata que não fiz (1990); o nacionalismo, 

regional, o canto do cerrado, a solidão do cerrado, os elementos 

bo Guará”; trecho da peça “Canção do 

. Como observado nos poemas e nas mais de quarenta canções, para canto 

No impressionismo os acordes desconstruídos, harmonias não 

to que diz de uma sinestesia – o 

te meu nascido, frágil, sem plumagem, 

se a forma sonata, uma 
, a exposição apresenta dois 

os, e a reexposição os apresenta como no 



 

no aconchego do ninho. Dou

trecho do Canto II da peça Estações 

Passando pelo expressionismo, Estércio trabalha a

serialismo. A técnica dodecafônica

de uma grafia não convencional, por uma desconstrução do som,

temáticas como o silêncio, o tem

 

Exemplo 23: Variações concertantes para oboé e cordas (1997).
exemplifica a série que foi trabalhada, assim como uma breve analise da peça. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 

 

 

 

                                                          
61 Questões trabalhadas no próximo capí

no aconchego do ninho. Dou-te meu canto azul, meu sonho verde, meu vermelho vôo”, 

trecho do Canto II da peça Estações – 2006). 

lo expressionismo, Estércio trabalha amplamente a ideia do 

técnica dodecafônica é revista para além da exploração timbrística

de uma grafia não convencional, por uma desconstrução do som,

temáticas como o silêncio, o tempo e a solidão61.  

: Variações concertantes para oboé e cordas (1997). Ficha do artista que 
exemplifica a série que foi trabalhada, assim como uma breve analise da peça. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  

                   
tões trabalhadas no próximo capítulo.  
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te meu canto azul, meu sonho verde, meu vermelho vôo”, 

mplamente a ideia do 

além da exploração timbrística e o uso 

de uma grafia não convencional, por uma desconstrução do som, passeando por 

Ficha do artista que 
exemplifica a série que foi trabalhada, assim como uma breve analise da peça.  

 



 

Exemplo 24: Tempo (1978)
materiais, a exploração timbrística, o modo como devem ser executados os 
instrumentos, a posição dos personagens, músicos
pensar da produção artística da música d
partir de Schoenberg.  
 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 
 
 
 
 
 

(1978). Percebemos nesta capa da peça “Tempo”, a seleção dos 
materiais, a exploração timbrística, o modo como devem ser executados os 
instrumentos, a posição dos personagens, músicos-atores. Tais questões marcam um 
pensar da produção artística da música do séc. XX, com a quebra do sistema tonal a 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  
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. Percebemos nesta capa da peça “Tempo”, a seleção dos 
materiais, a exploração timbrística, o modo como devem ser executados os 

atores. Tais questões marcam um 
o séc. XX, com a quebra do sistema tonal a 

 



 

 
Exemplo 25: Música para banda nº 1 (1981).
recursos sonoros “foreground e backgroun
 

Fonte: próprio autor, fichamento pessoal do compositor. 
 
 
 

No cenário da música brasileira percebe

momentos pelo modalismo, retomando uma temática nordestina

influência de Luiz Gonzaga: as letras das poesias que dizem de um homem solitário, do 

campo, e a relação com o homem nordestino, que vive a seca, o pó

soprano, flauta e violão nº 2 (1984)”

de cordas, andamento lento, uso do modalismo)

populares em Goiás (1998)

piano nº 10 (1964)”, figuras como a colcheia e a semicolcheia que caracterizam uma 

citação nacionalista, vista em outra

Lobos:  

 

 

 

: Música para banda nº 1 (1981). A utilização da série, exploração rítmica e 
recursos sonoros “foreground e background”, primeiro e segundo plano.

Fonte: próprio autor, fichamento pessoal do compositor.  

No cenário da música brasileira percebe-se a preferência em alguns 

momentos pelo modalismo, retomando uma temática nordestina, como afirma a 

Gonzaga: as letras das poesias que dizem de um homem solitário, do 

campo, e a relação com o homem nordestino, que vive a seca, o pó 

soprano, flauta e violão nº 2 (1984)”, Cantigantiga (2011, para violino solo e orquestra 

lento, uso do modalismo), Cantigas de natal sobre temas 

populares em Goiás (1998).  Em relação ao ritmo destaca-se na peça “Música para 

figuras como a colcheia e a semicolcheia que caracterizam uma 

ta em outras obras de inspiração folclóricas,
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A utilização da série, exploração rítmica e 
d”, primeiro e segundo plano.  

 

se a preferência em alguns 

, como afirma a 

Gonzaga: as letras das poesias que dizem de um homem solitário, do 

 - “Música para 

, Cantigantiga (2011, para violino solo e orquestra 

, Cantigas de natal sobre temas 

se na peça “Música para 

figuras como a colcheia e a semicolcheia que caracterizam uma 

, como em Vila 



 

Exemplo 26: Música para piano nº10 (1964).
(na mão esquerda os acordes estão em grande parte sincopados 
tempo forte, como por exemplo, o p
Harmonicamente são utilizado
nos remeter ao modo mixolídio (sétimo grau tendo um intervalo de sétima menor), 
caracterizado pela alteração do sib 
menor). O ritmo de semicolcheia, colcheia, semicolcheia (a mesma célula utilizada no 
“samba – lê-lê”), seguido de semicolcheias, é característico da ritmicidade do samba, do 
chorinho. Os baixos oitavados no último sistema, ma
utilizados por outros compositores 
 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor. 

: Música para piano nº10 (1964). O elemento rítmico é marcante, a síncope 
(na mão esquerda os acordes estão em grande parte sincopados – deslocamento do 
tempo forte, como por exemplo, o primeiro acorde, Dó maior com sétima maior). 

utilizados acordes com sétima, e em alguns momentos podemos 
nos remeter ao modo mixolídio (sétimo grau tendo um intervalo de sétima menor), 
caracterizado pela alteração do sib (por exemplo, no acorde de sol menor com sétima 

semicolcheia, colcheia, semicolcheia (a mesma célula utilizada no 
lê”), seguido de semicolcheias, é característico da ritmicidade do samba, do 

chorinho. Os baixos oitavados no último sistema, marcam citações a recursos sonoros já 
utilizados por outros compositores – por exemplo a obra Bachianas nº IV de Vila lobos. 

Fonte: próprio autor, acervo pessoal do compositor.  
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O elemento rítmico é marcante, a síncope 
deslocamento do 

rimeiro acorde, Dó maior com sétima maior). 
acordes com sétima, e em alguns momentos podemos 

nos remeter ao modo mixolídio (sétimo grau tendo um intervalo de sétima menor), 
acorde de sol menor com sétima 

semicolcheia, colcheia, semicolcheia (a mesma célula utilizada no 
lê”), seguido de semicolcheias, é característico da ritmicidade do samba, do 

rcam citações a recursos sonoros já 
por exemplo a obra Bachianas nº IV de Vila lobos.  
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O caminho percorrido destaca o compositor no tempo histórico, o que a 

memória e a experiência alude no seu ato criativo. A antiguidade, a idade média, o 

barroco, o clássico, o romântico, o impressionismo, nacionalismo, regionalismo, séc. 

XX.  Estércio como um passeur du temps62, arquiteta em seu tempo de vida sua obra e o 

próprio tempo musical, visto em grande parte, de modo lento, como algo que perdura, e 

nesses termos que intenta perpassar o histórico e o vivido.  

Estércio não é o contemporâneo63 que vive nas/das situações midiáticas, em 

meio a dispositivos tecnológicos, de comunicação social, ou ainda, de programas e 

softwares de edição de partituras, na busca de sonoridades sintetizadas, e recursos 

computacionais. Ele ainda não compôs nenhuma música eletroacústica, ou que utilize 

meios eletrônicos, gravados, embora conheça e tenha influências indiretas desse tipo de 

produção. É pois, uma figura extemporal64, que vive no agora, mas com atitude ainda 

moderna e conservadora. Intempestivo, que cita e incita o passado, o que foi, e 

continuará sendo, o respeito ao cânone, para uma expectativa pessoal e futura de um 

lugar canônico, tornando-se, num devir do espaço da crítica da arte/música uma figura 

singular. Algo no universo dos significantes é também prefigurado, como um pano de 

fundo da História da Música em Goiás, um ecoar de um espaço de origem e de 

encontros, entre o regional e o nacional, universal, ou ainda, entre os séculos, sobretudo, 

XX e XXI.  

A narrativa  do artista foi aqui revista, recortada, juntamente com a obra. 

Nesses termos, a partitura de uma escritura biográfica está em processo. A vidobra 

retratada, que perpassa a noção de textualidade e o modo que o artista se inscreve no 

tempo/espaço, na leitura realizada pelo historiador, constrói possibilidades de sentidos e 

representações.  

 

 

 
 

                                                           
62 Obra de referência: AGACINSKI, Sylviane. Le Passeur de temps:Modernité et nostalgie. França: Seuil, 
2000. A experiência do tempo está sempre em mudança: da permanência à passagem Com a fotografia, 
cinema, televisão, nosso tempo é carregado de fantasmas, daquilo que não se perdeu, e pode se recorrer, 
voltar, retornar. O barqueiro, passeur, está no tempo: dentre a nostalgia e as promessas eternas da história, 
o barqueiro sente a transitoriedade do ser. AGACINSKI propõe uma ética do efêmero para entender e 
atender o presente. Uma crítica ao ritmo da vida social e política é instaurada, nos meandros entre as 
velhas estruturas e o que se passa e é empurrado, impelido à frente que o tempo em si mesmo suporta.  
63 Retomar citações e discussões teóricas anteriormente trabalhadas na introdução.  
64 Pelo discurso que não se auto refere a uma classificação em termos de períodos históricos; no tempo e 
fora do tempo, figura de anacronismo.  
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3 – DOS LUGARES DA REPRESENTAÇÃO: 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 artística é parte de um conjunto de ideias, de um pensamento 

sobre o processo, por alguns considerada inspiração, por outros, trabalho, dedicação e 

técnica. Mapas conceituais1 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 

criada e 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 de modo intuitivo, algo que está ao lado da linguagem e subscreve o 

não narrado, na ordem do sensível.  Só se conhece o “novo” diante dessa permissão e 

                                                           
1 A definição de campos conceituais aqui empregada está de empréstimo à psicologia comportamental e 
cognitiva (ver trabalhos de Piaget, Gerard Vergnaut), numa referência simbólica do termo, que considera 
que todo o conhecimento é organizado pelo sujeito em um dado período e diante situações problemas, 
conceitos, relações, estruturas, conteúdos, operações do pensamento. 
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abertura, não reafirmando uma 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 analisá-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 analisá-lo, conceituá-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 e se relaciona com o ambiente.  Questões de 

significação são então convocadas, numa leitura dos conceitos semióticos de 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). 
 

Na busca de semioses o compositor atribui uma dimensão conceitual à 

música e 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, e na aproximação entre som e palavra. Estércio 

afirma esse diálogo 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)2. O exemplo do canto meio recitativo, 

                                                           
2Encarte do Cd “Lento acalanto – Estércio Marquez Cunha” Produzido por Yara Moreira, Goiânia, 2000. 
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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 Seikilos3, 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 e sonoridades, 

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

• “Música da Vitória” (2010): para piano, andamento calmo, 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 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 - o tema é apresentado e depois outras vozes são 

acrescentadas, andamento lento, tonalidade menor, compasso 

ternário composto; 

• “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): tem a seguinte dedicatória - “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. 

                                                           
3  Uma das obras musicais que se tem referência da antiguidade clássica para os dias atuais. 
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Uma temática intrigante em grande parte de suas obras é o andamento lento. 

O tempo da duração, de uma redução e 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 de suas peças) tem por 

finalidade a percepção de modo mais claro de objetos sonoros. 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 e 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. 
Que o prazer da pessoa (...) ahn (...) fazer sexo (...) seja um prazer de 
estar com o outro realmente, que seja por prazer, não por uma 
dinâmica que se faz. (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 Silva4), não possui peças nesse estilo. É 

aos moldes antigos que trabalha, ao lado de um chimarrão: 

 
                                                           
4Compositor de música eletroacústica, nascido em Montevidéu, Uruguai, no ano de 1940. Estabeleceu-se 
no Brasil em 1969, quando foi contratado para o cargo de professor pelo Departamento de Música da 
Universidade de Brasília. Foi aluno de John Cage, Karlheinz, Stockhausen, Pierre Boulez, entre outros. É 
considerado um dos precursores da música eletroacústica no Brasil.  



 

Fotografia: Escritório de Estércio

Fonte: próprio autor. 

A organização de seu pensamento criacional em relação com a questão do 

tempo musical, tem na escuta de suas peças um deslocamento distinto, algo qu

se presencia atualmente: a tranquilidade de se parar para percebe

frases e os instrumentos. Se o rápido causa agitação, atropelamento, correria, gozo, o 

contrário exagero perpassa um tempo também de aflição, vis

XXI, estão contextualizados frente a novos estilos populares de música, e geralmente 

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

sociedade, e em movimento oposto 

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 conte
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 s
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 estimu
estimulando o pensar e evitando a inércia psicológica. (CUNHA, 
1982, p.156).
 

Fotografia: Escritório de Estércio 

A organização de seu pensamento criacional em relação com a questão do 

na escuta de suas peças um deslocamento distinto, algo qu

a tranquilidade de se parar para perceber as nuanças sonoras, as 

os instrumentos. Se o rápido causa agitação, atropelamento, correria, gozo, o 

ero perpassa um tempo também de aflição, visto que os ouvintes do séc. 

ão contextualizados frente a novos estilos populares de música, e geralmente 

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

em movimento oposto trabalha 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 

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). 
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A organização de seu pensamento criacional em relação com a questão do 

na escuta de suas peças um deslocamento distinto, algo que pouco 

r as nuanças sonoras, as 

os instrumentos. Se o rápido causa agitação, atropelamento, correria, gozo, o 

to que os ouvintes do séc. 
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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 

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 

eu 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 

lar o receptor com alguma nova informação, 
estimulando o pensar e evitando a inércia psicológica. (CUNHA, 
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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 Eco (1969)” 

e “Information Theory and Esthetic Perception de Abraham Moles (1996)” direciona o 

pensar constitutivo do processo de criação de Estércio. Nesses termos, 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 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/musical, proporcionar essa liberdade, oferecendo 

possibilidades de novos olhares e escutas, dentre distintos estilos, cenários musicais, 

teatrais, das artes 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 fazê-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 silêncio 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 
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5 CONPEEX 10º, Goiânia, UFG, 2013.  
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usuais, o silêncio, a música teatro, canções com poesias que tem como inspiração a 

natureza do homem, homenagem a pessoas conhecidas, elementos da paisagem goiana, 

temas do cotidiano, a fé. É interessante citar um ideal estético da angústia, como visto 

em:  

• “Canto do nada” (2010) – trecho do texto: Escorre fria a alma vazia, 

não vive, não morre, sofre a dor da monotonia. A peça tem um 

andamento muito lento, para clarineta, voz feminina e piano;  

• “Canto de solidão” (2002) – Trecho do texto: 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. 

A estrutura é apresentada num andamento lento, para clarinetas, 

pedra, violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, voz meio cantada 

meio falada, sussurros, declamação;  

• “Quatro estações- canto IV” (1990) –  Trecho: No corte, morte, o 

choro escorre. No silêncio, pó, o ranço apodrece. Longe, mancha o 

azul, solitário voo. Espasmo sufoca o grito: Miserere Nobis. Temos 

um andamento lento, sussurros, voz gutural, o piano faz a mesma 

melodia da voz em região grave, utilização de clusters. 

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

sociedade na atribuição histórica das grandes atrocidades, como as guerras e tumultos 

do século XX e começo do XXI. Outra dimensão é a ética, para além da moral e o 

respeito, se refere à natureza de liberdade que o homem possui nas suas decisões e a 

consequência dos seus atos, inclusive nos objetos da arte. É a justa escolha dos 

materiais composicionais que revelam e demonstram um procedimento.  A ética reflete 

caminhos específicos que dizem de uma individualidade ao coletivo, no resgate da 

capacidade do homem na dimensão ontológica do “ser”.  

Por uma historiografia das ideias outros artistas/músicos com seus 

respectivos processos, são então convocados para reforçar a trama de uma escritura 

biográfica: 



172 
 

• 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 esses 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). 

• SCHOENBERG: influências de Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Brahms, 

Schubert, Mahler, Strauss, Reger. Considera a importância da tradição; sistema 

dodecafônico, atonalidade, contraponto, o drama, a sprechgesang; intrigava-se 

com a elaboração de grandes formas; as sonoridades são resultado de uma 

preocupação estrutural. (LEIBOWITZ, 1981). 

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

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

outros traços musicais (...) são para serem entendidas 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 instantes 

musicais 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).  

• JORGE ANTUNES: influências de Luis de Pablo, Francis Miroglio, Ligeti, até 

1978; em 2010 por Carlo Gesualdo e o cromatismo; marcas – pedais graves 

dramáticos, surpresas, poliestilismo, engajamento político, ironia, humor; a 

estrutura determina a composição, mas ela passa a ser mutante; processo 

simbiótico entre estrutura e composição; não tem um gênero de preferência. 

(IBID, p. 44, 45). 

• MARLOS NOBRE: nenhum compositor cria do nada, tudo é resultado das 

influências; a procura do novo sem a fixação em uma escola; uma liberdade total 

de escolha; a ideia musical determina a estrutura; gosta muito de escrever 

música orquestral. (IBID, p.47, 48). 
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• AMARAL VIERA: gosta da música de Poulenc, Schostakovitch, Vila Lobos, 

Stravinsky, Bartok, Prokofiev, Orff, Britten, Messiaen, Frank Martin, Samuel 

Baber, Arvo Part, Henryk Gorecki, John Adams, John Rutter, John Taverner, 

Urmas Sisak; dialoga abertamente com a diversidade de elementos do passado 

musical; toda composição tem uma estrutura, mas nem toda estrutura resulta 

numa boa composição; tem preferências para compor obras para coro, orquestra 

(sacras ou não). (IBID, p. 48, 49, 51). 

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

de uma historiografia do sensível, por meio da citação de outras narrativas 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 e o 

discurso revelam o artista. 

 

• ESTÉRCIO MARQUEZ CUNHA: 

Sobre influencias: Virginia Fiuza, professora de composição; grande fascínio 

por Brahms, o romântico, o lírico, Stravinsky e Schoenberg, Lorenzo Fernandes, 

Conrado Silva. 

Pensamento artístico e escola, linguagem, música: é difícil identificar com uma 

corrente (...) eu acho que o pensamento cristão primitivo é algo maravilhoso (...) 

acho que a ideia de Karl Marx, não tem nada de absurdo6. Preocupação com a 

questão do tempo, com o silêncio, a monotonia, o espaço poético da solidão, o 

fluir do som, utilização de séries e harmonias quartais seguidas, a melodia 

próxima da fala, a musicalidade da fala, a dimensão da percepção humana, a arte 

que deve comunicar, a crítica à indústria cultural e a importância da educação 

artística. 

 

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 e traça uma sonoridade 

característica. Seu pensamento é importante na discussão da arte atual, interpondo 

influências estilísticas e sociais, processos de recepção/escuta.  Por contraditório – 

                                                           
6 Segundo importante entrevista disponível no trabalho de: 
GARCIA, Nilsea Maoli. A obra pianística de Estércio Marques Cunha. Dissertação de mestrado, 
Programa de pós graduação em música na contemporaneidade, Goiânia: 2002. Orientadora: Dr(a) Lúcia 
Barrenechea. 
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contra a moda – a favor de um discurso de pensadores de meados dos anos 60, 70, 80, 

Estércio surge como figura que balanceia e tempera, dialogando justamente dois 

períodos distintos: o começo de dois séculos (XX e XXI), mantendo-se em atitude 

conservadora frente a gama de dispositivos que o advento das diversas mídias trouxe ao 

pensamento da arte. 

Um caminho indiciário na historiografia das ideias e processos artísticos é 

percorrido diante o testemunho e o universo sonoro: do tempo – o silêncio; da solidão e 

suas diversas formas – o corpo que percebe e sente as vibrações do som e se interage 

com os outros; da consciência –  a liberdade e a vontade. 

 

3.1 – SOBRE O TEMPO E A ESCRITA BIOGRÁFICA DE UM MÚSICO 

Agora a pouco falávamos sobre tempo. Desculpa se eu divagar um pouco 
(...)7 ir pra frente e pra trás. Na verdade tempo que é uma questão que estou sempre 

pensando e me intriga. Há pouco estava lendo algumas falas de Santo Agostinho e 
achei aquilo realmente incrível, e realmente isso está presente em minha obra. Não 

podemos, é claro, e isso é primário, fazer música sem pensar em tempo, evidentemente 
que música é tempo. Eu penso que música é tempo, e penso mais, que música determina 

tempo, é determinado por este tipo de ação. Então é uma coisa que enriquece muito o 
pensamento da gente. O tempo é agora? Passou? Qual o tempo que vem no futuro? 

 (CUNHA, 2013) 
 

O tempo era bom? Não era. 
 O tempo é, para sempre.  

A hera da antiga era  
roreja incansavelmente.  
Aconteceu há mil anos?  
Continua acontecendo.  

Nos mais desbotados panos,  
estou me lendo e relendo. 

(DRUMOND, 2005) 
 

BOAS (2008) define o pensar sobre o tempo como um dos tópicos 

fundamentais para a narrativa biográfica, dentre outros, a descendência, o fatalismo, a 

extraordinariedade, a verdade e a transparência. O tempo visto de modo cronológico e 

linear é tratado como limitação narrativa e filosófica que aprisiona o personagem. 

RICOUER (2010, p. 55) afirma:  

                                                           
7 É interessante citar que alguns sinais do texto transcrito se referem a pausas na respiração da fala, ou 
ainda a momentos de construção da frase oral, que por vezes parecem confusas ou repetitivas. A escolha 
de preservar algumas repetições e expressões da oralidade permite um olhar analítico para além do 
histórico, o psicológico e a escrita do eu, recursos interessantes no jogo da construção biográfica e do 
registro autobiográfico. 
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Embora seja verdadeiro que a principal tendência da teoria moderna 
da narrativa – tanto em historiografia como em narratologia – seja a de 
“descronologizar” a narrativa, a luta contra a representação linear do 
tempo não tem necessariamente como único resultado “logicizar” a 
narrativa e sim aprofundar sua temporalidade. 
 

 Alguns autores adotam posições críticas e contrárias em relação a essas 

questões. WEINBERG (1992) afirma que a vida deve ser como uma linha do tempo, 

narrada cronologicamente em primeira instância; Kendall (1986) reafirma que o 

personagem biografado é um existente e não uma mera criação romanesca, o 

personagem é uma criatura do tempo, assim a biografia “é uma simulação, não o 

monumento da existência” (KENDALL, 1986, p.45). Segundo BOAS (2008, p.215) é 

com Edel – biografo de Henry James – que a cronologia, como sustentada por 

Weinberg, perde força em detrimento de escolhas particulares; cada vida é singular 

merece, pois, uma escrita, uma transcrição de modo único. A escolha dos fatos, dos 

acontecimentos da vida do biografado é de suma importância. BOAS (2008) 

concordando com Ed El e Benito Schmidt afirma que a biografia deve ser entendida 

como a própria vida, o ser humano que se move, vive, enfrenta e supera obstáculos, uma 

construção, um “edifício biográfico” em que o tempo parte tanto do biografado quanto 

do biógrafo. O ato de contar a história do outro condiz com o fluxo do viver, como uma 

performance, uma condição do ser vivente, conforme afirma Lejeune (2008) 

Para RICOEUR (2010) é através da narrativa que o tempo se torna humano. 

A partir de leituras agostinianas o autor coloca a relação tríplice do presente (presente 

do passado, presente do presente, presente do futuro) como horizonte para a construção 

de uma escritura, interpondo o conceito de intriga e a atividade mimética com base na 

poética aristotélica8. Se os tempos são orientados no/para o presente, antagonicamente 

podem ser evocadas relações, ou falhas no triplo presente. Precede assim, aporias da 

existência de um presente sem passado e nem futuro, o sentido do tempo e da 

eternidade. A eternidade não é passado ou futuro (Platão), é estável por contraste das 

coisas que não são estáveis. “No eterno nada passa, tudo é totalmente presente, ao passo 

que nenhum tempo é totalmente presente” (Ibid. p. 46); o eterno pode comportar-se de 

modo negativo no próprio tempo, intensificando a experiência temporal. Em oposição 

ao eterno, à plenitude, ao lar, à luz, estão as temporalidades: como dissolução, imagem 

                                                           
8 Ricoeur (2010) desenvolve a reflexão a partir do que denominou “Célula melódica – o par mímeses e 
mythos” de gêneros de discursos gregos, sobretudo a tragédia. Os dois termos devem ser entendidos como 
operações que sustentam a poética – a arte. Mythos refere-se ao ato de compor, enquanto que a atividade 
mimética, à imitação, processo ativo de representação.  
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de ruína, de dispersão, como agonia, imagem da morte, doença, fragilidade, lágrimas, 

como banimento, exílio, vulnerabilidade, nostalgia, desejo vão, como noite, imagem de 

cegueira, obscuridade (Ibid. p. 52). 

A eternidade e o tempo podem ser lidos no contraste entre intenção e 

distensão, respectivamente uma reflete o estado interior do homem, e outra a 

multiplicidade e a errância do homem velho. Um sentido de homem pecador e homem 

novo é perscrutado diante análises de trechos bíblicos realizados por Agostinho. De uma 

leitura teológica para uma reflexão do tempo cotidiano, Ricoeur comenta, a partir de 

Heidgger, sobre a intratemporalidade, “conjunto de experiências mediante as quais o 

tempo é designado como aquilo em que os acontecimentos ocorrem” (RICOEUR, 2010, 

p.137), citando três traços característicos: a databilidade, todo acontecimento é datável 

desde que seja visto sob o presente, com relação ao “agora”; a extensão, noção de 

duração e intervalo, consideração de um lapso do tempo; o tempo público, relacionado à 

noção de cotidiano, o tempo atinge o presente por um agora. 

Sabe-se que para a escrita biográfica, a relação entre a história e a literatura 

muitas vezes não possui limites e contornos tão definidos. Do ponto de vista literário a 

temática “tempo”, é observada em vários autores. Michael Cuninngham em “As horas” 

narra histórias de várias personagens que se encontram em três períodos diferentes, três 

mulheres que vivem ligadas a um livro de Virginia Woolf – “Ms. Dalloway” em 

espaços temporais distintos, porém presas aos mesmos sofrimentos, a solidão, 

desespero. Proust na tentativa de recuperar o passado “Em busca do tempo perdido”, 

utiliza da memória como recurso para uma reflexão sobre o tempo, aquele que se esvai e 

se esgota, que por outro lado pode ser visto numa dimensão de profundidade. Cortazar 

em sua crítica do dia a dia coloca o homem frente a si mesmo pela figura do cronos, dos 

ponteiros do relógio e fragiliza as instâncias de que esse mecanismo evoca.  

Pense nisto: quando dão a você de presente um relógio estão dando 
um pequeno inferno enfeitado, uma corrente de rosas, um calabouço 
de ar. Não dão somente o relógio, muitas felicidades e esperamos que 
dure porque é de boa marca, suíço com âncora de rubis: não dão de 
presente somente esse miúdo quebra pedras que você atará ao pulso e 
levará para passear. Dão a você – eles não sabem, o terrível é que não 
sabem – dão a você um novo pedaço frágil e precário de você mesmo, 
algo que lhe pertence, mas não é seu corpo, que deve ser atado a seu 
corpo como um bracinho desesperado pendurado a seu pulso. 
(CORTÁZAR, 2009, p.16) 

 
Duas matizes temporais são pensadas segundo DELEUZE (2009): o Aion 

que remete a passados e futuros, num vai e vem contínuo, como uma fita métrica, 
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potência do instante, povoado de efeitos, sem nunca ser preenchido, sempre já passado e 

ainda por vir. Enquanto o Cronos é limitado no presente, atualização e noção de agora, 

infinito circular, contínuo e restaurador; o Aion é ilimitado no passado e futuro e finito 

no instante, na erótica do tempo, o tempo do gozo e da criação, da performance (p.170). 

PEREZ (1987) convocando a música para essa reflexão afirma:  

A música apesar de poder ser grafada em partituras, é a custa da 
imobilidade ou discriminação que parte a sequência segundo suas 
linhas de fratura: as notas, a música aparece apenas ao restabelecer-se 
o transporte, abrindo intervalos de som. 
Nota/intervalo/nota/intervalo... o intervalo como resto sem valor põe 
em destaque a pura diferença entre os elementos formais, cujas 
possibilidades combinatórias são inúmeras, desde a combinação 
regular numa série monótona até as sequências mais variadas. Olhados 
com uma lente de aumento, os intervalos pensados revelam-se como 
espaços de silêncio escandidos pelo som (p.45, 46). 
 

O intervalo citado por Perez remete à leitura deleuziana do tempo Aion, 

numa inferência entre psicanálise, arte e história. “Trata-se fundamentalmente do jogo 

entre produção sonora e a superfície de ausência em que ela tenta inscrever. Nessa 

heterotopia de som e silêncio advém a música, metáfora – movimento” (IBID, p.46). O 

processo criativo carrega uma origem às vezes não encontrada. No indivíduo pode 

remeter a infância, que nunca passa, que está ao lado, próxima e distante, longe e perto 

da experiência e do tempo de vida. Conceito que pode dialogar com o de memória de 

longa duração, ou ainda memória implícita (Warrington e Weiskrantz -1974) que 

convoca lembranças encobridoras (Freud).  Trata-se de uma memória que não é 

consciente e não pode ser evocada em palavras9. Para Freud a lembrança encobridora 

traz recordações de fatos às vezes insignificantes que podem revelar experiências 

reprimidas na infância. As memórias da primeira infância determinam muito do que um 

                                                           
9 Segundo artigo de MANCIA (2005), disponível em:  
www.joseouteiral.com.br/textos/Memória_Texto_3_Maia_Mancia.doc     Acesso em 15 de maio de2011.   
Ela controla a aprendizagem de várias habilidades: a) priming: que é a habilidade de um indivíduo 
escolher um objeto ao qual ele tenha sido previamente exposto subliminalmente; b) memória procedural: 
a qual se relaciona com as experiências cognitivas e sensório-motoras, tais como, aprender tarefas 
motoras, atividades diárias, tocar instrumentos ou praticar certos esportes; c) memória emotiva e memória 
afetiva9: se relaciona com experiências emocionais, bem como com as fantasias e defesas ligadas às 
primeiras relações da criança com o ambiente e em particular com a mãe. É provável que essa memória 
também se relacione com as experiências do feto, durante o último período de gestação, quando na sua 
relação íntima com a mãe, com seus ritmos e em particular sua voz. Estes estímulos constituem um 
padrão de continuidade, ritmo e musicalidade em torno dos quais, as primeiras representações do bebê – 
ou proto-representações - desde o nascimento, são organizadas (Mancia, 1981). É bem sabido que as 
experiências sensório-motoras do feto podem ser memorizadas (De Casper e Fifer, 1980). A voz da mãe 
também pode ser memorizada (ver Kolata, 1984), e, quando re-experimentada nos primeiros anos de vida, 
em particular durante a amamentação, pode influenciar a frequência cardíaca e até mesmo a quantidade 
de sucção do bebê (Mehler et al., 1978). 
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ser adulto será, em contrapartida, não podem ser totalmente recordadas, por isso 

encobertas. 

Tem-se algo próximo ao conceito de formação do traço10 mnêmico, como 

resíduos de um material arcaico e escritura das primeiras instâncias de percepções 

estocadas no inconsciente. Formação de imagens que interpõem o aparelho de 

linguagem e o aparelho psíquico que dirão da representação da palavra e da coisa entre 

o acústico e o sinestésico, a leitura e a escrita. Freud acaba por relacionar o aparelho 

psíquico como aparelho de memória11. 

Nesse pensar o tempo da performance – criação – recriação é um instante 

sobreposto a uma memória construída e evocada, até mesmo num sentido cultural-

social. Tempo corporal como pulso sentido de lembranças e recordações, do 

conhecimento, o cronos e o corte intervalar sempre inédito, o acontecimento, a pulsão, 

vontade, gozo, aion. A criação artística, tida em processo, atualiza o passado para o 

presente cronos e permite um diálogo da escritura, da partitura como notação 

entrelaçada num só território do corpo num tempo aion, evanescente, do desejo e da 

apresentação performática. Caos aparente visto que mesmo a impressão de uma escuta 

de uma peça moderna pode ser sentida e vivida num cronômetro; o relógio que marca os 

segundos e os minutos. Por um lado essa possibilidade, traz diversos presentes, por 

outro, esconde a superfície da efemeridade. Seria um jogo ideal como colocado em 

Lógica dos Sentidos de Deleuze? Sem regras, ganhadores ou perdedores... Talvez o 

justo diálogo do coelho, do chapeleiro e a Alice de Lewis Caroll.  

Se você conhecesse o Tempo tão bem quanto eu conheço”, o 
Chapeleiro falou, “não falaria em gastá-lo como se fosse uma coisa. 
Ele é uma pessoa. É muito provável que você nunca tenha falado com 
o tempo”. “Talvez não”, Alice replicou cautelosamente, “mas eu sei 
que tenho que marcar o tempo quando aprendo música”. 
 “Ah! Isso explica”, concluiu o Chapeleiro. “Ele não vai ficar 
marcando compasso para você”. Agora, se você ficar numa boa com 
ele, poderá fazer o que quiser com o relógio. Por exemplo, suponha 
que são nove horas da manhã, bem a hora de começar a fazer as lições 
de casa, você apenas tem que insinuar no ouvido do Tempo e o 
ponteiro dá uma virada num piscar de olhos!   O Chapeleiro balançou 
a cabeça com ar de lamento. “Eu não”, ele replicou.  
“Eu e o Tempo tivemos uma disputa março passado... um pouco antes 
dela enlouquecer, você sabe...” (apontando a Lebre de Março com a 
colher de chá) “... foi no grande concerto dado pela Rainha de Copas e 
eu tinha que cantar (...)”. Bem eu mal tinha acabado de cantar o 

                                                           
10Retoma-se o conceito de arque-escritura anteriormente citado. 
11 Ver trabalho disponível em: 
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/5000057941_03_cap_01.pdf Acessado em 13 de 
maio de 2011. 
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primeiro verso”, disse o Chapeleiro, “quando a Rainha berrou ‘Ele 
está matando o tempo! Cortem-lhe a cabeça!”12 
 

Esse trecho mostra-nos de modo claro os dois momentos de Deleuze um 

cronos e um aion invocado pelo chapeleiro cantor, performático, no instante da fala da 

rainha sobre a morte do tempo. O aion é descoberto pela rainha que rudemente 

condicionada, presa ao relógio, ao metrônomo, intercepta o chapeleiro. A performance 

criação é um justo corte temporal, de data e inscrição no tempo, incorporação, presente 

– agora; e instante – intervalo, entre o que foi e será movimentado. É o momento do 

Pisca a pisca do chapeleiro, no caso do nonsense deleuziano, ou da narrativa do instante 

em muitos contos da escritora francesa Marguerite Duras, ou de Virginia Woolf. 

É possível que na interpretação musical todas essas questões possam estar 

relacionadas de modo direto ou indireto. Ora sobrepor layers cronos e layers aion, 

mantendo uma relação de mal estar com seu próprio tempo, deslocado, desajustado. 

Como o local do historiador da arte para Didi Hubermam em Devant le temp, aquele 

que pode evocar a memória arcaica, traduzindo-a ao que é orgânico.  

BERGSON (1979) em “pensamento e o movente” questiona a existência 

desse universo fora da performance ao comentar sobre a música. Não, se considerar que 

a sinfonia inexiste ao real; sim, tendo-a como ideia anterior a sua realização. A questão 

abordada é como pensar o tempo de uma forma positiva, na sua interioridade. O mesmo 

aconteceria no seguinte caso: acordo e programo como será todo o meu dia, trabalhos, 

estudos, para cada hora um evento escrito. Tem-se apenas um tempo externo, uma borda 

daquilo que a experiência contempla - o próprio viver. Tem-se uma noção de duração, 

enquanto a duração em si não é percebida como espaço de possibilidades e da criação, 

como continuidade e sucessão13. A crítica de Bergson está no logocentrismo da 

metafísica tradicional e nos moldes fechados dos sistemas filosóficos que são em sua 

maioria imprecisos por demais.   

                                                           
12 Trecho do Livro “Alice no país das maravilhas” de Lewis Caroll (1832-1938), disponível em e-book no 
site: http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/alicep.html acessado em março de 2011. 
13 Bergson (1979) afirma um engano na ligação entre realidade temporal de acordo com a realidade 
espacial. Em sua leitura o tempo é algo que se move, criativo, imprevisível na duração. Esta, é um 
processo continuo de um passado que se infla, se conserva, que avança, que “roí” o futuro. Uma 
importante ligação com a temática da memória é então estabelecida. De acordo com SEICMAN (2001, p. 
31,32) memória e tempo são para Bergson duas faces de uma mesma moeda, a memória impede que a 
audição de uma obra seja um mero nota após nota. Segundo Bergson, o passado, tudo que vivenciamos 
desde o princípio, projeta-se em cada momento do presente, carregando-o de significação. O que ocorre 
na verdade tem caráter de herança, de valor da tradição, visto que o tempo é multidimensional, passado 
que se desdobra no presente e avança ao futuro.  
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Aqui se pode remeter ao Memorioso Funes de BORGES (1995), que no 

tempo não se perdia (ou de todos os tempos o pertencia), senhor do passado, presente e 

futuro, que se sentiu imortal até o seu derradeiro momento. “Não recordava somente 

cada folha de cada árvore de cada monte, como também cada uma das vezes que tinha 

percebido, ou imaginado” (p. 115).  Se as imagens lembranças o acompanhavam 

sempre, por outro lado, há um espaço de se penar o imemorial, como referência a um 

passado virtual comentado por Deleuze em “diferença e repetição”. Há modos de se 

pensar o presente, o passado e o futuro na relação com a memória encaixando um 

passado que nunca foi presente, opondo-se a uma memória voluntária e representativa. 

E nesse passado visto como imemorial, se localiza o objeto de desejo, nunca vivido ou 

representado do modo empírico14. Por um pensar dialético do tempo e da memória ecoa-

se a vida, a experiência e o fluxo... Nas palavras de Neruda: “Quantas semanas tem um 

dia e quantos anos têm um mês? 15“.  

Analisando e percorrendo a obra de Estércio percebe-se uma preocupação 

com um tempo que condiz com a duração, não com o instante que passa e é gozado a 

todo minuto, mas, algo que está preso e de certo modo se especializa numa escuta 

atenta, deixando lugares vagos, imprecisos e carregados de afecções. Algo que se 

estende, comprovado em grande parte das peças, na questão dos andamentos lentos, no 

uso de pouca instrumentação, nas figuras musicais interligadas, no contraste entre 

ritmos, no não uso de formulas de compasso, nas dedicatórias que o compositor faz, 

pela dimensão sombria e angustiante de muitas de suas canções.  

A biografia pensada pela dimensão da escritura que se dialogam, obra e 

discurso, reúne tempos múltiplos e a memória, abrangendo o ser humano na sua 

multiplicidade ou exemplaridade. Sempre haverá várias histórias, sobre um mesmo fato, 

ou personagem, transformado, lido e relido às margens de um tempo, de uma 

interpretação e de uma escrita. Em Estércio é impossível negar a tradição e a leitura 

metafórica de outros compositores e artistas, ou ainda, a existência do Estércio 

professor, artista, compositor, crítico (dentre outras dimensões, esposo, pai, avô, 

cidadão com seus gostos, fazeres distintos, hábitos e crenças, reverberados no tempo e 

no espaço).  O exercício proposto percorre caminhos de se considerar as relações: 

biografia e contexto (quando o outro fala sobre Estércio, quando Estércio é visto a partir 

da obra de outros compositores); biografia e texto (na temática linguística recorrente na 

                                                           
14 Ver artigo:www.revispsi.uerj.br/v10n2/artigos/pdf/v10n2a02.pdf Acessado em 12 de maio de 2011. 
15  Parte XXIII do livro das perguntas. NERUDA (2010, p.53).  
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sua obra, na escritura); biografia modal (um personagem como exemplo de um grupo, 

no caso da música erudita em Goiás); processo hermenêutico (nas categorizações 

interpretativas da obra e do discurso), segundo LEVI (2006).  

Talvez o grande desafio conforme LORIGA (1998) é justamente repensar 

essa multiplicidade, tanto de abordagens, como de possibilidades heurísticas de um 

mesmo sujeito, na escrita de uma história biográfica. Certamente algumas questões 

influenciam diretamente a investigação do processo composicional, foco neste trabalho, 

e não podem ser renegadas. Se o tempo da criação mescla-se com o tempo da vida, ou 

de uma época vivida, num sentido até mesmo cronológico, o tempo musical refunda a 

liberdade da expressão e o próprio músico compositor como construtor, arquiteto 

temporal.  

 
 
 
 
3.2 –  EU SOU UM TEMPO SOLIDÃO 
 

O tempo! O passado! Aí algo, uma voz, um canto, um perfume, ocasional levanta em minha 
alma o pano de boca das minhas recordações... Aquilo que fui e nunca mais serei! Aquilo que 

tive e não tornarei a ter! Os mortos! Os mortos que me amaram na minha infância. Quando os 
evoco, toda a alma me esfria e sinto-me desterrado de corações, sozinho na noite de mim 

próprio, chorando como um mendigo silêncio fechado de todas as portas. 
(PESSOA, 2006, p. 207). 

 
O poeta compositor goiano nos convida a pensarmos a dimensão polifônica 

da solidão humana, da solidão do artista, dessa necessidade de um lugar criativo, que 

por vezes, se torna sua própria marca, traçando sua identidade: 

 
Acho que o tempo, o tempo solidão é uma coisa que existe 
demais, pelo menos eu sinto na cultura nossa. Tem algumas 
músicas minhas que falam muito de solidão, música para (...) 
Flauta, violão e voz, uma tem texto, e eu falo de Mó, solidão de 
Pedro e Maria, estou falando do homem e da mulher que 
trabalham, e não chega nada daquilo. A solidão que a gente vê, 
nisso aí e que a gente fala muito na solidão do homem do 
campo, aqui entre nós no Brasil, a solidão aqui no cerrado 
nosso que é maravilhoso, nós temos esse silêncio nosso que é 
gigantesco, do cerrado, é um silêncio dramático agressivo. O 
cerrado é dramático, a gente olhar aquilo tudo retorcido, é 
belíssimo. Eu não vejo sempre a solidão como alguma coisa 
triste, ou angustiante. Tem momentos de solidão que a gente 
necessita dele, o ficar com a gente é muito necessário e é muito 
bom, salutar. Mas, tem esse outro silêncio da inconsciência, e 
esse é uma desgraça. O sujeito não sabe por que ele está 
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passando fome, ele não percebeu ainda que tem um desgraçado 
que está ali roubando dele o direito de vida. Então esse silencio, 
essa solidão é triste e leva a pessoa pela inconsciência, ele vai 
(...), as coisas mais absurdas as vezes sem saber que está 
fazendo aquilo, e aí, quem está de fora, o espectador, as 
autoridades que estão vendo (..), não, é um criminoso, é um 
absurdo, é um monstro que  fez aquilo, e não se pensa que o 
inconsciente, a solidão, o dia a dia dele cavoucar uma pedra 
pra tirar água ali onde não tem água, leva ele a uma condição 
animal, do animal com fome, no cio sem ter a parceiro pra 
realizar o cio. Animal, estou falando isso é animal. Em fim tudo 
isso é uma solidão terrível. 
A gente sempre pensa no homem do campo e a inconsciência. 
De alguns anos pra cá fico pensando muito nessa solidão não só 
do homem analfabeto, mas, da sociedade de um modo geral, 
sociedade nossa, mas, acredito que a coisa acontece em outros 
lugares também. A inconsciência criada pelo poder, é o que 
leva a uma solidão desgraçada da juventude hoje. Essa busca, o 
que a gente fala do estado de orgia, a querer comer sem parar, 
beber sem parar, fazer sexo sem parar, o que não está fazendo 
sexo coisíssima nenhuma, ou seja, tudo isso são orgias, que é 
uma desgraça da solidão inconsciente. Ele não sabe por que 
está vivendo, o processo educacional da indústria cultural, de 
todo esse massacre que tem em cima dele, a indústria é canalha 
por que tudo isso é feito conscientemente para vender.  
 Assim é música, são todas as coisas, que levam a este estado, 
de muita solidão e nenhum indivíduo sabe por que ele está 
assim. Pegar um jovem hoje em dia, com raras exceções, 
conversa com jovem, desculpa você é jovem também, faz uma 
conversa com o jovem hoje em dia sobre a vida dele, ele não 
sabe da direção que ele quer. Ele tem medo de falar que ele 
ama uma pessoa, ele tem medo de falar que tem uma religião. 
Tudo isso se tornou tabu, o que ele quer é ser massa, não é que 
ele quer, ele foi induzido, a isso, a fazer aquilo que todo mundo 
faz. Ou seja, aquilo que há cem anos a traz começou a se pensar 
muito em termos da maquinação, se conseguiu chegar numa 
sociedade desse tipo, e o grito, está aí. Nós vivemos hoje um 
mundo onde todo tem medo, a violência está na rua. E uma 
coisa é consequência da outra. Podemos traduzir isso com uma 
solidão tremenda, uma solidão inconsciente.  
(CUNHA, 2013) 

 
 

Construir a história de uma vida perpassa universos variados e muitas vezes 

paralelos e intercalados, espaços marcados pela memória, por lembranças e 

esquecimentos, organizados e ditados por um tempo. Seja cronológico, seja calendário, 

performático, alargado, musical, cristão, a figuração de tal categoria marca a escrita 
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biográfica e em caso especifico dialoga com o processo de criação musical da obra de 

Estércio Marquez Cunha.  

A reflexão divide-se em duas perspectivas: considerar os fatores temporais 

como ponte para a escrita de uma história biográfica em que se coadunam templos 

múltiplos, e por outro lado ter a noção de tempo musical, ora métrico, ora livre, natural, 

dentro do processo de criação. Algumas concepções estéticas são convocadas com o 

intuito de uma leitura hermenêutica daquilo que a obra em si pode dizer. Reforça-se 

aqui características de uma estética do silêncio, ou da relação música – silêncio, 

pensadas pós Cage16. 

 

 

 

3.2.1 – O relógio musical 

 
Tradicionalmente o conceito de tempo musical é entendido em associação à 

noção de métrica e pulso, na relação de duração do material sonoro, ou silêncio, ora 

prolongado, ora curto. Por outro lado, pode significar o andamento sugerido, que varia 

do largo ao prestíssimo. 

Pensar essa dimensão é essencial no processo de criação de Estércio, como 

num grande relógio. Neste, em cada minuto, o compositor investe uma condição 

existencial: a própria obra no tempo/espaço.  

 

Olha o uso do som (...), não o som ruidoso, mas do ruído, o som não 
definido muitas vezes, o uso do silêncio. Em termos técnicos fazer 
uma música onde tem pausas, onde eu não quero que a pausa seja 
ausência de som, quero que ela seja ali, ou tem que criar fatores para 
o intérprete dele criar expectativa naquele silêncio. O tempo do 
silêncio está dentro do tempo musical, então ele vai criar angústia, 
esse silêncio aí. Isso tem que ser manipulado. Eu evito muito na 
música grandes volumes de som, o mínimo de som. Acabei de escrever 
uma peça para orquestra agora, que não tem, em nenhum momento 
eu peço som forte, o máximo que eu peço é meio forte, é tudo muito, 
muito pouco som mesmo, que é pra contrariar e dizer isso, que todo 

                                                           
16 Compositor, poeta, teórico musical norte americano. Sua matéria prima é o óbvio, o quotidiano – tudo o 
que já existe, mas, que passa despercebido ao sentimento geral – fazendo o mesmo com o silêncio. É o 
compositor da famosa peça 4’33", em que um performer entra no palco e não toca nenhuma nota se quer 
durante esse respectivo tempo. Foi um dos primeiros a escrever sobre música aleatória, ficou conhecido 
pelo uso não convencional de instrumentos e pelo seu pioneirismo na música eletrônica. Influenciou 
muitos artistas de todo o mundo e integrou o movimento Fluxus, que abrigava artistas plásticos e 
músicos. Informações obtidas em:  
http://educacao.uol.com.br/biografias/john-cage.jhtm acessadas em abril de 2012. 
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mundo quer volume de som não aguenta.  Esse mundo de volume está 
na consciência das pessoas. Ele tem que escutar música muito alta, 
ele tem que aparecer, tem que ter um carrão com aquele mundo de 
áudio pra sair no transito, as duas horas da tarde, ligando tudo 
aquilo, que todos os carros ao redor dele, vão tremer e balançar, pra 
todo mundo olhar. Isso é inconsciente, ninguém faz isso por (...), foi 
levado a fazer isso. O que só pode provocar uma coisa (...). Não sei 
como dirigir um carro, com aquela batida muito forte e muito rápida, 
eu dirigir um carro num transito que é caótico também. Então uma 
música com pouco som, ela vai chatear o ouvinte, que coisa 
monótona, que coisa pequena, mas ela traduz isso aí. Segundo, os 
espaços em silêncio dentro da música, e a quebra, é outro elemento, 
de um ritmo periódico, muita música que eu tenho feito eu construo 
toda uma frase e a certa altura da peça, aquele elementos todos vão 
aparecer muito fragmentados, antes da escuta de uma linha completa. 
Acho que tudo isso cria expectativas, são elementos de atenção, mas 
também elementos estes, que eu posso usar deles, pra lançar ali na 
atenção do ouvinte, a questão da solidão.  
 Não sei se é protesto. Não acredito muito, se é protesto, ela protesta 
por ela mesmo a música. Mas, acho que revela essa condição das 
diferentes solidões que tem.  
 E o andamento lento? 
 Eu acho que o andamento lento é uma coisa minha mesmo. Eu 
trabalho sempre (...), o tempo que eu gasto pra perceber uma coisa 
lenta eu posso enriquecer muito esse tempo aí, mais do que quando eu 
tenho um andamento rápido, onde as coisas acontecem rapidamente. 
Isso é normal em música, acontece (...), talvez seja um elemento que 
não esteja muito comigo não. Não acho que seja pelo andamento que 
eu vou dizer isso da solidão não, pode ser que aconteça, mas, eu 
posso fazer um ritmo bem acelerado e aquilo ser solidão, aliás é o que 
acontece com a música popular do disco, musica comercial dos 
nossos dias. Você vê que é um padrão só, de um ritmo bem rápido que 
se repete com todo mundo e que leva as pessoas, (...) tudo isso é 
ditado a um gesto ou atitude típica, todo mundo sabe a hora que está 
escutando a hora de bater palma, de fazer os (...) gestos diferentes ali, 
isso tudo é um tipo de solidão inconsciente. Então eu posso expressar 
essa solidão num ritmo rápido, o ritmo lento meu é uma coisa (...) de 
certo eu sou preguiçoso, por que o que eu escrevo realmente é lento.  
Em todo caso isso é uma ferramenta da minha linguagem, que dentro 
de um estabelecimento de um pulso lento, melhor falar de pulso por 
que o tempo vai existir ali, mas dentro de um pulso lento de repente 
eu inserir, e eu faço muito isso, algum elemento mais rápido, e muitas 
vezes num ritmo quebrar a sua periodicidade em andamento rápido, 
aquele fragmento que aparece ali vai parecer muito mais rápido do 
que se ele estiver numa coisa continuamente rápida. Eu tenho que é 
lento, lento, lento, de repente alguma coisa quebrada aqui no meio, 
isso chama atenção, é contraste dentro da forma.  
Parece que no tempo lento tantas questões se fazem, é crítica, é 
solidão é a própria fala nossa, tudo isso são elementos culturais. Eu 
acho que o inconsciente coletivo, a cultura nossa, são coisas que a 
gente não deve estar preocupado em ser, aquela “chatura” do 
nacionalismo, eu sou brasileiro e tenho eu fazer música dessa 
maneira, eu acho uma falsidade muito grande, ou ideologias. Acho 
que tudo isso está incorporado na gente e acontece mesmo.  
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Mas não tenho dúvida que a gente vive o cerrado se a gente observa 
muito o ambiente fora das cidades, o cerrado, e é muito isso. Repito, 
as solidões (...) o que é solidão está aí dentro da gente, mas, ela tem 
diversos aspectos. Enfim, culturalmente a gente tem essas questões 
todas que aparecem dentro da obra, o leitor, o ouvinte vai se ligar 
nisso aí, a gente faz a obra e cada um tem a sua (...) a função é pegar 
da obra e fruir daquilo, o que aquilo vai relacionar (...). Acredito sim, 
que se a pessoa escuta um obra, lê um livro, ou escuta um música com 
atenção ela vai refletir, esse seria o ponto, ela começar a refletir 
sobre ela mesma. Mas o que ela escutou da música não tenho dúvida 
que é um fenômeno em relação a ela, a cultura, a vivência dela. Então 
isso vai provocar solidão questionamento, irritar a pessoa por alguma 
motivo, (...) eu acho que está contido na obra essas questões todas do 
tempo.  
Repito, minha música é lenta, em partes é uma ferramenta, uma 
maneira minha de ser, mas eu nunca questionei pra mim mesmo, por 
que minha música é lenta? Outras pessoas que me falaram, tantas 
músicas sua são lentas. Deve ser por isso. Como ferramenta é 
consciente. Quando eu coloco algumas coisas mais rápidas, alguns 
acontecimentos no meio, a minha vivência já mostrou que funciona 
dentro da percepção da forma. (CUNHA, 2013) 
 
 
 

A relação tempo e música pode ser vista de modo direto, pois o ritmo 

designa a velocidade de repetição de cada som (ou pausas) no decorrer de uma obra. É 

salutar na construção sonora a ideia de compasso (sobretudo nos períodos barroco, 

clássico, romântico), agrupamento de valores marcados por parte forte e partes fracas do 

tempo. Os compassos mais comuns são os binários, ternários, quaternários, embora 

muitas peças configurarem outros exemplos, como compassos mistos (três mais quatro, 

ou quatro mais três, como exemplo: peças do compositor Bela Bartok da coleção 

Mikrokosmos), compostos, com subdivisão ternária. 

Seguindo uma produção e tendência do começo do século 20 (quebra da 

ideia de tempo medido, preocupação timbrística) a maioria das peças de Estércio 

Marquez não apresenta unidade de compasso, algumas somente a ideia de pulso, 

(unidade de tempo). Os compassos são representados por X/unidade de tempo 

(semínima, mínima, colcheia...) e não há uma marcação de barras de divisão. Tem-se a 

preferência por andamentos largos, e a utilização de certas combinações não muito 

usuais, como peças para voz e clarineta, contrabaixo e voz (o que a seria mais comum 

voz e piano, ou violão, cravo). Das técnicas estilísticas destaca-se a produção serial, 
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dodecafônica, atonal e a música teatro, com influencias de compositores como Conrado 

Silva, Michael Hennagin17, Gilberto Mendes, Stravinsky, Schoenberg. 

Como exemplo tem-se a peça música teatro “Tempo” produzida em 1978 

dedicada a Yara Moreira18, estruturada por: um trompete, um trombone, uma corrente, 

uma matraca, um metrônomo, um reco-reco, um chocalho, um atabaque. Na primeira 

página são colocadas convenções: um intérprete deve segurar ou amarrar a corrente no 

pulso, de um tamanho tal que possa levantar e voltar lentamente, escutando o tilintar, o 

metrônomo ora é mudado, ora é tocado, tratando-se de uma ação em gestos lentos e 

teatrais. É importante que os personagens se coloquem em pontos distantes uns dos 

outros, enquanto uma procissão passa por eles. A cena se inicia no escuro com a cortina 

fechada e os personagens estáticos, o som da matraca introduz a corrente, o atabaque 

aparece na maioria das vezes que o som da corrente se finaliza; as pausas e a quantidade 

de toques no metrônomo são marcadas. O trompete e o trombone aparecem com figuras 

de longa duração numa dinâmica de pianíssimo, no meio da peça o trombone toca uma 

melodia que lembra temas de procissões religiosas usadas em cidades interioranas de 

Goiás.  

O tempo do silêncio é construído assim como é arquitetada a ideia de tempo 

presente-passado com a procissão. Partilhando opiniões com o compositor, o mesmo 

relatou participar de cerimônias religiosas quando criança, o som da matraca alude a 

rituais da semana santa que antecede a páscoa, a figura da corrente alude à relação 

memória e tempo. As lembranças são aprisionadas no tempo, este, prende o ser humano, 

amarra-o, lançando-o fora de si; o tempo como uma corrente é capaz de ditar ou não o 

sentido de uma vida19 ou até mesmo da arte- música; crítica do tempo musical e do 

tempo cronológico. Duas perspectivas deleuzianas: o cronos e o aion.  

 

 

 

 

                                                           
17 (1936-1993) Compositor de música clássica, trabalhou como arranjador para filmes e televisão, foi 
aluno de Aaron Copland, Bernstein, Darius Milhaud. Compôs obras para piano, orquestra, solo, música 
de câmera. É um dos compositores norte americanos de destaque no sec. XX, juntamente com Ray Luke 
(também professor de Estércio durante o curso de mestrado). Informações obtidas no site:  
http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/H/HE014.html   Acessadas em março de 2012. 
18 Musicista, professora aposentada da Universidade Federal de Goiás, desenvolveu pesquisas sobre a 
música coral e a religiosidade em Goiás.  
19 É interessante ressaltar que a arte trabalha com possibilidades, experiências perceptuais. A 
hermenêutica pode ser usada para dar luz a esse jogo interpretativo. 



 

Exemplo 28: Tempo (1978)

Fonte: próprio autor. Acervo pessoal do co

 

 

 

 

 

 

Exemplo 28: Tempo (1978) 

Fonte: próprio autor. Acervo pessoal do compositor. 
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A ideia de teatro música perpassa o gestual e a cena que é produzida durante 

toda a peça, a música não está somente nos sons organizados, mas em todo espaço da 

performance – concepção de música aleatória em Cage na peça 4 minutos e 33 

segundos. O silêncio é então repensado não apenas como pausa, mas como matéria 

fundante da obra, como algo que permanece: o som desaparece no silêncio e sob esse 

prisma, a primeira nota não é começo, ela emerge de um antecessor. 

 

Cada nota tem seu próprio limite de tempo de vida – ela é finita. A 
terminologia é clara: a nota morre. E aqui podemos ter a primeira 
indicação precisa sobre o conteúdo na música; o desvanecimento do 
som por sua transformação em silêncio, é a própria definição dos 
limites de espaço e tempo. (BAREMBOIM, 2009, p. 14) 

 

 

O som opera inevitavelmente dentro da passagem do tempo. “Tenho a 

sensação de que a duração da obra é maior que a de minha própria vida, de que estive 

em uma viagem pela história, que começa e termina no silêncio” (ibid. p. 17). A noção 

de duração sonora é interpretada a partir do prolongamento ou não do som no espaço. 

Lugares de uma hermenêutica das sensações, das emoções, dos estados da alma, podem 

ser aqui convocados. 

Numa interpretação e análise do expressionismo em “Filosofia da nova 

música” de ADORNO (2002, p. 46) o tempo é visto como solidão e colocado como 

angústia pela poesia, associado à coletividade - os habitantes da cidade que já não 

sabem nada mais uns dos outros, vivem na solidão, esta, é reconhecida como estilo. 

Dialeticamente se Estércio escreve numa linguagem dodecafônica não deixa, pois, tais 

influências em segundo plano, reinterpretando-as conforme  seu universo em conjunto à 

identidade  cultural local. 

 Em outro exemplo tem-se a peça “Breve tempo sonoro” composta em  

junho de 1976  para o Festival de inverno de Ouro Preto. É estruturada  sob efeitos 

sonoros com exploração timbrística dos seguintes instrumentos: uma flauta, um violino, 

uma soprano, coral, prato, par de clavas, atabaque, piano. A linguagem predominante é 

atonal, serial, com a execução de vários clusters no piano, modos diferentes de se tocar 

cada instrumento. A flauta  ora soa melodicamente, ora articula os ataques como uma 

conversa, associada a fala, enquanto o coral trabalha com a idéia de massa sonora, voz 

falada, sussuros e ataques individuais de vogais,  curtas ou prolongadas. O violino 

utiliza pizzicato  e vibrato  (microtom), com exploração de registros opostos extremos, o 
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mais agudo ou grave possivel. Estruturalmente a série dodecafônica é apresentada de 

modo gradativo no decorrer da peça priorizando as notas iniciais la, mib, re, do#, no 

final o piano toca a série num arpejo, la, mib, re, do#, si, sol, fa#, fa, mi,do, sib, lab 

(conforme registros nas fichas do próprio compositor, no exemplo a seguir). Tem-se a 

indicação de um pulso muito lento para a semínima. Ao final o compositor escreve 

“deixar soar” para o prato e a série do piano, incidindo a questão abordada 

anteriormente do silêncio  em BAREMBOIM (2009). 

A primeira sonoridade trabalhada é com o coral e as vogais, soando  de 

modo decomposto (vogais soltas) até um crescendo que define a junção das vozes, sem 

altura definidas. Após a ideia de muito som apresenta-se o silêncio, ultilização de 

pausas, na maioria dos momentos os instrumentos são colocados de modo individual, ou 

com poucos agrupamentos de timbres, soprano associada à flauta, flauta, violino e piano 

trabalhando na mesma série incial. A percepção temporal parece deslocada a uma idéia 

de ausência de pulso (figuras  prolongadas, som coral  e vogais colocadas de modo 

aleatório) que sobrepõem a uma escrita que apresenta barra de divisões de compasso. 

Como o caso  do violino, da flauta e a soprano que são medidos (compasso quaternário, 

numa figuraçaõ tema e repetição do tema com atraso, “eco”, em algumas partes), assim 

como o piano, contrapondo o deslocamento feito pelo coral que parece neutralizar o 

tempo notório de um metrônomo. O alargamento do tempo condiz com o conceito de 

percepção sonora e estética da obra de Estércio no geral; o tempo musical que pode ser 

sentido de modo métrico é decomposto e fragmentado para que  o “novo”, o material 

sonoro, a frase, os recursos utilizados, sejam percebidos e apreendidos. A partitura vista 

de modo não convencional amplia o conceito de música, associando, à partitura 

desenho, obra singular, não somente na performance sonora, mas como grafia num 

pensar interartístico20. Podemos ver a seguir um exemplo de um trecho dessa peça, 

comentários, feitos pelo compositor, uma análise estrutural: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20A perspectiva é a de NORONHA (2010) que apresenta questões de se pensar a arte: como separação, 
junção (arte total) e a noção de intervalo. 
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Exemplo 29: Breve tempo sonoro (1976) 

        
Fonte: próprio autor 
 
 
 
 



 

 
Exemplo 30: Ficha - Breve tempo sonoro (I)

 

 

Fonte: proprio autor, fotografia do acervo pessoal do compositor.

 

 

 

Breve tempo sonoro (I) 

fotografia do acervo pessoal do compositor. 
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Exemplo 31: Ficha - Breve tempo sonoro (II)

Fonte: fotografia do acervo pessoal do compositor.

 

O tempo do silêncio é pensado

Pendereck – Dimensões do tempo e do silêncio

contre jour; Tempo ex machina; 

planimétrica da música. Para Pendereck o tempo é tratado  na perscpectiva de 

lembrança, com cosntantes homenagens  e alusões às atro

XX. Em Gerard Grisey há uma concepção aritmética das estuturas sonoras que são 

organizadas por repetições e difer

Breve tempo sonoro (II) 

acervo pessoal do compositor. 

O tempo do silêncio é pensado em vários compositores do Sé

Dimensões do tempo e do silêncio; Gerard Grisey – Vox temporum; Jour 

contre jour; Tempo ex machina; John Cage – 4’33; Koellroutter e a conce

planimétrica da música. Para Pendereck o tempo é tratado  na perscpectiva de 

cosntantes homenagens  e alusões às atrocidades das guerras no século 

. Em Gerard Grisey há uma concepção aritmética das estuturas sonoras que são 

s por repetições e diferenças, inserindo até mesmo desní
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em vários compositores do Séc. XX, cita-se 

Vox temporum; Jour 

Koellroutter e a concepção 

planimétrica da música. Para Pendereck o tempo é tratado  na perscpectiva de 

cidades das guerras no século 

. Em Gerard Grisey há uma concepção aritmética das estuturas sonoras que são 

enças, inserindo até mesmo desníveis entre as 
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afinações de alguns intrumentos, o som é decomposto, fragmentado, em níveis 

espectrais.  O silêncio em Cage é pensado pela filosofia de Henry David Thoreu, como 

uma superficie em constante movimento que oferece os sons à percepção, ele não existe 

como ausência sonora, mas como variação. Remete-se ao que Estércio diz: “o silêncio 

pode ser... dentro de um silêncio posso enxergar um grito.... pode ser um xingamento 

dependendo da maneira como ele está colocado”. (GARCIA, 2002, p. 90). Em 

Kollhouter a planimetria é vista como técnica composicional do impreciso e do 

paradoxal, dos signos que são representados graficamente, previlegiando o intérprete 

como co-autor da obra (corrente estética composicional muito difundida na década de 

70 no Brasil).  

Certamente Estércio Marquez Cunha formou-se compositor relendo tais 

autores na busca incessante de uma linguagem própria, traços particulares que  fazem 

cituá-lo  no “circuito” dos compositores  de música erudita brasileira na atualidade. 

Embora ainda persista a relação cultural de produção associada a grandes centros 

urbanos, Estércio e sua obra reafirmam o local em meio ao universal. 

O modo como o compositor trabalha o tempo musical,  ligado a percepção, 

de modo alargado, expande as tendências estruturalistas e pós estuturalistas da 

composição que consideram a ampla utilização de  signos diversos e  os processos de 

escritura. Os significados variam de um simples espaço para se pensar o regime da 

duração, ao silêncio como ausência, uma voz emudecida, ou o contestamento, do vazio 

comum a todo ser humano, a um tempo de paz, místico e tranquilo.  

Pensar o temporal na obra e no discurso de Estércio é afirmar um lugar 

desconstruido, onde a lentidão e o não dito em palavras, potencialmente se refazem de 

algum modo em: 

• um tempo lento como volta, lembrança e repetição da infância;  

• na dimensão da perda (familiares, amigos);  

• um congelamento de uma ética da performance;  

• uma crítica à indústria cultural e a mais valia do imperativo do gozo; 

• por aquilo que um dia ou em um momento faltou ou de modo exagerado na 

história da música e na vida pessoal do artista se conteve;  

• como cultura goiana e o jeito “caipira” de ser;  

• por aquilo que insiste e não muda, o contra a corrente;  



194 
 

• por um freamento, uma fratura, chocoalhar no tempo da agitação, metáfora da 

perduração do próprio artista (seu jeito distinto), e por isso a conquista de um 

lugar do cânone; 

• por um tempo solidão e afetuoso;  

• por uma solidão na relação interior e grandes centros. 

 

 

3.2.2 – A Solidão: vazio,  buraco, do social à dimensão transcendente, a paz. 

 

A liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens, sem que 
te obrigue a procurá-los a necessidade de dinheiro, ou a necessidade gregária, ou o amor, ou a 

glória, ou a curiosidade, que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se te é 
impossível viver só, nasceste escravo. Podes ter todas as grandezas do espírito, todas da alma: 

és um escravo nobre, ou um servo inteligente: não és livre. E não está contigo a tragédia, 
porque a tragédia de nasceres assim não é contigo, mas do Destino para si somente. Ai de ti, 
porém, se a opressão da vida, ela própria, te força a seres escravo. Ai de ti se, tendo nascido 
liberto, capaz de te bastares e de te separares, a penúria te força a conviveres. Essa, sim, é a 

tua tragédia, e a que trazes contigo. 
Nascer liberto é a maior grandeza do homem, o que faz o ermitão humilde superior aos reis, e 

aos deuses mesmo, que se bastam pela força, mas não pelo desprezo dela. 
A morte é uma libertação porque morrer é não precisar de outrem. O pobre escravo vê-se livre 
à força dos seus prazeres, das suas mágoas, da sua vida desejada e contínua. Vê-se livre o rei 

dos seus domínios, que não queria deixar. As que espalharam amor vêem-se livres dos triunfos 
que adoram. Os que venceram vêem-se livres das vitórias para que a sua vida se fadou. 

Por isso a morte enobrece, veste de galas desconhecidas o pobre corpo absurdo. É que ali está 
um liberto, embora o não quisesse ser. É que ali não está um escravo, embora ele chorando 

perdesse a servidão. Como um rei cuja maior pompa é o seu nome de rei, e que pode ser risível 
como homem, mas como rei é superior, assim o morto pode ser disforme, mas é superior, 

porque a morte o libertou. 
Fecho, cansado, as portas das minhas janelas, excluo o mundo e um momento tenho a 

liberdade. Amanhã voltarei a ser escravo; porém agora, só, sem necessidade de ninguém, 
receoso apenas que alguma voz ou presença venha interromper-me, tenho a minha pequena 

liberdade, os meus momentos de excelsis. 
Na cadeira, aonde me recosto, esqueço a vida que me oprime. Não me dói senão ter-me doído. 

(PESSOA, 2006, p. 278, 279) 

 

Ao percorrermos os lugares da obra de Estércio um sentido de nascimento e 

de origem do homem faz-se prescrito. Aquele espaço onde reverbera-se o que não é 

preenchido, e com a arte/música se ameniza21.  

                                                           
21 É interessante citar que a história vista na leitura de RICOEUR (2007) busca esse lugar para se 
preencher, mesmo considerando o esquecimento e a leitura de Freud, o que se distingue de uma 
psicanálise lacaniana que considera o buraco, o que não pode ser preenchido, a “coisa”, “das ding” - 
LACAN, J. O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1959-60/1997.     
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A ausência como poética do tempo denuncia os afetos, para além do 

sensível22. É aquela comum a todos, o exato momento do humano solitário mesmo na 

multidão, onde o fato se transforma em acontecimento e se lança em direção ao tempo. 

Um passant temporal que se espacializa numa escuta atenta. O trajeto do homem rumo 

a si, com um único destino, o autoconhecimento e a consciência de sua vida. 

Percorreremos exemplos entre a obra e o discurso23 do compositor que perfazem tais 

lugares. 

                                                           
22 Ressalta-se a leitura do artigo: ROCCA, Adolfo Vazquez. Peter Sloterdijk: el hombre como 
experimento sonoro y metafísico animal de la ausência. In: Revista Philosophica Vol. 31 [Semestre I / 
2007] Valparaíso (89 - 105). O autor a partir de leituras do filósofo Peter Sloterdijk traz alguns conceitos. 
O mundo é então visto como um grande sistema polifônico, carregado de contraposições e 
estranhamentos, onde o ser humano é observado numa relação entre estados naturais e místicos, 
espirituais. Coexistem nesse paradigma, realidades humanas e tecnológicas, como um grande parque, em 
que temáticas como política, ética, biotecnologia se mesclam e por vezes insistem em dialogarem. O 
humanismo nesses termos é revisto frente ao séc. XX, e os diversos dispositivos de barbárie: o homem 
parece habitar um espaço pré-histórico, selvagem, de isolamento e distanciamento, relido no 
individualismo, e ao mesmo tempo inserido no coletivo – o que o filósofo chama a partir de leituras de 
Heidgger de ilhamento. Em ilhas o homem e sua individualidade é parte de um processo de atrofia de seu 
próprio universo egóico, uma atrofia do “eu” em relação ao mundo que o cerca. Nesse lugar, o homem 
tenta encontrar sua seguridade repedindo sua condição uterina, de conforto, de estabilidade, proteção. A 
realidade humana para Slorterdijk se constrói por separação, por segregação, por ilhas, como uma caixa 
acústica, cercada de ruídos, individuais e coletivos.  Cada povo desde o mundo primitivo, declara sua 
identidade a partir de seu universo sonoro. Na leitura de sociedades historicamente mais avançadas, o 
nascimento do homem viria cercado de uma necessária prática de silêncio, com o advento da escritura, da 
prática de leitura. A individualidade humana é fruto dessa prática de retirar-se em ilhas de tranquilidade 
onde são diferenciadas as vozes do coletivo e a interioridade. O autor cita o próprio silêncio dos 
conventos, na distinção entre a voz divina e a humanidade. O homem interior não existe antes dessa 
prerrogativa da leitura, da capacidade de se isolar, de ler o mundo, da escritura, do isolamento acústico. O 
mundo como um sistema polifônico, de muitos sons, muita velocidade, muitas coisas acontecendo ao 
mesmo tempo, se apresenta ao indivíduo como uma grande ameaça de destruição, do silencio necessário à 
escuta do seu interior (ressalta-se que o filósofo trabalha sua leitura num sentido místico). Uma saída seria 
a fuga do mundo, para uma câmara fechada na própria interioridade do ser humano, e nesse lugar o 
homem nasce na sua completude. O homem moderno vive a falta de “albergue metafísico” e precisa 
constantemente de criar esferas, como espaços de existência, rever, desejar constantemente a barriga 
intrauterina, remanescente durante todas as fases da vida.  
Disponível em: http://www.philosophica.ucv.cl/Phil%2031%20-%20art%2008.pdf acessado em 
novembro de 2014.  
É interessante que tal pensamento pode ser amplamente observado na leitura e interpretação da fala e na 
obra de Estércio. Aqui percorre –se traços de uma hermenêutica, colocando sentidos, interpretações, na 
justa revisão do conceito aristotélico de representação, traçamos no capítulo 3 uma visão polissêmica do 
campo das significações da solidão na vidobra desse compositor.  
23A dimensão da análise é um suporte para dizer e reafirmar a identidade do compositor.  Não 
necessariamente foi traçado um método especifico, contudo, foram comentadas terminologias da forma 
(estrutura), tema (num sentido da ideia e sua completude), motivo (como parte da ideia). Tais atribuições 
são detalhadas no livro: SCHOENBERG, A. Fundamentos da composição musical. São Paulo: EdUSP, 
1991. Um outro procedimento foi a analise descritiva em termos de técnica composicional, tonalidade, 
construções motívicas, harmonia melodia e ritmo, conforme aponta: WHITE, J. D. Comprehensive 
musical analysis. Metuchen, N.J. e London: The Scarecrow press. 1994. Numa dimensão hermenêutica 
foram  comentadas as letras em relação a outros poetas, outras temáticas, numa atitude de desvendar o 
universo poético criativo do compositor. 



 

Em Variações sobre dor

atenção poética sobre a relação dor e amar

peça é para coral, clarineta em si bemol e piano,

ternário (em grande parte), ambiência sonora com predomínio do 

meio fortes. Destacam-se solos de clarineta, de tenor, soprano, trechos com clusters no 

piano, uso da voz ora cantada ora falada,

seguir) e palavras intercaladas

 

Exemplo 32: Ficha - Variações sobre dor e solidão maior:

Fonte: próprio autor; fotografia do fichamento 

 

                  

                                                          
24 Gravação disponível no link:  
http://www.youtube.com/watch?v=O2HJcUwNlcs
2013. 

ariações sobre dor de solidão maior (agosto de 199324) Estércio chama 

atenção poética sobre a relação dor e amar, o jogo entre as letras e os sign

clarineta em si bemol e piano, num andamento lento, compasso 

, ambiência sonora com predomínio do pianíssimo e alguns 

solos de clarineta, de tenor, soprano, trechos com clusters no 

da voz ora cantada ora falada, (ver fichamento pelo próprio compositor a 

palavras intercaladas que se misturam – solidão, sol e mar, amor

Variações sobre dor e solidão maior: 

Fonte: próprio autor; fotografia do fichamento pessoal de Estércio. 

                  Variações sobre dor e solidão maior 

 

Doramarmar 
Doramor amor 

Sol e mar 
Solidão 

 
Doramar 
Doramor 
Solidão 

                   
 

http://www.youtube.com/watch?v=O2HJcUwNlcs disponível desde 05-11-2011, acessado em agosto de 

196 

) Estércio chama 

os significantes. A 

andamento lento, compasso 

pianíssimo e alguns 

solos de clarineta, de tenor, soprano, trechos com clusters no 

(ver fichamento pelo próprio compositor a 

solidão, sol e mar, amor. 

 

, acessado em agosto de 
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Sol de maio 
 

Lida dor 
Sol Maio 
Doramor 
Doramar 

 
Solidão 

Morde Dorso 
Morde dorso domador 

Doma de Dora a Solidão 
 
 
 

S (o som do “s”) 
O (o som do “o”) 

 
Dora domada Doira do sol maior amor 

Dora domada 
Dorme Dora dorme 

 
Solidão (falada cada silaba nos diferentes registro vocais) 

Doramor Dora 
Dorador Desolação 
Dor e solidão maior. 

 

 

 

O texto tem uma metáfora trovadoresca25 antiga, quem ama sofre, a dor do 

amor e de amar, a dor que ama sofre, que é sentida por um, no espaço da solidão. A 

possibilidade da figura feminina “Dora” estar presa, domada, que dorme e por isso no 

sonho, distante. Um espaço da solidão que é orgânica, despedaçada em vocais soltas e 

mastigadas, é percorrido como se houvesse um tempo para seu justo entendimento.  

Tecnicamente um dos motivos é rítmico e percorre as várias vozes, (duas colcheias e 

uma mínima, uma figura de maior duração).  

                                                           
25 Num sentido de análise, interpretação dessa temática e as relações da arte com o ser humano Lacan 
aponta no seminário 7 (ética e psicanalise), uma dimensão de um amor cortes, idealizante, o feminino e 
seu papel que transgrede das sociedades feudais ao espaço contemporâneo. A figura da mulher no amor 
cortes é imaginada subtendendo-se uma função ética/erótica que corresponde ao objeto de desejo, 
inacessível, que está em segredo, numa abordagem do princípio de prazer. Nesse seminário o autor 
trabalha com uma espécie de anamorfose (efeito de perspectiva utilizado nas artes visuais para forçar o 
observador a se colocar sob um determinado ponto de vista, o único a partir do qual o elemento recupera 
uma forma proporcionada e clara) do amor cortês como uma forma recorrente na arte, o lugar instaurado 
pela mulher, como inacessível, relatado ora por trovadores,  que obedece uma função narcisista, de 
espelho, para além de verificar o objeto feminino na nossa cultura, seu significado, sua historicidade.  
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A linha melódica é composta em grande parte por intervalos de segunda 

menor e terças. Harmonicamente a peça não possui um eixo tonal fixo com relações 

claras entre tônica e dominante. Percebe-se momentos de tonalidade, mas cada nota tem 

seu próprio acidente, o uso dos clusters no piano também desloca o centro tonal: 

 

 

Exemplo 33: Variações sobre dor de solidão maior 

 

Fonte: acervo do compositor. 
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Num sentido de provocar variações sobre a dor e a solidão, podem ser 

evocadas outras significações. Estércio chama atenção à solidão minha, a de Maria, a de 

Pedro, do homem comum, aquela que perpassa quem trabalha diuturnamente, ao 

homem do cerrado sem condições de sobreviver de modo digno. Solidão não 

necessariamente como perda, mas, algo que sempre esteve ausente, um buraco, uma 

caverna, em que a melancolia, monótona e angustiante, se faz latente. “Música para 

soprano, flauta e violão nº 2 (1984)” denuncia essa temática. A peça é marcada pela 

exploração sonora do violão como instrumento percussivo, possibilidades timbrísticas 

da flauta e a voz meio cantada, e meio falada. A poesia é de sua autoria e remete a 

influências do concretismo brasileiro. 

Música para soprano, flauta e violão nº226 

Sol 
Solidário 
Solitário 
Solidão! 

Só lhe dão 
Grito do irmão 

Pão... chão 
Sol 

Solitário 
Solidário 

Mortuário! 
Morte minha 

Cada dia 
Solidão 

Solidário 
Sol-silêncio 

Solitário 
Sol-calcáreo 
Pedra e pó 

Mó de Pedro 
E Maria 

Sol 
Silêncio 

Morte minha 
Grito só! 
Solidária 
Solidão 

De todo Pedro e Maria. 
 

O texto e a palavra estão a favor da construção intersemiótica da 

spreschguesang27 num sentido cênico sonoro do próprio significante, quando diz, por 

                                                           
26Essa peça está gravada no cd “Lento acalanto” (2000). 



 

exemplo, sol e suas variações, ora com altura definida e ora, associado ao ritmo da fala, 

retilíneo: sol, solidão, solitário, sol

por basicamente um fonema ritmado de modo calmo, dando significado ao som 

“solidão”, da palavra escrita e seu afeto

Em termos timbrísticos são

batendo na caixa do instrumento, encostando levemente a unha na corda vibrante

sonoridades diferenciadas na flauta

peça com uma tríade (acorde de três sons) e a flauta anuncia uma melodia que deixa a 

terça do acorde tocado pelo violão de modo suspenso (como observado no sol sustenido 

e no sol bequadro, ultimo compasso do primeiro sistema

Exemplo 34: Música para soprano, flauta e violão nº2.

Fonte: Música de câmara para flauta, Estércio Marquez Cunha. Organiz
Arruda Unes, Sérgio Azra Barrenechea. Goiânia: Ed. UFG, 1997. 

 

                                                                                
27 Técnica composicional que mescla a voz meio cantada meio falada na abordagem do compositor 
Schoenberg. 

exemplo, sol e suas variações, ora com altura definida e ora, associado ao ritmo da fala, 

olitário, sol-silêncio, sol-calcáreo. O jogo do prefi

por basicamente um fonema ritmado de modo calmo, dando significado ao som 

“solidão”, da palavra escrita e seu afeto, reverberados na canção, no som da solidão.

Em termos timbrísticos são explorados recursos percussivos do violão

aixa do instrumento, encostando levemente a unha na corda vibrante

sonoridades diferenciadas na flauta, intervalos dissonantes e distantes. O violão inicia a 

peça com uma tríade (acorde de três sons) e a flauta anuncia uma melodia que deixa a 

orde tocado pelo violão de modo suspenso (como observado no sol sustenido 

, ultimo compasso do primeiro sistema).  

Exemplo 34: Música para soprano, flauta e violão nº2. 

Fonte: Música de câmara para flauta, Estércio Marquez Cunha. Organizado por Wolney Alfredo 
Arruda Unes, Sérgio Azra Barrenechea. Goiânia: Ed. UFG, 1997.  

                                                                                                                        
Técnica composicional que mescla a voz meio cantada meio falada na abordagem do compositor 
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exemplo, sol e suas variações, ora com altura definida e ora, associado ao ritmo da fala, 

. O jogo do prefixo é explorado 

por basicamente um fonema ritmado de modo calmo, dando significado ao som 

na canção, no som da solidão. 

recursos percussivos do violão 

aixa do instrumento, encostando levemente a unha na corda vibrante e 

. O violão inicia a 

peça com uma tríade (acorde de três sons) e a flauta anuncia uma melodia que deixa a 

orde tocado pelo violão de modo suspenso (como observado no sol sustenido 

 

ado por Wolney Alfredo 

                                                  
Técnica composicional que mescla a voz meio cantada meio falada na abordagem do compositor 



 

 

A melodia da flauta é repetida pela voz. O

possui relações tonais claras

ambiência do acorde mi menor. A intensidade varia do piano ao fortíssimo. Numa 

edição publicada em Goiânia (1997

medo”, “raiva”, “chorando”

entendimento da musicalida

Exemplo 35: Música para soprano, flauta e violão nº 2, segunda página. 

Fonte: Música de câmara para flauta, Estércio Marquez Cunha. Organizado por Wolney Alfredo 
Arruda Unes, Sérgio Azra Barrenechea. Goiânia: Ed. UFG, 1997. 

                                                          
28 BARRENECHEA, Sérgio; UNES, Wolney. 
1997. 

A melodia da flauta é repetida pela voz. O andamento é lento

claras, pode ser considerada atonal, mas é finalizada numa 

mi menor. A intensidade varia do piano ao fortíssimo. Numa 

edição publicada em Goiânia (199728), foram inseridas expressões como “aflito”, “com 

medo”, “raiva”, “chorando”, o que auxilia o intérprete na execução e no justo 

mento da musicalidade da poesia. 

Exemplo 35: Música para soprano, flauta e violão nº 2, segunda página. 

Fonte: Música de câmara para flauta, Estércio Marquez Cunha. Organizado por Wolney Alfredo 
Arruda Unes, Sérgio Azra Barrenechea. Goiânia: Ed. UFG, 1997.  

                   
BARRENECHEA, Sérgio; UNES, Wolney. Música de câmera para flauta. Goiânia: Edit
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andamento é lento, e a peça não 

mas é finalizada numa 

mi menor. A intensidade varia do piano ao fortíssimo. Numa 

expressões como “aflito”, “com 

, o que auxilia o intérprete na execução e no justo 

Exemplo 35: Música para soprano, flauta e violão nº 2, segunda página.  

 

Fonte: Música de câmara para flauta, Estércio Marquez Cunha. Organizado por Wolney Alfredo 

. Goiânia: Editora UFG, 
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Estércio caminha no esboço da solidão. Na peça Canto úmido (outubro de 

1991 – primeira versão para voz e piano; setembro de 1998 arranjo para violão 

clarineta, violino e voz masculina) é enfatizado o compartilhamento do espaço da 

angústia humana, pela poesia que diz do tempo chuvoso e do canto que o espanto 

silencia. A chuva e o choro se escorrem, relidos na solidão de Maria. 

 

Canto úmido 

Mansa chuva escorria 
Murmurava Maria um canto. 

Mansa chuva escorria 
Um canto que o espanto calou. 

E a chuva escorria o choro, 
Solidão de Maria. 

E a chuva escorria... 
A chuva... 

 
 
O andamento é lento e cada nota tem seu próprio acidente, num compasso 

binário e numa intensidade que não vai muito além do piano.  Harmonicamente é 

marcada por intervalos de quarta no violino, que toca poucas notas, e no 

acompanhamento do violão, com uma sonoridade diferenciada em alguns trechos que as 

cordas são percutidas (segunda versão). No arranjo inicial o piano toca uma harmonia 

predominantemente quartal, com o uso de clusters na região grave. O motivo é marcado 

pelas notas si, do, si bemol, uma parte expressiva da melodia é o canto que enfatiza 

ascendente e descendente o texto “solidão de Maria”. A organização da musicalidade na 

relação palavra/som, perfaz um caminho semiótico num sentido de experimentar o 

termo “escorria”, marcado por um intervalo descendente. 

 

Canto úmido é a solidão da mulher – é a mulher chorando mas 
é a chuva ao mesmo tempo, a gente não sabe se é chuva ou a 
mulher; é aquela coisa da goteira dentro da casa caindo na 
pessoa descrente da vida. A música também é monótona 
(CUNHA, 2000).  
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 Exemplo 36: Arranjo para piano, Canto úmido (1991). 

 
Fonte: acervo do compositor.  
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Exemplo 37: Arranjo para piano, segunda página, Canto úmido. 

 
 
Fonte: acervo do compositor. 
 



 

Exemplo 38: Ficha - Canto úmido

Fonte: próprio autor, fotografia do fichamento pessoal de Estércio.

 

O espaço da solidão 

relação com o silêncio: o vazio,

Acalanto (1998) o compositor poeta di

falta do afeto e do acalanto, gerando

 

A pele do menino mais que morno.

 

Canto úmido (1991) 

Fonte: próprio autor, fotografia do fichamento pessoal de Estércio. 

da solidão é desvendado por dimensões do texto/música

: o vazio, a ausência, a angústia, a dor, a morte

98) o compositor poeta diz da perda e do sofrimento. A 

acalanto, gerando o luto social: 

Lento acalanto 

Lento acalanto acalenta 
Da lida o menino quase morto. 
Vento calmo, morno, macio. 

Leito livre, na calçada escondida. 
 

Lento acalanto acalenta, 
Vento, não que acarinha 

A pele do menino mais que morno. 
Vergado ventre sem alento. 

Lida o vento um lamento, 
Desordenada catira, 

Tonto palmeado batido, 
Volteando e vergando o mundo. 

 
Louca e furiosa lágrima 

Chora então o grande ventre 
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texto/música e na 

morte. Em Lento 

 lágrima cai pela 
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Da mãe do parido perdido. 
Sórdida lama escorre. 

 
Lento, o vento silencia. 

Perdido no luto, o grande ventre, 
Longe ainda geme um lamento. 

Da lida vergado, serena o mundo. 
 

Lento, clara lágrima fria 
Lava, na calçada, o menino morto. 

Vento, inútil acalanto, 
Impassível canto nada acalenta. 

 

A peça estrutura-se na seguinte instrumentação: violino, clarineta em si 

bemol, voz, violão e pedra; o andamento é lento (semínima aproximada a 40). A série é 

formada pelas notas: si, dó, lá, sol#, la#, reb, fa#, ré, mib, fá, sol, mi. Cita-se a 

exploração de recursos timbrísticos, pizzicato, arco, tamborilar na caixa do violão, o 

som da pedra, ora tocado no tempo forte, ora no contratempo, o ritmo marcado por 

quiálteras em contraposição a uma marcação binária, glissando, voz quase falada, uso 

de uma dinâmica entre o piano e o pianíssimo, o compasso binário. É interessante notar 

um jogo de palavras e sonoridades nasais que remetem ao som do vento “en”, “an”, 

sendo que no quarto verso há uma quebra com vogais explosivas, e no último uma 

junção.  Sobre essa peça o compositor afirma: “O lento acalanto está aí no dia a dia, 

estamos vendo os meninos soltos na rua, morrendo na rua. É um acalanto para esse 

final de tempo, um tempo que a gente acalanta e acalenta tanta coisa terrível” 

(CUNHA, 2000). 

Estércio diante a constante denúncia de uma angústia, parece perscrutar o 

interior do homem, como um arqueólogo a desvendar uma caverna escura. O poeta 

contraria a filosofia de sair e conhecer a luz e em vários momentos, realmente necessita 

sentir, silenciar-se, num local agônico. Em Canto de solidão (2002), é narrado e 

reafirmado esse universo: uma prisão suja, um corpo podre sem ninguém, a dor, a 

solidão, a hora da morte e o jogo de palavras, mas morra, masmorra, o rato, rei, roí, o 

cheiro fétido, da podridão. Em termos de sonoridades, a peça é para orquestra e envolve 

clarinetas, violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, voz, e pedras percutidas. O jogo, a 

ideia é bastante do uso de uma dimensão da retórica, como a palavra “morra”, tida 

sussurrando, num quase canto; a melodia de “escorre” é descendente, marcada por 

intervalos curtos e dissonantes; a palavra “alto” é cantada de modo ascendente. A 
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melodia se apresenta em vários momentos num sentido de apresentar algo que está 

decaindo, com muitos intervalos de segunda menor. 

 

Canto de solidão 
 

129 
Morra! 
Morra! 

Mas, 
Este chão podre... 
Este pé que escorre 
Dor ... mente. 
 
Mas, 

Morra! 
Este rato demente, 
Mole rói o podre. 
Onde... 
A parede escorre mofo. 
 
Mas, 

Morra! 
Quem?... 
Meu corpo mofo 

Morra! 
Escorre podre. 
 
Mas, 
Esta parede lama... 
Escorre o rato. 
Se alcanço levanto. 
 

Morra! 
Pior que esse cheiro 
de mijo e merda, 
é não saber 
por que estou aqui. 
 
2 
Aninho os meus na memória. 
Mas, 
Onde estão os meus? 
Meus? Nada! 
... 

                                                           
29 É interessante citar que essa primeira parte do texto foi composta no ano de 2001, numa ideia de 
música teatro, com o seguinte título “Música para voz, clarinetas e pedra” em que foram sugeridas 
determinadas ações: a utilização da fala quase sussurro, a fala quase canto, o posicionamento das 
clarinetas e das pedras fora do palco, ou em algum ponto longe do cantor. A legenda foi mantida na 
ampliação da peça no ano de 2002. 
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Aninho os meus. 
Aninho?... Ninhada! 
Ninho de ratos! 

 
3 
No fio de sol, 
Tão alto, tão pouco, 
Flutua o mofo. 
Parece uma ponte! ... 
Uma ponte da parede para o nada. 
Se o rato passa, cai. 
Se alcanço, levanto. 
Na parede escorre o mijo, 
O lodo, o rato... 
Rói a minha dor sem sol. 
 
4 
Dor minha, 
Dor... mente, 
Dor sem sol, 
Dor rato! 
Se dormir, ele rói! 
Ah! 
Eles estão lá! 
Os meus, 
Os ratos. 
Eles estão lá! 
Eles podem cair! 
 
5 
Meu pé dor ... mente 
Escorre na parede. 
Escorre, escorre, escorre. 
Rói, rato rei, 
Rói o lodo podre. 
 
6 
Meu rato tem febre. 
Seu fogo me aquece. Pobre! 
Seu olho escorre vermelho ... 
Decerto foi lodo! 
 
7 
Mas, 
Escute! 
É quase hora ... 
Flutuaremos, 
Eu rei e meu rato! 
Flutuaremos, alto, 
No fio de sol-mofo, 
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Além da parede-merda, 
Flutuaremos, 
Eu rei e meu rato. 
Flutuaremos... 
Mas, 
Escute! 
É quase hora ... 

 

Exemplo 39: Canto de solidão, p. 03. 

 

Fonte: acervo do compositor. 

 

Exemplo 40: Canto de solidão, p. 03 
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Fonte: acervo do compositor.  

Sobre essa obra Estércio diz: 

 

Essa aí o texto ficou muito forte, muito bom. Morra de 
masmorra. Eu tinha feito um verso só disso e depois resolvi 
ampliar (...). Tinha feito uma canção pequena, um dos versos, é 
“Pior que não saber por que aqui estou é esse cheiro de mijo e 
merda”, era só isso. Eu tinha feito, mandei isso aí, Eládio Perez 
era um cantor muito conhecido aqui no Brasil, é um argentino, 
não, uruguaio, parece, erradicado no Brasil há muito tempo, 
sempre cantou muita coisa minha, gosta de coisa nova. Ele 
falou “Estércio esse verso é muito forte, a música está boa, por 
que você não faz alguma coisa maior?”, e ficou me cutucando, 
disso aí que surgiu o outro texto que finalmente é um texto 
longo, e a música ficou, é quase que um teatro música, longa. O 
texto ficou muito forte, eu parti dessa ideia de uma pessoa numa 
masmorra, e a gente não fica sabendo no texto todo realmente 
por que está ali, mas toda a psicose dele, ele tentando subir num 
fiozinho de luz que tem com a poeira, ele quer pegar aquela luz, 
ele está absolutamente (...), ele chega à alucinação.  O texto vai 
por aí, e eu trabalho o texto com cordas e uma clarineta me 
parece. Também é outra peça que (...), o Eládio a essa altura 
não estava cantando mais, ele gostou muito da peça, discutiu, 
mas eu não achei um cantor que tenha peito pra cantar a peça, 
mesmo que o texto é muito forte e exige demais do cantor, e ou 
muitas vezes a pessoa tem vergonha do texto. O mijo e merda 
que eu falo gera muitas outras coisas, dentro do texto. Eu acho, 
eu pessoalmente acho que ficou forte, muito boa, mas ainda não 
escutei ao vivo (...). 
Nessa peça acho que há uma dimensão de solidão, um tempo 
solidão da pessoa. (...) Ele está numa masmorra e não sabe por 
que está aí, faz a gente pensar esse tempo dele, seria dez anos, 
uma prisão perpetua, ou é um segundo de nossas vidas? O que 
estou fazendo aqui agora? O que estou fazendo em frente a essa 
câmera conversando? Isso aí é muito presente. Acho que em 
música a gente pode traduzir isso, pelo menos eu penso assim. 
Quando estamos fazendo música estamos construindo um 
tempo, o tempo não existe. Mas, quando você delimita isso com 
música e com fala, ele passa a existir. O som tem essa 
capacidade da gente de expressar o tempo que ele só existe no 
tempo, de transformar ele na psicologia do aquilo que é 
monótono, irreal, em fim, transformar o irreal em real, por que 
o tempo está ali como realidade, e expressar essas angústias.  
Acho que o tempo, o tempo solidão é uma coisa que existe 
demais, pelo menos eu sinto na cultura nossa. (CUNHA, 2013). 
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As palavras fortes e densas, podem por vezes despertar um estado de 

desconforto no ouvinte, no intérprete. A voz do poeta, que outrora calada, como o 

Prometheus, ecoa e ressoa bravamente, de modo triste e angustiante, num tempo que 

aprisiona o ser humano na solidão, na falta de esperança. O homem espera seu próprio 

fim condenado numa masmorra. A temática é recorrente em outros artistas, como em 

Kafka, Munch no quadro “O Grito” – a solidão que o expressionismo denuncia e o 

sentimento niilista. 

No conto “Na colônia penal30” Kafka narra a trajetória de condenados a um 

aparelho de tortura, explicando o seu funcionamento e todos os dispositivos envolvidos. 

O homem que está preso, mas que não sabe muito bem do motivo, é torturado e morto, 

como num espetáculo, em que todos anseiam por presenciar: 

 

O explorador queria fazer várias perguntas, mas ao ver o homem 
perguntou apenas: “Ele conhece a sentença?” “Não”, disse o oficial e 
tentou dar prosseguimento à explicação, mas o explorador 
interrompeu-o: “Ele não conhece a própria sentença?” “Não”, disse 
mais uma vez o oficial, deteve-se por um instante, como se exigisse do 
explorador uma fundamentação mais precisa para a pergunta, e então 
disse: “seria inútil comunicá-la. A sentença é aplicada ao corpo.” O 
explorador já pretendia calar-se quando notou que o homem tinha 
voltado o olhar em sua direção; ele parecia perguntar se o explorador 
seria capaz de consentir com o procedimento descrito. Assim o 
explorador, que já se havia reclinado, inclinou-se mais uma vez para 
frente e perguntou: “Mas ele sabe ao menos que foi condenado?”  
“Também não”, disse o oficial e abriu um sorriso ao explorador, como 
se esperasse dele mais alguns questionamentos estranhos. “Ora”, disse 
o explorador e passou a mão pela testa, “então este homem também 
não sabe como sua defesa foi recebida?” “Ele não teve nenhuma 
oportunidade de apresentar uma defesa” disse o oficial e desviou o 
olhar, como se falasse consigo próprio e não quisesse constranger o 
explorador com explicações sobre coisas tão evidentes. (KAFKA, 
2009, p. 87). 

 

Dentre outras ideias que o escritor perpassa, cita-se uma constante em 

grande parte de seus contos, a figuração de um muro, a parede mofada de uma prisão. O 

ser humano neste lugar está acorrentado sofre e se agoniza, vítima por vezes de um 

sistema maior, que o sufoca e o aprisiona, como um refém.  

Uma leitura entre a obra e o discurso de Estércio é traçada e um sentido 

político de crítica ao capitalismo é percorrido: a figura daquele que não tem voz, o 

condenado, que espera a sua própria morte, e nesses termos, uma crítica à imposição do 

                                                           
30 Kafka, Franz. Kafka um artista da fome seguido de na colônia penal e outras histórias. Porto Alegre: L 
PM, 2009. 
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consumismo, da indústria cultural, e os meios de manipulação de massa. Outro exemplo 

marcante está no filme de Lars Von Trie (2000), “Dançando no escuro”, em que a 

personagem tem sérios problemas de visão, e seu filho também está fadado a isso. Ela 

vem de um sistema socialista e passa morar num universo onde os valores são outros. 

Todo sonho, toda a música, vem como meio de apaziguar de certo modo o sofrimento, a 

voz calada, e a esperança da própria felicidade, mesmo sabendo de seu trágico fim. 

Em Estércio a temática da solidão é como um leitmotiv31 que prefigura o 

espaço do silêncio de um lado, e de outro, a constante dos andamentos lentos. Algo que 

escorre friamente na parede da caverna, que mostra o que é asqueroso, mas ao mesmo 

tempo comum e monótono, entre sensações e sentimentos. A solidão, como espaço do 

vazio e do nada, um lugar que configura o não preenchido. 

 
Canto do nada (2010) 

 
Escorre fria a alma vazia 

Não vive, não morre. 
Sofre a dor da monotonia. 

 
 

Quatro Estações (1990) 
 

IV 
No corte, morte, 
O choro escorre. 
No silêncio, pó, 

O ranço apodrece. 
 

Longe, mancha o azul, 
Solitário voo. 

 
Espasmo 

Sufoca o grito 
Miserere nobis. 

 
 
 

Música para piano n2: ventura adiada (1968) 
 

Música  de Estércio Marquez Cunha 
Letra: Sílvia nascimento 

 
Desterro da ilusão 
A porta imaginária 

                                                           
31 Tema musical que caracteriza um personagem (MEDAGLIA, 2008, p.313). 
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E envio o meu olhar. 
A estrada solitária por onde tu passaste 

Cresceram tinhorões 
Onde pousaste o olhar 

Brotaram bogaris 
Marcando teu andar. 

Mas nunca mais voltaste 
E uma dor penetra-me os sentidos e a alma desolada. 

Na estranha sensação 
De já estar definhando 
Vou atrás de teu vulto. 

Estoica tropeçando 
Nas saudades do nada. 

 
O coração e a alma do homem são poetizados musicalmente. A polissemia 

do som – solidão – silêncio, os recursos onomatopéicos utilizados, nos faz entender das 

relações entre o processo de criação e o percurso da história das ideias em Estércio 

Marquez. O silêncio é então visto como protesto, o “s”, a vocalidade, o espaço que 

condiz com o gutural, como pró-texto para a construção musical e a denúncia de uma 

indústria cultural. Para além de um sentido social, prefigura-se o universo das 

representações simbólicas do ser humano solidão.  

 

Espera (1996) 
 

Na alma 
Nuance de nuvem negra. 

Silêncio, espera 
... Espera ... 

Espasmo e medo, 
Negado grito. 
... Espera... 

Espanto da era vazia. 
Noite do nada eterno. 

...Espera... 
...........Espera.... 

 

É o sonoro em sua dialética com o silêncio no tempo que configura o estilo, 

e a identidade do compositor. O silêncio que se faz presente em todo ser humano: desde 

o não falar, desde a mãe que carrega o nascedouro que apenas pode emitir o som, à 

estrutura que antecede a palavra; da caverna como um espaço dos significantes, da 

formação do traço, ao gesto; de um mover-se traduzido na obra como escuta-me. 

Somando-se a um tempo largo, que se perdura, anestesiado de um lado por uma falta de 

esperança, o agônico, antitético a espera da glória, uma redenção. O silencio – solidão 
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na sua pluralidade é também paz e nascimento, como a criança que ao sair da barriga da 

mãe solta o primeiro choro, vida: 

Canto da chegada (2009)32 
 

Bem vindo Bernardo, meu caro. 
Bem vindo às aguas virgens do cerrado, 

Ao ar puro das matas, 
Ao fogo do sol e do sal. 

Serás igual a Xangô nas terras altas. 
 

Bem vindo ao silêncio que gera, 
À vida que se faz com ardor, 

À força da fala-verdade. 
Terás amigos, de fato, fieis. 

 
Bem vindo aos amores e às flores (...). 

 
A palavra que nasce do som-silêncio transfigurado e do verbo encarnado é 

vista nas peças: Magnificat (1997), Ofício treva e luz (1998), ou ainda na dimensão dos 

variados vocalizes, Música para soprano, flauta e violão nº1 (1976), Música para 

soprano, flauta e violão nº3 (1985). 

 

Pra mim a anunciação é o início da civilização ocidental, pois ela e o 
cristianismo são uma mesma coisa. O oficio é o final, mas a gente 
acredita que a vida continua, e que essa coisa toda, o ciclo da vida, 
está aí. (...) O oficio treva e luz, como o magnificat, foi escrito para o 
rádio. O instrumental pensado é um motivo para criar um timbre, 
para essa coisa do vazio ao mesmo tempo terrível – por exemplo, o 
trombone com a surdina, e o cello criam um determinado clima 
sonoro muito forte. Mas acho que o bombo é que é realmente 
importante: ele fica batendo no fundo, ele pontua alguma coisa no 
início e, à medida que a peça caminha pela treva, essa pontuação vai 
pegando um ritmo, um pulsar que soa como um pulsar de um coração. 
Esse pulsar vai terminar no momento em que o cantor fala: Está 
consumado... quando há um corte e um silêncio. E eu vou misturando 
a voz: nas primeiras frases o interprete canta; nas ultimas ele já não 
consegue cantar, ele fala, realmente ele sussurra. Depois do silêncio 
há uma frase de ligação com a segunda parte, (Pai em tuas mãos 
entrego o meu espírito), a capela, e começa uma pontuação pelo 
triângulo, depois a flauta que muda completamente o clima da peça. 
Eu nunca vi situação de solidão maior e uma situação mais 
profundamente humana do que as palavras da treva, enquanto luz, é 

                                                           
32 Trecho da música feita em homenagem ao nascimento de Bernardo – neto de Estércio, para clarineta, 
voz e violão. A peça trabalha recursos retóricos da linguagem e da música, como exemplo no texto que 
diz “bem vindo aos amores”, a palavra amores é cantada num intervalo de sétima maior ascendente, o que 
traz uma caráter de passionalidade, há em termos rítmicos uma contraposição de células binárias e 
ternárias, em termos harmônicos o compositor passeia por vários campos, e em vários momentos faz-se 
presente uma das estruturas básicas do tonalismo, a relação dominante e tônica.  
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uma nova anunciação, marcando o recomeço ou a continuação do 
caminho. (CUNHA, 2000). 
 

Estércio ao caminhar entre a vocalidade, num sentido de origem e 

nascimento, ou de ressurreição, insurge um lugar da própria escritura: o lugar da letra da 

voz e do traço que se faz palavra – palavra – som – silêncio – solidão. A voz que quer 

falar, que é ora escondida, mas que está a ecoar. Como um círculo metafórico, de 

deslocamentos, vida-morte no percurso de toda a miséria humana, a um sentido místico-

espiritual. Pelo silêncio – tranqüilizador – calmo, tem-se a obra “Tempo de paz (2011)”: 

 Exemplo 41: Tempo de paz, texto. 

 

Fonte: acervo do compositor.  



 

O poeta cita como personagem principal

convidando-a para um passeio entre sensações e elementos da natureza.

descritivo temos que a temática é simples, o coral joga com vogais, o teclado trabalha 

com harmonias quartais, in

possui um centro tonal, e explora diferentes sonoridades, o andamento é muito lento. O 

coral canta trechos meio falado

instrumentos são por vezes tocados de modo pianíssimo. 

 

Exemplo: Tempo de paz, p. 01

Fonte: acervo do compositor

 

 

cita como personagem principal sua esposa Maria Lucia, 

a para um passeio entre sensações e elementos da natureza.

temática é simples, o coral joga com vogais, o teclado trabalha 

com harmonias quartais, intervalos de sexta e sétima, clusters, cromatismos, a peça não 

possui um centro tonal, e explora diferentes sonoridades, o andamento é muito lento. O 

canta trechos meio falados, e apresenta pouca variação de intensidade, enquanto os 

or vezes tocados de modo pianíssimo.  

Tempo de paz, p. 01 

Fonte: acervo do compositor 
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sua esposa Maria Lucia, 

a para um passeio entre sensações e elementos da natureza. De modo 

temática é simples, o coral joga com vogais, o teclado trabalha 

cromatismos, a peça não 

possui um centro tonal, e explora diferentes sonoridades, o andamento é muito lento. O 

apresenta pouca variação de intensidade, enquanto os 
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Exemplo 43: Tempo de paz, p. 05 

 

Fonte: acervo do compositor. 

 

Sontag (198733) afirma uma poética do silêncio que vários compositores já 

haviam experimentado no estruturalismo, na segunda metade do séc. XX. Estércio 

conhecendo e tomando empréstimo, direciona – se  à letra da voz, e à voz da letra, não ao 

                                                           
33 SONTAG, Susan. A vontade radical. São Paulo: Cia das letras, 1987, 262 p. 
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aleatório, mas pelo silêncio que é comum a todos, conduz ao que já foi e é constantemente 

experimentado pelo ser humano, a dimensão do vazio. 

Nos termos da análise e da crítica cita-se o trabalho de Barthes (199034) 

sobre as obras de Cy Twonbly, Massin, Masson, na investigação dos processos de 

criação e do universo dos significantes: a busca do terceiro sentido e a dimensão do 

obtuso, que está além, ao lado e aquém, do quadro. Não o obvio descritivo, mas, as 

entrelinhas e a investigação do traço, da constituição de uma escritura, não 

necessariamente uma escrita codificada. O caminho das representações e das ideias.  

 

 

3. 3 – O CORPO TRANSMUTAÇÃO 

Percorreremos aqui abordagens para se pensar a dimensão “corpo” na obra 

de Estércio, espaço amplamente perpassado na relação fenomenológica da percepção 

auditiva. É o corpo que sente, que vibra e traduz estados visuais, sonoros, como uma 

grande caixa de ressonâncias das ideias, que dizem de uma dimensão da experiência e 

da memória.  

O compositor tendo consciência de sua função criadora, opera e organiza 

seu processo com vistas à natureza efêmera do sonoro musical e a necessidade 

expressiva do seu corpo, que vai ao encontro dos outros, que necessita de outros. Um 

caminho entre a individualidade e o coletivo é então estabelecido. Em nosso caso há 

especificidades – o corpo é um dispositivo de linguagem, é um operador de processos 

que por vezes aglomeram gestos, sentimentos, sensações, imaginação, sons.  

Adentrando no universo de Estércio temos lugares a serem desvendados: a 

música teatro, o corpo compositor em sua extensão, o sinestésico-cinestésico35, o 

                                                           
34 Ver texto de apoio APÊNDICE 2.  
35 Nas palavras de NORONHA (2007, p. 58): 
Sinestésico-cinestésico diz respeito à reintegração de duas condições no campo da pesquisa da linguagem. 
A primeira delas diz respeito à capacidade de tradução inter-percepções, num grau indicial (plano 
semiótico), estabelecendo relações entre uma percepção de um domínio do sentido e um outro domínio 
evocado. Esta discussão pode ser ampliada na história das relações interartísticas para o tema retórico 
(desde a doutrina do Ut pictura poesis) ou para o que pode ser denominado de hibridação conceitual 
(quando características semióticas de um meio específico são transpostas para outro). O segundo termo, 
cinestesia, tem um sentido de reintegrar aqui a perspectiva do corpo, pois o termo diz respeito à percepção 
dos movimentos musculares, da massa corpórea e das posições dos membros, resultando em jogos de: 
(des)equilíbrio e movimento-estático. Assim, se integramos ambos os termos num único termo 
scinestesia, tal como é a minha proposição na atualidade, estamos fortalecendo os laços desta perspectiva 
propugnada pela arte compreendendo que a tela de projeção é sempre um espaço geográfico habitável, 
ampliando-se a cada nova configuração da tecnologia as condições de transformar este anteparo-tela 
numa superfície de multiplicação de perspectivas (trajetos do olhar), num jogo constante entre situar-se e 
ver, pois estamos sempre vendo como revisão, condição de ressituar-se no espaço, nas condições dadas 
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etnográfico, o corpo perduração que busca um equilíbrio, campos que definem e 

marcam o trajeto de sua criação musical. 

Na primeira exemplificação referimos à justa localidade da ação em que o 

gestual se mistura em rede com outras possibilidades de inscrição. O corpo se faz ação, 

performance36. É interessante reafirmar segundo alguns autores como Laban (1978), 

Morris et al (1979)37 que o aparato da gestualidade funciona como um mecanismo para 

gerar e gerir o próprio ato comunicativo dentro de um discurso, ou do universo 

performático. O gesto fala, diz, é portador de intenções e inexiste sem a dimensão 

corporal.  

Como exemplo, Estércio sustenta que a música escrita tem apenas uma 

função representativa, enquanto o corpo-ação38 vivifica a escritura. É nesse registro que 

se processa a instância da música-teatro. Para melhor elucidar, citemos o prefácio de seu 

trabalho de doutorado:  

For several years I have experimented with the combination of 
theather and music. Réquiem for Prometheus is the largest and most 
recente of a number of musical Works which have incorporated visual 
and dramatic elements. An earlier work, Reza, calls for a large choir 
to speak and whisper words of the performer’s own choosing, as well 
as employing rocks for percussive effect. Thus I was able to obtain a 
controled sound mass from the performer’s limited improvisation. 
Another composition, a setting of a cycle of four poems, Guarda-noite 
by Ieda Schmaltz, used various theatric devices to underline the sense 
of woman’s loneliness. In this case a choir was instructed to enfold 
the female narrator as she expressed her own emotional with drawal. 
In addition, this cycle incorporated both speech and song. While 
completing work on my master’s degree, I was given na opportunity to 

                                                                                                                                                                          
pelo sentido sinestésico. Assim, uma teoria da percepção ampliada passa a ser compreendida aqui 
enquanto uma teoria da linguagem. Ver aqui os trabalhos de autores como Walter Benjamin e as teses 
recentemente recuperadas dos filósofos do romantismo, com ênfase aqui para os artistas-teóricos do 
romantismo alemão. 
Para maiores detalhes consultar:   
NORONHA, Márcio Pizarro. Interartes e Dança. In: Encontro de Grupos de Pesquisa em Dança, 
Pesquisas Multidisciplinares em Dança. ENGRUPEdança, PPGArtes, Instituto de Artes da Unesp. São 
Paulo, 2007. Artigo disponível em: http://engrupe.cooperacdanca.org/index.php/engrupe/engupe-
n1/paper/viewFile/9/7 acessado em novembro de 2014.  
36Abrange as habilidades técnicas e outros tipos de conhecimentos históricos e musicológicos que são 
importante na execução de uma obra musical. Por exemplo, a justa diferença entre as sonoridades de uma 
música barroca e clássica, o virtuosismo romântico, a produção do som tendo como referência a noção de 
frase musical. Tais parâmetros são pensados e discutidos em: SLOBODA, JOHN e DAVIDSON, JANE. 
The young performing musician, in Deliege, Irene and Sloboda, John (eds). Musical Beginnings: Origins 
and Development of Musical Competence. New York: Oxford University Press, 1996. 
37 Consultar trabalhos de: LABAN, R. Domínio do Movimento. Tradução: A. De Vechi e M. Netto. São 
Paulo: Summus Editorial, 1978. MORRIS, D. COLLET, P. MARSH, P. e O'SHAUGHNESSY, M. O 
Gesto, suas origens e significados.Ed. Mira Sintra: Publicações Europa-América, 1979.  
38 Uma associação psicanalítica pode ser realizada para melhor esclarecimento: de um lado o corpo visto, 
aparente, predomínio na consciência, do outro as imagens do corpo vivido que predominam na 
inconsciência (NASIO, 2009, p. 21). O corpo ação remete a noção de experiência, de vivência.  
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compose the incidental music asked for in the stage directions of 
Edward’s Albee’s Sandbox. Here, I attempted to capture in music the 
playwright’s expression of despair by working “against the grain”. 
For instance, in more humorous episodes I composed in an ironical 
manner. At points where Albee asks for polite music I supplied music 
written in a distorted manner. In my instrumental works I attempt to 
create a sense of music events appearing in space rather than taking 
place in a continum. This is why I encourage a free rather than strict 
metrical interpretation of my music. Also, in my performance notes I 
instruct performers not to disturb the silence of fermatas, so that 
preceding event may linger and there may be a sense of anticipation. 
Likewise, I have expererimented with placement of sound in space in 
such works as Tempo and Music for Trombones for which the 
instrumentalists are placed at various points in the hall. Tempo is as 
much a visual and dramatic expression as it is musical. Its intent is to 
use humor to befuddle the audience which, expecting a “serious” 
work   finds the participants dressed in street clothes, on of whom is 
determinedly raising and lowering a chain to the ticking of a 
metronome. At the end a procession of actors passes by the audience, 
each in turn smiking and sneering. Such an attempt to blur the 
tradicional lines between audience and participantes by theatrical 
means led me to attempt to write texts in the Cicle of Man for which 
trough an ensemble consisting of pianist, clarinetist, and twon 
vocalists. I have again combined speech and song.39 (CUNHA, 1982, 
p. 1-3) 

A música teatro é uma justa reunião de linguagens, não se trata do conceito 

de musical conforme aponta Tragtenberg (1999) - uma atitude passiva do compositor, 
                                                           
39Durante vários anos tenho experimentado com a combinação de teatro e música. Réquiem para 
Prometheus é a maior e mais recente de uma série de obras musicais que incorporaram elementos visuais 
e dramáticos. Um trabalho anterior, Reza, um grande coro fala e sussurra palavras de própria escolha do 
intérprete, empregando pedras para efeito percussivo. Assim eu era capaz de obter uma massa sonora 
controlada, de improvisação limitada do performer. Outra composição, um cenário de um ciclo de quatro 
poemas, Guarda-noite por Ieda Schmaltz, usei vários dispositivos teatrais para sublinhar a sensação de 
solidão da mulher. Neste caso, um coro foi instruído a envolver o narrador feminino a expressar sua 
própria emoção. Além disso, este ciclo incorpora tanto fala e música. Quando conclui os trabalhos do 
mestrado, me foi dada na oportunidade de compor a música incidental com a direção de Edward Albee, 
Sandbox. Aqui, eu tentei capturar na música a expressão do dramaturgo do desespero trabalhando "contra 
a corrente". Por exemplo, em muitos episódios humorísticos eu compus de modo irônico. Em pontos onde 
Albee pedia música educada eu fornecia música escrita de maneira distorcida. Em minhas obras 
instrumentais eu tento criar um senso de eventos musicais que aparecem no espaço em vez de tomar lugar 
em um continuum. É por isso que eu encorajo um espaço de liberdade, em vez de estrita interpretação 
métrica da minha música. Além disso, em minhas notas para performance, instruo os artistas a não 
perturbarem o silêncio da fermatas, de modo a gerar um sensação de expectativa. Da mesma forma, tenho 
experimentado a organização do som no espaço em obras como Tempo e Música para Trombones em que 
os instrumentistas são colocados em vários pontos de um corredor. Tempo é tanto uma expressão visual e 
dramática como musical. Sua intenção é usar o humor para confundir o público, esperando um trabalho 
"sério", encontramos os participantes vestidos com roupas de rua, um dos quais levanta e abaixa uma 
corrente para o tique-taque de um metrônomo. No final uma procissão de atores passa pela audiência, 
cada um por sua vez de sorriso discreto e zombeteiro. Tal tentativa de borrar as linhas tradicionais entre 
público e participantes, por meio do teatro me levou a tentar escrever textos como O Ciclo do homem, um 
conjunto constituído por uma pianista, clarinetista, e dois vocalistas. Tenho novamente a fala e a música 
combinadas. Traduzido por Eduardo Barbaresco Filho em Outubro de 2014.  
Respectivamente temos que a peça Guarda Noite foi composta em 1977; Tempo em 1978; O ciclo do 
homem, 1981; Música para trombones, 1981; Lírica infantil (1982, peça para coro infantil); Natal (1984, 
peça para duas flautas, violão coro misto, pedras, dois atores e uma atriz); Ofício do Homem (1985, para 
chicote, crótalos, pandeiro, bongô, clava, bumbo, flauta doce, coro e órgão); Canto de solidão (2002).   



221 
 

que produz a música apenas como fundo decorativo, elemento de apoio, modo 

secundário, ou ainda, a música que ajuda a contar a história e ilustrar a ideia. Por outro 

lado, a narrativa sonora se insere numa textura polifônica de diálogo entre signos, num 

cruzamento entre códigos, na formação de um mesmo tecido performático diegético.  

Tem-se a música que é produzida dentro da própria trama, com seus limites e 

implicações impostas pelo compositor. A dimensão “corpo”, nesses termos, alude ao 

universo sensível e ao gesto que produz a ação cênica e musical.  

Um lugar intermidial é construído, de modo a não haver separação, como se 

a própria palavra fosse descrita “músicateatro”. Retoma-se a abordagem de Cluver 

(2011)40 e percebe-se que Estércio caminha, sobretudo, misturando linguagens, 

referenciando elementos sonoros ao espaço teatral, conforme os exemplos citados.  

O corpo transita do gesto do performer, de um lado individual, para uma 

noção de coletividade. Aqui, o “eu” é visto como conjunto de outros. Podemos 

comprovar tal recorte quando o compositor afirma a necessidade de se compor com o 

auxílio de instrumentistas41. O intérprete pode sugerir nuanças específicas, sonoridades, 

que envolvem abordagens técnicas diretivas de cada instrumento. Esse elemento de 

alteridade é visto e justificado diante a necessidade do ser humano em estabelecer 

códigos e processos para se comunicar. “Enquanto Lacan anunciava: o desejo do 

homem é o desejo do outro, digo eu agora: o desejo do homem é o desejo de se 

comunicar com o outro” (NASIO, 2009, p.17). Sustenta-se o discurso auto explicativo 

do compositor em caminho por vezes contraditório de sua obra, que possui um espaço 

de abertura, de possibilidades de significações ou não: 

A fala, nossa linguagem falada, e a música estão muito próximas! 
Muito, muito próximas! Eu diria que apenas se separa disso aí que 
fala, de modo geral, é referência imediata, e a música não é 
referência, mas, o material e o processo de comunicação são 
exatamente o mesmo. (...) Pra falar do processo de criação artística 
eu gostaria antes de falar de dois pressupostos que me orienta, os 
quais as pessoas podem discordar evidentemente. Nós estamos 
falando de arte, e eu considero arte toda ação humana, toda ação 
consciente do homem é arte, ou seja, através dos tempos, o homem 
pegou a natureza, transformou o material da natureza, criando 
objetos que suprem suas necessidades, e uma das necessidades do 
homem vai ser a comunicação. Então esse homem necessita de uma 
arte de comunicação, ou seja, hoje em dia aquilo que se fala, são 
artes inúteis, quando se fala da dança, do cinema, da música, do 
teatro, muita gente fala que a arte é apenas diversão, sem nenhuma 

                                                           
40 Consultar nota de rodapé, página 126. 
41 Retomar o item do capítulo 2: A perspectiva da atualidade, página 137.  
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utilidade, eu gostaria de dizer que não concordo, são artes de 
comunicação, e a comunicação é uma necessidade humana.  
Nesse sentido o homem também transforma algum material da 
natureza para comunicar, suas ideias. No caso da música nós temos 
um material também que é alguma coisa que se torna real aquilo, o 
material da música é sempre, o som, o ritmo, o silêncio, esse é o 
material, o qual, nós transformamos, que nós organizamos, pra 
comunicar ideias. A partir desses pressupostos podemos falar em 
processo de criação artística. Os processos de criação artística nada 
mais são que modos de organizar os materiais, no sentido de 
comunicar ideias, ou seja, eu transformo o material, eu crio esse 
material de uma forma que vai ser levado à percepção do outro. No 
caso da música, da música e da fala (nós não temos diferença nisso 
aí, o material vai ser sempre o som, o ritmo, que se transforma, pra se 
criar a forma), o que é importante a percepção dessa forma está 
sempre no tempo. Então em música, na fala, nós criamos um tempo 
sonoro, nós criamos um agora musical que comunica uma ideia. 
(CUNHA, 2012) 
 

Estércio compartilha o processo de composição quando vai ao encontro de 

um performer, na intenção de querer comunicar algo. O corpo compositor, carregado de 

memória, de ideias musicais, é também um corpo extensão, na medida em que a 

instância do eu se presentifica do lado de fora. “Nosso eu é um eu-extensão, está tanto 

em nossa cabeça, quanto nos seres que amamos, está em nós e fora de nós, dentro da 

pessoa, animal ou objeto aos quais somos profundamente ligados” (NASIO, 2009, 

p.108).  

Somos o que sentimos e vemos do nosso corpo, num conjunto de sensações, 

vontades, e o gozo. O corpo como num aparato orgânico de sensorialidades, é então 

percebido como uma totalidade, no universo da sinestesia. Aqui citemos o lugar que o 

compositor mistura sensações: 

 

 
Ver-te ei viajar 

Velejar verdes mares. 
Vento – brisa 
Sem vendaval. 

Ver-te-ei lutador, 
Vindo de alegres lidas, 

Vertente de vida, 
Vitral vermelho de sol. 

Ver-te-ei cantador, 
Alegre viola em 

Vertiginosa verve, 
A chorar Marias. 
Ver-te-ei, amigo, 

Ver-te-ei... 
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(Vocalise da ante véspera -1995, segunda parte da obra Duas 
variações de um improviso – 1995 dedicada a Marco Aurélio Andrade 

Amaral). 
 

O poeta chama atenção para a sonoridade do “V”, como se ouvindo e 

cantando o recurso cacofônico, pudéssemos presenciar uma brisa leve. A visão, a 

audição, o tato se mesclam numa polifonia sensorial. Em Música nº 5 para Canto e 

piano (1970) Estércio cita as cores, as aparências, que perpassam a ideia da criação do 

mundo, o amor entre o céu e a terra.  A dimensão sinestésica é recortada nas 

visualidades: 

 

Lá, bem longe, em hora de encantamento, 
O céu amou a terra. 

O verde-azul pareceu vermelho 
E cobriu-se de negro pudor. 

(Trecho da canção: Música para canto e piano nº5 de 1970) 
 
 

Na peça Quase um silêncio (1993) é trabalhado o jogo de palavras e 

significados num universo de impressões. Em Música para soprano, flauta e violão nº4 

(2010), é observado o mesmo sentido. O corpo aparece nesses exemplos, como um 

organismo que ouve enxergando, tateando as cores e transmutando-as em outras 

sensações: 

 

 

Flutua no ar 
Um som lilás. 

Bailarina branca, 
Brinca e se desfaz. 

Suave esgaçar: 
Flocos filigranas. 
Brando flambar 

De um som fugaz. 
Flutua no ar, 
Infinita paz, 

De uma flauta, 
Um som lilás. 

(Quase um silêncio – 1993) 
 

Sons de uma flauta perdida 
Flutua luz e paz, longe, no horizonte, 

De onde uma brisa traz 
Doce perfume lilás. 

Sonho um silêncio azul. 
(Música para soprano, flauta e violão nº 4 – 2010) 
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É interessante fazer uma breve análise desta canção, pois o compositor 

metaforiza o universo impressionista já nos primeiros compassos. A utilização de uma 

escala de tons inteiros, (mi, fa#, sol#, lá#, dó, ré, mi) retoma a técnica amplamente 

utilizada por Debussy. Algo suspenso, de não resolução, é percebido quando interagidas 

dimensões da letra e sonoridade. Não há predomínio da relação tensão e resolução, 

como no tonalismo, talvez por isso a citação de algo distante, do sonho, da brisa, da 

flutuação.  

Exemplo 44; Música para Soprano, flauta e violão n º4 (2010). 

 

Fonte: acervo do artista. 

O corpo memória de sensações, de sinestesias-cinestesias, é visto na canção 

para coral e dois pianos, Lembranças – 2012. A estrutura se organiza por meio de 

harmonias quartais, utilizando de efeitos como o sussurrado, “chiusa” (canto com a boca 

fechada), recursos da retórica musical, na interação entre o texto e a construção sonora.  

I 
Escorre nas pedras silencioso murmúrio, 

Pura transparência de paz. 
Brisa molhada traz 

Doce perfume da mata. 
Brilha entre folhas sol suave manhã. 

II 
Andorinhas bailam 

Na tarde vermelho-azul, 
Barra da saia preta 

Rodopiando uma valsa. 
Vaga um perfume de magnólia. 

III 
Dança a labareda 

Na fogueira de São João. 
Fogo a afagar 
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Lábios que se tocam. 
E esse vento frio vem da roça ou do luar? 

IV 
Chove. 

E a chuva desfaz a poeira 
E o fogo da queimada. 

Fica no ar cheiro gostoso de 
Terra molhada. 

Lembrança que não se apaga. 
 

Aqui o poeta nos diz de um mundo a ser sentido, ou daquilo que foi inscrito 

e não pode ser esquecido, retomando a tabula mágica do universo freudiano. As 

lembranças são presentificadas num corpo sensorial que dança, que traduz sentimentos, 

enxerga, escuta, e se permite escrever, escriturar-se.  

O corpo memória traz uma dimensão etnográfica que pode ser observada 

amplamente na obra do compositor. Recorre-se a citação de um espaço de 

sobrevivências, do geográfico, do cerrado e do campo, das tradições de Goiás, como na 

frase anteriormente dita no poema Vocalise da ante véspera (1995): “Alegre viola em 

vertiginosa verve”; ou ainda na construção melódica modal, textura muito utilizada em 

músicas nordestinas.  

Na investigação do aspecto relacional obra e discurso, surge uma dimensão 

corporal presenciada na contradição – gozo /adiamento-perduração. O mesmo corpo que 

testemunha experiências de prazer, como as vividas na época do Rio de janeiro, ou até 

mesmo, na criação de uma obra, nas realizações profissionais, no sucesso, por vezes 

caminha em contramão – numa agógica lenta, de uma lentidão que mais se liga à 

monotonia e ao que causa desconforto, que ao frenesi.  Estércio nos diz de um outro 

corpo que foge aos estados puramente de estases sensoriais impostos pela indústria 

sonora, e assim, busca algo místico, puro. Uma constante em suas obras que traduz esse 

pensar, é o uso de poucos sons para se fazer música (poucos instrumentos, poucas notas 

e variações de intensidade), uso de um tempo largo, por vezes reflexivo, arrastado, 

frente ao corpo que busca agitação e fervor. O equilíbrio é então revisto, e choca o 

ouvinte, que tem seu corpo no tempo da velocidade hodierna, contra a audição da obra. 

Esta parece intimar um convite de adiamento e um aprisionamento, de uma duplicidade 

do gozo – satisfação e sofrimento42. 

                                                           
42É interessante citar que nos acostumamos com um único sentido da palavra gozo, sempre ligada a um 
estado de prazer. Lacan traz outra possibilidade, o sofrimento, o gozo como uma possibilidade sempre 
insatisfeita de desejos realizados, na verdade o gozo puro e verdadeiro, está num lugar inacessível, na 
plena realização de todos os desejos e elucidações inconscientes, o que temos são instantes. Freud nos 
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Estércio serpenteia43 seu universo com particularidades que dizem de um 

corpo que vive distintas sensibilidades (NASIO, 2009, p. 26): desde reações ao mundo 

exterior (relembrando a dimensão impressionista na obra), passando pela dimensão 

visceral (o corpo visto na obra “Canto de solidão” – 2002), e de reconhecimento do 

tônus muscular (a música teatro, a performance gestual).  

O corpo transmuta-se em várias instâncias, da aparência ao essencial, 

natural, do físico, orgânico, à natureza mítica44. Estércio reconhece esses espaços, 

reafirma, esconde seu traço criador num corpo por vezes traduzido e interpretado – 

performático; de/na linguagem, um lugar de escrituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
aponta um breve sistematização: o corpo busca um princípio regulador que tende a buscar o prazer e 
evitar o desprazer, ligados a uma economia de energia, estado de tensão – desprazer, baixos níveis de 
tensão – prazer, uma barreira frente ao gozo. Contudo, há algo que excede, que está além do limite do 
princípio de prazer, observado na repetição, compulsão, de fatos dolorosos, vistos na transferência das 
situações em ambiente da clínica. A partir de leituras de Freud, Lacan teoriza, esquematiza esse 
mecanismo incluindo elementos da alteridade, o outro, a dimensão ética. Para melhores explanações 
consultar:PENOT, L, Marie. O conceito de gozo em Lacan. In: Revista Percurso. Artigo disponível em: 
http://revistapercurso.uol.com.br/pdfs/p08_texto01.pdf acessado em novembro de 2014.  
43 “Leonardo da Vinci tinha uma palavra para dizer que cada ser tem uma maneira muito particular de se 
mover, agir, sentir ou falar. Esta palavra é ‘serpentear’. Para Leonardo a finalidade da arte é justamente 
apreender essa ondulação íntima de um ser e torna-la perceptível na obra plástica”. (NASIO, 2009, p. 45) 
Movimento que gera a forma, que dá vida ao processo de criação.  
44Cita-se o trabalho de Gil (1997), na definição de significante flutuante, um campo de energia que 
atravessa o universo primitivo. Entre o objeto real e o seu símbolo existe um resíduo, algo que flutua e 
perdura, o corpo, permutador de códigos, vazio em si, mas, potencialmente tido como um lugar de 
inscrições. GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio d’Água, 1997. 
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3.4 – O GENO CANTO: por uma composição biográfica 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Percorremos um trajeto narrativo de desvelar, desvendar, o artista Estércio 

Marquez Cunha, sua obra e discursos nos meandros da constituição de uma história 

biográfica. O caminho foi traçado de acordo com as próprias contingências do texto, 

onde a fala ganha um sentido musical, onde a vida perpassa o artístico, e a história, 

dentre a memória e suas reminiscências, garante uma escritura. 

Afirma-se uma historiografia das ideias e processos, pela noção do traço, do 

movimento dos significantes, reverberados na dimensão de possíveis significações, 

teias, e cadeias de sentido, do social, ao existencial, do musical, ao tempo/espaço, que se 

fazem obra, do silêncio que gera, à angustia. Estércio tem consciência de si, intelectual 

que dedicou grande parte da vida à instituição acadêmica e a formação de outros 

educadores, pensadores, músicos, performers e críticos. Uma tarefa incansável de 

propor ao ser humano uma visão de mundo não dominada pelas mídias, não 

zumbificada pelos meios de comunicação, um universo distinto das massas que vivem 

num constante pulsar, de desejos incontroláveis, do gozo momentâneo, e da vida como 

uma coleção de instantes rápidos e curtos. 

Algo perdura e transpassa a experiência do tempo, alargando-se de modo 

lento, com aparente calmaria, mas, gerando denúncia, protestos e estados de sensações. 

É a música que diz do ser humano solitário, de uma solidão angustiante, a uma solidão 

necessária à própria criação, o silêncio fundante, o corpo que percebe, e pela 

consciência de ser/estar no mundo, cria livremente, escolhe um caminho diante o 

universo de possibilidades.  

O artista nesses termos é livre, e deve manifestar-se na liberdade entre os 

campos polifônicos da existência. Estércio intelectual, músico, compositor, professor, 

crítico, educador, num exercício de expor sua voz, canta e grita de modo enigmático em 

sua obra/discurso, que o homem cada vez mais está preso, por vezes condenado, e que a 

arte é um possível desenrolar das correntes, do relacionar-se, do eu com os outros. O ser 

humano necessita da arte – música. 

No labirinto de se pensar uma escritura biográfica desse homem, sua 

multiplicidade, singularidades e exemplaridades, o compositor Estércio, sujeito 

contemporâneo por estar e viver, dialogar, com um presente, uma vida em suas fraturas 

no tempo, aparece de modo figurativo. Remete pois, a uma dimensão de ficção de si, 

mas, real, na escrita narrativa que testemunha, que representa e traduz sentidos de uma 
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vida. É a trajetória hermenêutica que possibilita a abertura historiográfica, nos termos 

aqui então pensados, da narrativa que diz do si mesmo, do outro, da arte, da 

compreensão da letra, como a voz do criador e dos lugares da representação entre a vida 

e a obra. 

Na composição o artista se posiciona como um passeur du temps, um 

viajante que navega e traz do passado sua herdade,  numa expectativa futura de projetar-

se, mostrando seu idioma e sua língua. Estércio quer responder de modo intrigante a 

máxima filosófica da existência, para que vivemos? Para onde vamos? De onde viemos? 

Sua obra não trata apenas da matéria musical, mas de uma consciência e reflexão crítica 

diante a vida. Se a tarefa do historiador é a de estabelecer relações de significação aos 

fatos e acontecimentos por caminhos indiciários, o trabalho musical não se faz de modo 

distinto em sua totalidade. A história e a música, narram e revelam modos de se pensar 

temporalidades e espacialidades – o historiador e o compositor arquitetam releituras 

desses lugares, cada um dentro de códigos específicos.  

Durante a pesquisa adentramos em questões pré-fixadas e após algumas 

análises e levantamentos constatamos:  

• A música estabelece uma relação amistosa com o verbal, pela noção 

de escritura, de traço, e constituição da crítica. Estércio é exemplar 

para se pensar nessas relações; 

• É possível escrever uma história da música erudita de Goiânia tendo 

Estércio como referente, visto sua importância no desenvolvimento e 

formação de outros músicos, no cenário da academia e na busca de 

sonoridades que dialogam com o universo contemporâneo; 

• Estércio caminha entre o local, citando o homem solitário que vive 

longe dos grandes centros, ou ainda isolado, e o universal, 

levantando, sobretudo, uma temática musical de uma arte que diz de 

tendências composicionais contemporâneas (busca de novos timbres, 

grafia diversificada, o uso da voz não somente com texto, a denúncia 

social, técnicas que caminham do tonal, passando pelo dodecafônico, 

ao material atonal). 

• O artista tem consciência de si como personagem de uma trama de 

relações culturais, sociais; mas, por vezes ainda protesta sua solidão, 

ou a solidão sentida e camuflada diante a indústria cultural; há muita 
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resistência em considerar aspectos da tecnologia que influenciam a 

arte, ou estes, quando inseridos num pensamento e discussão 

artística, são tidos de modo pejorativo;  

• Estércio vive a contemporaneidade numa atitude de crítica ao 

cenário contemporâneo, mantendo-se antagonicamente: para o 

mundo agitado e conturbado, o tempo lento, arrastado; pela falta de 

possibilidades de percepção trazidas pela cultura de massa, trabalha-

se poucos materiais sonoros, a noção de simplicidade; pela 

sociedade caótica, que vive a mais valia do gozo, um retardamento, 

adiamento, um retorno conservador de um tempo moralista. 

 Certamente a maior dificuldade foi o excesso do material, como priorizar e 

sintetizar, amalgamar espaços da fala na musicalidade (o discurso, e a obra), num 

campo de produção narrativa histórica biográfica. O próprio compositor auxiliou o 

processo. Cita-se que o caminho investigativo foi o de se considerar as entrevistas, 

textos, trabalhos, artigos, obras, fichamentos, não necessariamente a analise especifica 

de um trabalho musical, de uma obra. A organização de todo material foi em pastas 

separadas, por obra, todas guardadas em sacos plásticos, algumas já transcritas e 

editadas, fichas de explicação, anotações sobre o processo de composição, que Estércio 

já trabalha como modo de arquivar-se. Muito material ainda precisa ser pesquisado, 

diante um acervo rico, denso, de mais de 200 obras, muitas ainda não realizadas, outras 

tantas não conhecidas, não sentidas, arquivadas, sem contar o universo de possibilidades 

de leituras que versam sobre a ideologia e o processo criativo do artista, o foco musical-

analítico e performático, o político, o local, o etnocêntrico.  

Percebemos que é no processo criativo que Estércio da voz e organiza de 

modo escrito, descritivo e analítico, crítico, seu pensar. Suas obras trazem uma 

ideologia que diz de dimensões da ética/estética, afirmadas no cenário da década de 

oitenta, e reafirmadas por ele mesmo depois de trinta anos. Prefigura-se a afirmação de 

seus traços composicionais, desde os trabalhos de especialização e mestrado, por mais 

que ainda seja clara a ideia de que se trata de um período de formação. 

É o musicólogo, o historiador das artes, que como um arqueólogo, da vida à 

vida do artista, impondo significações, contextos, transpondo a partitura ao aqui e agora, 

à realidade, atribuindo sentidos, e produzindo discursos na relação local/universal, 

tempo/espaço, presente, futuro, passado. Nesses termos, o historiador é um performer, 

que rememora objetos da música, narrados e atualizados. É ele quem realiza o 
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promenade que o barqueiro do tempo oferece, e neste mesmo barco navega o sujeito da 

investigação. A posição privilegia um olhar da crítica, onde o conceito de escritura é 

reafirmado, na sobreposição da narrativa, de sua compreensão e dos caminhos de uma 

hermenêutica das sensibilidades. Uma historiografia do sensível foi escriturada trazendo 

o singular e o exemplar, a dimensão cronológica e por vezes performática da vidobra. 

Estércio transita entre os tempos, numa atitude conservadora, de uma ética 

rigorosa, de um tempo que ainda se escrevia manualmente com lápis, onde o pegar na 

mão da namorada ainda era importante, onde o toque não era virtualidade. É o 

contemporâneo, não midiático/tecnológico, mas no sentido de relações entre tempo/arte, 

um artista que aproveita do passado para a escrita de um presente, sábio lugar de seu 

próprio arquivamento, outros dispositivos que engendram a necessidade de se preservar 

e conquistar o lugar do cânone. É o relacional em termos da arte, onde a poesia se torna 

música, a ação, que é gesto e som, revela o sentido da palavra que é cheiro, o traço, a 

vocalidade, esconde o silêncio e o tempo. 

Se na vida de Estércio, outras histórias ainda serão narradas, formulou-se 

aqui uma composição biográfica. Não se trata de um ponto finalizado, mas, (...), um 

tecido inacabado, memória enquanto vida, lembrança, na posteridade, recordação, 

presentificação e performance. Ao esquecimento, a música traz o verbo, o traço e a voz 

da letra, da homenagem à própria herdade que a história tanto insiste em descrever, 

fazer-se texto e contexto, história narrada, nesse caso, escritura musical de uma vida.  
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ANEXO 1: 

PRODUÇÃO MUSICOLÓGICA EM GOIÁS 

A pesquisa musicológica em Goiás tem seu maior foco de produção e 

destaque na Escola de Música da Universidade Federal de Goiás, sobretudo no 

programa de Pós graduação stricto sensu1. Outra via de divulgação é o seminário de 

musicologia que tem ocorrido desde o ano de 2011. 

Numa análise descritiva dos assuntos das dissertações e trabalhos desde os 

anos iniciais do mestrado percebe-se o foco nas relações música sociedade e cultura, em 

estudos voltados à educação, performance e musicoterapia. Respectivamente destacam-

se os seguintes temas:  

• Em 2000-2002: repertório orquestral brasileiro contemporâneo, coro terapêutico, 

políticas culturais, música para piano de Estércio Marquez Cunha, composição e 

perfomance via rede de computadores, a formação híbrida de Francisco 

Mignone, música e movimentos de vanguarda com destaque a Gilberto Mendes 

e Cláudio Santoro. 

• Na turma de 2001/2003 as temáticas foram: pedagogia do contrabaixo, do oboé, 

aspectos do processo de criação do grupo alma brasileira trio, a psico-acústica e 

a saúde auditiva, experiências decomposição a partir do mundo sonoro indígena, 

ensino coletivo de instrumento de cordas e educação musical, coro cênico, 

estudo sobre o quinteto em forma de choro do Vila Lobos,  análise da utilização 

dos instrumentos de metal no choro nº 10 de Vila Lobos, o padrão psico-musical 

dos contextos religiosos, estudo sobre a concepção de música de câmera 

brasileira  tendo por base um trio de Cláudio Santoro. 

• Em 2002/2004 os campos de discussão perpassaram: a educação musical no 

ensino médio, na alfabetização, eletroacústica, o piano a quatro mãos no cenário 

da música brasileira, o pianista correpetidor no Brasil (treinamento, formação), a 

influência de Mário de Andrade na produção de um ciclo de poemas de 

Camargo Guarniere, análise do perfil musical dos acadêmicos do 1 ano da UFG. 

• Em 2003-2005 destacam-se: a obra para violão de Dilermandro Reis (transcrição 

de peças), estudo de caso sobre as bandas marciais em Goiânia, a relação 

                                                           
1 Mostraremos aqui um breve levantamento dos tópicos, temas de estudos desenvolvidos desde 2000. 
Para maiores detalhes e aprofundamentos consultar de dissertações disponíveis em: 
http://mestrado.emac.ufg.br/   
ou ainda na biblioteca central da Universidade federal de Goiás:  
http://www.bc.ufg.br/ 
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Camargo Guarniere e Goiânia, composição interativa, o idiomatismo nas 

composições para percussão de Luiz D’Anunciação, Fernando Iazzeta e Ney 

Rosauro, aspectos timbrísticos numa obra para flauta de Guarrniere, a 

intertextualidade musical nas obras de Chopin e as valsas de esquina de 

Mignone, as competências do pianista acompanhador, edição crítica de uma 

sonata para violoncelo de Guerra Peixe, musicoterapia e o mal de Parkson, 

abordagem analítica e histórica de três peças para canto de lindemberg Cardoso. 

• Nos trabalhos referentes a 2004-2006 destacaram-se: a influência da música no 

desenvolvimento da escrita, o musicoterapeuta – dentre o músico e o clínico, 

educação musical e softwares, análise idiomática interpretativa da fantasia 

concertante para violoncelos de Vila Lobos, quatro líricas de Francisco Mignone 

com texto de Manuel Bandeira, texto música e poesia, performance memorizada 

e instrumentos de sopro, a improvisação musical e a educação musical, o choro 

como material didático para o ensino da flauta transversal, representações 

numéricas como geradoras de timbres, música eletroacústica, estudos de violão 

de Vila Lobos, Francisco Mignone e Radamés Gnatali,  história do Samba,  

sugestão de cursos evangélicos de graduação em música no Brasil.  

• Em 2005-2007 têm-se: um estudo dos títulos musicais, gestos musicais numa 

fantasia de Vila Lobo, o músico e o mercado, a atuação do músico em empresas, 

o piano popular de Cesar Camargo Mariano (transcrição de obra), a 

musicoterapia e a disfonia, Viva Vila de Giberto Mendes e a investigação da 

intertextualidade nos campos  do pós-moderno, a obra para violão de Pedro 

Cameron (características, estilos), o gesto e a música eletroacústica, música de 

câmera brasileira para voz e instrumentos melódicos a partir do séc. XX, 

arranjos para música do sertão regional, Toscanini e a música Coral (reflexões 

estéticas), relações entre o  filme sarabanda em seis gestos e  uma peça para 

violoncelo de Bach. 

• Nos anos de 2006-2008: o ensino da música popular para a terceira idade, a obra 

orquestral de Orestes Farinello, cinco choros de Guinga para violão solo, 

musicoterapia e adolescentes portadores de câncer, relações música e bioética, a 

presença de Jean Douliez na música de Goiás, a flauta doce e a musicalização da 

terceira idade, o pianista correpetidor, analise interartística de uma peça de 

Wagner e o filme Encontro com Vênus.  
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• Em 2007-2009: artes integradas e as escolas em Goiânia, o cravo na música de 

câmera contemporânea brasileira, a clarineta na contemporaneidade e a música 

eletroacústica, canções de Oswaldo Lacerda com texto de Manuel Bandeira, 

processo de transcrição nas obras de Piazolla, reflexões sobre a improvisação no 

choro, programa frutos da terra e a cultura local, Hekel Tavares e seu canioneiro, 

conteúdos programáticos  para piano em cursos técnicos. 

• Em 2008-2010: o processo musicoterapêutico e as relações com uma equipe de 

venda, a música sertaneja e a identidade goiana, a música evangélica pentecostal 

em Goiânia, procedimentos de composição da música de Edu Lobo, 

musicoterapia e educação, o pianista camerista habilidades  e campos de 

atuação, o homme Studio como ferramenta para performance, musicoterapia e 

adolescentes de um projeto social, ensino do violão e formação em 

musicoterapia, um estudo sobre a peça Apassionata  para violão de Ronaldo 

Miranda, improvisação no contrabaixo acústico,  analise do processo criativo em 

relação ao receptor. 

• Nos trabalhos de 2009 -2011 destacam-se:  o ensino da música em Palmas pós a 

lei 11.796/2008, aprendizado musical e doutrina na construção da performance  

de um coro religioso, improvisação no contrabaixo e música popular brasileira, 

musicoterapia e inclusão, a folia do Divino Pai Eterno e a festa de Santo Antonio 

(Sussa e Kalungas), projeto canto orfeônico e a pedagogia de Paulo Freire, 

edição crítica da sonata para violão de Guerra Peixe, orquestração 

instrumentação e nacionalismo, metodologia e educação musical infantil, um 

estudo retórico musical de três canções sobre o poema retrato de Cecília 

Meireles, musicoterapia comunitária e periferia, definição de repertório e técnica 

vocal à fase de mudança de voz,  opções interpretativas para elementos 

folclóricos da música para piano atual, o canto coral juvenil e o ensino técnico 

de música. 

• Em 2010-2012: a implementação da lei para educação musical em duas escolas 

de Goiânia, uma interação interpretativa  dentre Belkiss Spenciere e o improviso 

nº2 de Camargo Guarrniere, o ensino musical escolar em Goiânia, a trajetório do 

saxofone no cenário da música erudita brasileira, relações entre viola erudita e o 

canto, aproximações históricas e interpretativas, o violão de oito cordas e o canto 

popular, três gerações de canto lírico em Goiás, musicoterapia educação e 
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processos de leitura, técnica estendida e bateristas brasileiros, a trajetória 

histórica da improvisação do choro, o ensino do tremulo e da scordatura na 

contemporaneidade, musicoterapia qualidade de vida e stresse acadêmico, 

edição crítica e de performance de  quatro peças para violão de Frank Martin, a 

ansiedade no canto lírico, música e linguagem entre o metafísico e o poético, 

vertentes da música popular brasileira instrumental na produção do violonista 

“Marco Pereira”, abordagem interpretativa de Festspielmusik de Ronaldo 

Miranda, preparação e planejamento de performance com base na peça 

Homenagem a Vila Lobos Op. 46 de Marlos Nobre, a obra vocal de Estércio 

Marques Cunha especificidades e o cenário musical goiano, possibilidades da 

utilização do punho na obra “variações sérias” de Ronaldo Miranda, aspectos 

idiomáticos do violino brasileiro de leopolodo Miguez a Estércio Marquez,  

disfonia focal e  atividades de instrumento de sopro, musicoterapia e educação, o 

ensino do canto popular brasileiro, o corpo linguagem na canção brasileira. 

A partir de tais descrições percebe-se que muitos trabalhos aproximam a 

performance, análise e a musicologia, na edição de partituras, nas comparações entre 

compositores, abordagens interpretativas, pedagógicas, trajetos históricos. São poucos 

trabalhos que abordam uma história da música local, ou ainda que trazem um 

levantamento historiográfico de cunho biográfico sobre importantes nomes da música 

no cenário goiano como Estércio Marquez (dois trabalhos apenas abordam com maior 

propriedade, um  de 2000 e outro de 2012), Jean Douliez (um trabalho apenas) , Orestes 

Farinelo (um trabalho), até mesmo Henrique de Curitiba (na fase de sua vida em 

Goiânia), músicos de destaque em Goiás, ou compositores de outras cidades do interior, 

Anápolis, Pirenópolis, Cidade de Goiás.    Ou ainda outras temáticas, como a formação 

das bandas marciais e os acervos de música religiosa no interior do estado, o 

adentramento da relação centro e interior precisa ser muito discutido e pesquisado2. A 

musicologia histórica e sistemática nesse cenário teve colocações importantes nos 

trabalhos desenvolvidos pelas professoras Ana Gueomar Rego e Magda Climaco a 

partir do ano de 2009 (a folia do Divino Pai Eterno e a festa de Santo Antônio, Sussa e 

Kalungas, trabalho orientado por Ana Guiomar). Ambas as professoras cursaram 

doutorado em história cultural na Universidade de Brasília, empenhadas em fortalecer 

                                                           
2 tais questões foram repensadas e se tornaram objeto de investigação e discussões sobretudo com a 
iniciativa do simpósio nacional de musicologia na cidade de pirinópolis a partir do ano de 2011. 
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os estudos da musicologia entre a crítica e análise, a performance e outras áreas do 

conhecimento no cenário goiano/nacional.  

Anterior a entrada das referidas professoras cita-se o trabalho sobre a 

história do samba, Samba: um dialogo malandro, desenvolvido na turma de 2004 por 

Wellington Diniz orientado pela professora Marília Laboissiere. Além de traçar uma 

historiografia do samba, suas origens, influências, o autor faz uma comparação do 

samba com a figura do dionisíaco versus apolíneo, numa leitura de Niechstze.   A 

professora Glacy Antunes também orientava trabalhos na área de musicologia nas 

relações música sociedade, política, mercado, como foi no trabalho de 2000 de Luiz 

Carlos Furtado sobre as políticas publicas no Brasil, ou ainda com Márcia Bittencourt e 

a influência de Douliez na música em Goiás. Percebe-se que mesmo em trabalhos que 

tinham por finalidade traçar uma história da vida pela obra, pela análise de algumas 

obras, o termo biografia foi pouco utilizado. Talvez por um protecionismo a considerar, 

sobretudo, a música em detrimento a terminologias mais especificas da história 

intelectual, e da antropologia. A ideia de porosidade3 ainda precisa ser revista entre as 

áreas de estudo musicológico em Goiás, e está com as ciências humanas, questão 

amplamente discutida a partir dos simpósios na cidade de Pirenópolis. 

Em relação aos anais dos simpósios4 ocorridos desde o ano de 2011 

percebe-se um interesse em atender o estudo mais detalhado das diferentes realidades 

musicais que eram manifestadas nos interiores do país, a música do séc. XVIII/XIX no 

Brasil, a produção de alguns artistas como: Joaquim Casimiro Junior, Antonio José da 

Silva, Antonio Teixeira (músico português), Joaquim Augusto D’Oliveira, Franscisco 

Palha. As temáticas perpassaram a discussão da musicologia em diversas interfaces: 

educação, performance, mercado de trabalho, identidade e cultura, a música sacra 

brasileira, diversidade e novos objetos de estudo, trajetórias atuais, compositores 

goianos, realidades regionais, políticas e mídias. 

A partir do interesse em ampliar os estudos musicológicos no estado de 

Goiás outras perspectivas são traçadas, por exemplo, o centro de Estudo das obras do 

compositor Estércio Marquez Cunha, organizado pela professora Magda Climaco, com 

intuito de investigar detalhes das obras, da vida, em diferentes aspectos, desde um olhar 

interno, estrutural, ao contextual, idiomático, histórico, social.  

                                                           
3Num sentido de diálogo e abertura, transdisciplinar, conforme aponta VOLPE (2007). 
4 Para maiores detalhes consultar os anais disponíveis em: 
https://sites.google.com/site/3simposiodemusicologia/home 
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ANEXO 2: 

 FIGURAS DA RETÓRICA MUSICAL5 

Figuras6 Conceito 
Cirulatio (Kircher) Descrição musical de um movimento circular. Ex: 

 
Palillogia 
(Burmeister) 

Repetição de uma ideia musical com as mesmas notas e na 
mesma voz: 

 
Anabasis (Kircher) Ideia de ascensão de qualquer tipo. No exemplo  remete a 

ascensão da ira por meio do empunho de espadas, a contínua 
subida na melodia do recitativo: 

 
Paranomasia 
(Scheibe) 

Repetição de ideias musicais empregando as mesmas notas, 
mas, incluindo novos materiais ou alterações com o propósito de 
ênfase: 

 
Exclamatio 
(Walther) 

Salto melódico ascendente de certa amplitude, pode intensificar 
a ideia poética de determinada palavra, pode ser considerado 
uma anabasis: 

 
Anaphora (Kircher) Imitação de uma frase ou motivo melódico por uma voz ou 
                                                           
5Construído a partir de explicações e ilustrações na dissertação:  
MARTINEZ, José Luiz. Música e semiótica: um estudo sobre a questão da representação na linguagem 
musical. 1991. 267 f. Defesa – mestrado em Comunicação e Semiótica. PUC –SP, 1991. 
6 Destacam-se alguns tratados: Burmeister: “Música poética” (1606); Nucius: “Musices Praticaes” (1613); 
Kircher: “Musurgia Universalis” (1650)Bernhard: “Tractatus Compositions Augmentatus” (1960?); 
Walther: “Musicalisches Lexicon” (1732)Scheibe: “Der Critische Musikus” (1754). 
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instrumento: 

 
Fuga (Kischer) Figura que representa a idéia de escape ou liberação. Não se 

trata da forma imitativa que recebe o mesmo nome. No exemplo 
, apresenta-se a fuga referindo-se ao ato de desvencilhar-se de 
Clorinda, escapando dos abraços de Tancredo (“Combattimento 
de Tancredi et Clorinda” de Monteverdi): 

 
Passus Duriusculus 
(Bernhard) 

Movimento cromático geralmente descendente especialmente 
empregado para representar afetos negativos. No exemplo tem-
se o texto “tinge di molto sangue”: 

 
Mutatio Toni 
(Bernhard) 

Alteração súbita de modo; mudança de maior para menor como 
no exemplo anterior enfatizando a representação dos ferimentos 
causados pelo duelo. 

Suspiratio (kircher) Fragmentação de um texto pela intercalação de pausas para 
ilustrar o texto. Exemplo a exaustão dos guerreiros (trecho da 
referida obra de Monteverdi): 
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Catabasis (Kirscher) O oposto de anabasis. Ilustra a palavra “respira” no exemplo 

anterior. 
Hypotyposis 
(Burmeister) 

Madrigalismo ou diagrama musical ilustrando de alguma forma 
o texto. No Exemplo a palavra “peso” é estendida por dois 
compassos, neste caso a lentidão das duas semibreves alude 
referencialmente ao peso dos corpos no combate (mesma obra 
de Monteverdi): 

 
 

Climax (Nucius) Repetição numa mesma voz de um motivo ou frase uma 
segunda acima. No exemplo a interpretação  da vogal “O”: 

 
Hyperbaton 
(Scheibe) 

Remoção de notas ou ideias musicais que seguiram numa ordem 
esperada com objetivo de sublinhar o texto. No exemplo tem a 
sequência interrompida com o objetivo de ilustrar o estupor de 
Tancredo ao reconhecer Clorinda:  
 

 
Abruptio (Bernhard) Uma pausa súbita. No exemplo anterior Monteverdi representa 

de modo silencioso o estado de espírito de Tancredo. 
Antitheton (Kircher) Contraste musical para expressa ideias opostas ou sublinhar o 

texto.  No exemplo anterior o compasso 412 retoma o canto da 
última nota do  410 oitava abaixo. 

Saltus Duriusculus  Movimento melódico realizado por intervalo dissonante: 

 
Variatio (Bernhard) Passagem ornamentada com o objetivo de sublinhar o texto. No 

exemplo a palavra “Pace”. 
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ANEXO  3 

ÍNDICE CRONOLÓGICO DAS OBRAS: 

Numa atualização de um catálogo realizado pela professora Nilsea Maioli Garcia até o 
ano de 2002 (GARCIA, Nilsea Maoli. A obra pianística de Estércio Marques Cunha. 
Dissertação de mestrado, Programa de pós graduação em música na contemporaneidade, 
Goiânia: 2002) tem-se (informações obtidas em leitura de documentos, partituras, 
fichamentos do artista): 

 

2003:  

Música para trio de metais (trompete, trompa, trombone). Música para violino e 
contrabaixo. Toada na varanda roubada (versão para viola e voz). Música para flauta e 
piano nº2 (flauta e flautim). Trilha para uma instalação (flauta). Quarteto para trompas. 
Movimento para sopros e piano (flautas, flautim, oboé, clarineta, fagote, trompete, 
piano). Música para trompa e coro. Marcha (piano a 4 mãos). Choro (piano a 4 mãos). 
Cinco para os quatro (piano a 4 mãos). Música para piano número 55. Trilha (...) tempo 
de esperar. Movimento para fagote e cordas. 

 

2004: 

Movimento para quarteto de metais nº2. Movimento para orquestra nº2. Movimento 
para metal e percussão. Canção do Tiago. 

 

2005: 

Décima quarta estação – ópera. Trio nº1 para violões. Música para trompete solo. 
Movimento para flauta e cordas. Música para violão nº3. Música para violão e piano. 

 

2006: 

Variações para orquestra. Estações (voz e violão). Quinteto para sopros nº6. Música 
para voz feminina, clarineta, violão e violoncelo. Música para voz e contrabaixo. 
Enquanto Júlia não chega (flauta solo). 

 

2007: 

Música para violão nº4. Música para clarineta e piano. Música para flauta, violino, viola 
e violoncelo. Música para flauta e contrabaixo. Variações sobre uma cantiga boba que 
vovô cantou (quarteto de sopros). Música para violão e violoncelo. Música para flauta, 
violão e violoncelo. Pequeno movimento para orquestra de câmera.  
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2008: 

Música para flauta clarineta e bongôs. Seis miniaturas musicais (piano) para Júlia. 
Música para violino solo. Trilha sonora para teatro: Pó (Rosi Martins). Movimento para 
violoncelo e orquestra. Música para voz feminina, clarineta e violoncelo. 

 

2009: 

Três movimentos para oboé solo (para José Medeiros). Cantiga para Heitor (Flauta e 
trompete). Vocalize para Ângela (voz e piano). Música para violão nº5 (para João 
Henrique). Música para piano nº56 (para Guido). Música para piano nº57 (para embalar 
Bernardo). Canto de chegada (voz, clarineta e violão). Quinteto para sopros nº7. 

 

2010: 

Tempo silencioso (flauta doce, clarineta, trompete, violão, marimba, piano). Movimento 
para quinteto de metais nº3. Trio para voz feminina clarineta e piano. Canto do nada 
(voz feminina, clarineta e piano). 

Coral nº2. Música para vitória (piano infantil). Música para violão nº6. Música para 
violão nº7. Música para saxofone e violoncelo. Música para flauta e oboé. Trio para 
violino e dois violões. Música para soprano, flauta e violão nº4. 

 

2011: 

Cantigantiga (violino solo e orquestra de cordas). Música para flauta e saxofone tenor. 
Diálogo (voz masculina e trombone). Silenciosa dissonância (violino, clarineta, (...) e 
percussão). Tempo de Paz (flauta doce, saxofone tenor, trombone, percussão, piano – 4 
pianistas). Três movimentos para saxofone e violão. Quarteto para saxofone (S. C. T. 
B.) Quatro canções místicas (tenor, flauta e cravo). Coral nº3. Quatro cantos de fé 
(soprano, clarineta, piano). O retorno (cânone, trompa). Música para banda nº2. 

 

2012: 

Quarteto para trombones. Música para banda nº3. Música para dez instrumentos de 
sopro (flauta, oboé, clarineta, trompa, fagote). Nali (piano solo). Lembranças (quarteto 
vocal e piano a 4 mãos). Noite (voz e piano). Poema sem fim (voz e piano). Música para 
clarineta e percussão. Sonata (flauta e piano). Música para flauta, viola e piano. Música 
para flauta e clarineta. Toada do Lucas (piano). Movimento para orquestra nº3. 
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2013 (até meados de 2013 aproximadamente): 

Poema de Nali (soprano, flauta, (...)). Canto de amor (soprano e clarineta). Música para 
clarineta alto. Dueto para flautas. Música para trombone nº3 (trombone alto). Música 
para trombone nº4 (trombone alto). Lírica nº4 (coro). Três músicas para orquestra de 
violões. 
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ANEXO 4 

Pesquisa de material gravado e disponível no canal www.youtube.com realizada em sua 
maior parte em outubro de 2013: 

Serenata para soprano e clarinete (1999) 
Publicado em 05/11/2012 
Estércio Marquez Cunha (1941) 
Marília Álvares: soprano 
Rony Lima: clarinete 
http://www.youtube.com/watch?v=QHtr56jvYy4 
 
 
Cantigantiga para violino e cordas (2011) - Camerata Filarmônica de Goiás 
Publicado em 26/12/2012 
http://www.youtube.com/watch?v=prSWoozO_Ys 
 
 
Cantiga silenciosa (1997) 
Enviado em 18/10/2011 
Thiago Cazarim e Patrícia Mello executam a "Cantiga silenciosa" de Estércio Marquez 
Cunha. 
Gravado ao vivo no dia 30 de agosto de 2011 no Teatro Asklepiós da Faculdade de 
Medicina - Universidade Federal de Goiás - Goiânia. 
www.youtube.com/watch?v=y8CNDPp3jiU 
 
 
Trio Nº 1 Para Violões  (2005) - El Ligno Trio ao vivo 
Publicado em 14/07/2013 
Esta é uma rara gravação do grupo El Ligno Trio interpretando a música Trio Nº 1 para 
Violões de Estércio Marquez Cunha. Esta gravação faz parte do recital "Homenagem a 
Estércio Marquez" Cunha ocorrido no dia 20 de Maio de 2009 no auditório da 
EMAC/UFG. 
El Ligno Trio é formado pelos músicos: João Batista Albernaz; João Fernandes e Rafael 
Milhomem. 
http://www.youtube.com/watch?v=bMjyzhqxQtU 
 
 
Music For Band Nº1 (1981) - Estércio Marquez Cunha 
Enviado em 18/11/2010 
Concerto 2010/2 da Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado "Ciranda da Arte" da 
Secretaria de Educação do Estado de Goiás, Realizado no Teatro Madre Esperança 
Garrido dia 04/11/2010.  
http://www.youtube.com/watch?v=MFdj8AboB2s 
 
 
Duas Variações de um improviso (1995) 
Enviado em 16/11/2011 
36º Festival Nacional de Música 
EMAC UFG 
Estércio Marquez Cunha (Compositor) 
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Joana Christina (canto) 
Carlos Henrique Costa (piano) 
http://www.youtube.com/watch?v=g5YAZYjGjpI 
 
 
 
Duas variações de um improviso (1995) 
Publicado em 18/07/2013 
Estércio Marquez Cunha Duas variações de um improviso 
Joana Christina Azevedo - Mezzo - Soprano 
Carlos Costas - Piano 
Imagens e Edição: Gesley Brasil. 
http://www.youtube.com/watch?v=YPcTVxROaYc 
 
 
 
 
Música para piano nº56 (2009) 
Enviado em 16/11/2011 
36º Festival Nacional de Música 
Estércio Marquez Cunha (compositor).  
Moisés Santos (pianista). 
EMAC UFG 
www.youtube.com/watch?v=S99BoqQ-r1M 
 
 
 
Variações sobre dor e solidão maior (1992) -  Estércio Marquez Cunha 
Enviado 05-11-2011 
http://www.youtube.com/watch?v=O2HJcUwNlcs 
 
 
 
Música para Trombone nº 4 (2013) 
Publicado em 10/08/2013 
Estréia mundial da obra Música para Trombone nº 4 (trombone alto), do compositor 
Estércio Marquez Cunha, dedicado e Interpretado por Jackes Douglas Nunes Angelo, 
em 27/06/2013 no Teatro do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás. 
http://www.youtube.com/watch?v=3cJh0_redxg 
 
 
 
Música para piano nº35 (1968) - Estércio Marquez Cunha 
Enviado em 15/11/2011 
36º Festival Nacional de Música 
EMAC UFG 
Música para piano nº35 Estércio Marquez Cunha (compositor) 
Dalila Kaismer (piano) 
http://www.youtube.com/watch?v=ZmdmowUtUB0 
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Música para violão nº 5(2009) 
Publicado em 18/11/2012 
www.youtube.com/watch?v=ukZoY-KrBiA 
 
 
 
Chôro (2003) 
Enviado em 08/02/2009 
Apresentação na Casa da Cultura de Uberlândia MG - Agosto de 2008 . Gilvan 11 anos 
e Grazielle Caroline Almeida 13 anos. 
www.youtube.com/watch?v=8aGtAcIK840 
 
 
 
 
Music for Trombone and Piano (1981) – Estércio Marquez Cunha. 
Publicado em 28/12/2013 
Pianista: Marina Machado 
Trombonista: Jackes Douglas N. Angelo 
http://www.youtube.com/watch?v=D1qKYJIk1fI 
 
 
Peça para piano nº 5 (1964) 
Enviado em 14/09/2011 
Estércio Marquez Cunha - 6 Peças para piano n.5 
Abnader Domingues, piano. 
http://www.youtube.com/watch?v=zf_DRrmpU00 
 
 
 
Sonata para flauta e piano (2012) 
Publicado em 07/10/2013 
Sonata de Estércio Marquez Cunha para flauta e piano. Gravação realizada no concerto 
Música Contemporânea, da Série Músicas, no Centro Cultural UFG, no dia 27 de 
novembro de 2012.  
Intérpretes: Duo Limiares (Robervaldo Linhares, piano; Sara Lima, flauta). 
Imagem: Paul Klee, Castle and Sun 
http://www.youtube.com/watch?v=frOVpETZm_I 
 
 
Cantares (1988) 
Publicado em 15/07/2012 
Estércio Marquez Cunha/ Fernando Pessoa - Cantares 
Canto - Ângela Barra 
Piano - Marina Machado 
http://www.youtube.com/watch?v=Ibel4HPQyWw 
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Diálogo Voz Masculina e Trombone  (2011) – Estércio Marquez Cunha 
Enviado em 30/06/2011 
Recital de Formatura de Jackes Douglas Nunes Angelo 
Participação Especial de Vinicius Guimarães 
Teatro da EMAC - UFG, Dia: 28/06/2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TqrmkbNL2BE 
 
 
Movimento, para flauta e cordas (2011)  
Publicado em 01/12/2012 
Estréia mundial da obra "Movimento, para flauta e cordas" (2011), do compositor 
goiano Estercio Marques Cunha. A obra é dedicada a flautista Sara Lima, também 
interprete junto à orquestra de estudantes USP-Filarmônica. 
Regência (conductor): Lucas Galon 
Solista: Sara Lima 
www.youtube.com/watch?v=TpAX7sAsPE0 
 
 
Música para flauta e oboé Nº 1 (2010) 
Enviado em 18/11/2010 
Apresentação ECA USP Ribeirão Preto. Dia 16/11/2010 
http://www.youtube.com/watch?v=0WD1PGHml_U 
 
 
Serenata que não fiz (1990) 
Publicado em 15/07/2012 
Estércio M. Cunha  
Canto - Ângela Barra 
Piano - Marina Machado 
www.youtube.com/watch?v=j-W-ttjvhsA 
 
 
Pequeno Movimento para Orquestra de Câmara (2007) 
Publicado em 01/05/2012 
Eliseu Ferreira, regente. Orquestra Filarmônica de Goiás. Teatro Escola Basileu França. 
Abril de 2012. 
 
 
Música para piano  
Enviado em 16/11/2011 
36º Festival Nacional de Música 
EMAC UFG 
(O nome devido da peça não foi editado por quem postou o vídeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=dN_MpJcdki8 
 
 
Quatro cantos de fé (2011) 
Publicado em 19/08/2012 
Quatro Cantos de Fé (2011) para soprano, clarineta e piano, de Estércio Marquez Cunha 
Canto 1 -- 2´13 
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Canto II -- 1´58 
Canto III -- 2´15 
Canto IV -- 1´47 
http://www.youtube.com/watch?v=Vem_QQW2Abc 

 

O palhaço7 
Publicado em 06/11/2013 
Música de Estércio Marquez Cunha para voz masculina e dois clarinetes. Gravação 
realizada durante o Concerto Grupo Emigrantes: Música Contemporânea, no teatro da 
EMAC - UFG, no dia 18 de outubro de 2013. 
Intérpretes: Marcos Almeida (tenor), Miqueias Felipe e Laércio Eduardo (clarinetes). 
Imagem: Marc Chagall, "The Circus Horse" 
http://www.youtube.com/watch?v=HeELK2CFVU8 
 
 
Música para trombone e percussão (composição mais recente, provavelmente de 
2013/2014, publicada em 19/08/2014) 
http://www.youtube.com/watch?v=eZC9mSMB_jw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Essa peça foi ouvida e pesquisada posteriormente a outubro de 2013, como o caso da “Música para 
trombone e percussão”. 
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APÊNDICE 1 
 
POR UMA LEITURA DE DERRIDA: a construção da escritura8. 

No processo da construção biográfica de Estércio, universos são percorridos 

e de certo modo unificados por um conceito: a escritura, enquanto algo que designa o 

espaço e o intervalo entre a música, sua escrita, as ideias, a composição, e o discurso 

sobre essa produção, uma perspectiva de escrita da história. Para um melhor 

entendimento percorreremos o caminho do entendimento linguístico, da palavra à sua 

desconstrução. O leitor poderá observar no decorrer da leitura de outros capítulos, uma 

“diluição” dos conceitos aqui trabalhados que se reverberam na obra musical e no 

testemunho de Estércio.  

                                    .  .  . 

A palavra enquanto elemento contextual possui em sua qualidade 

nominativa uma estrutura linguística em que permeiam ideias sobre as quais um dado 

texto é mostrado.  É portadora de sentido que varia de acordo com uma estrutura 

social/cultural, e assim pertencente a uma manifestação de linguagem.  

O conceito de língua deve ser primeiramente estabelecido aqui, visto que a 

palavra é parte da linguagem9. Segundo SAUSSURE (1972, p. 17), a língua é algo 

convencional e adquirido, parte essencial da linguagem “é ao mesmo tempo, um 

produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”. 

Pode ser vista como um acervo linguístico, “conjunto dos hábitos linguísticos que 

permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender” (idem, p. 92). 

Nessa condição, ela guarda uma determinada vivência histórica e individual, 

quando afirma-se, por exemplo, o latim como símbolo romano, o português regional e 

suas marcas características de cada povo, as diversas normas lingüísticas que regem a 

tradição de cada região. Tal sistema caracteriza-se pela relação funcional, em que signos 

distintos correspondem a ideias diversas, da mesma forma que se operam a união entre 

sentido e imagem acústica, a representação gráfica e seu significado. 

                                                           
8 Ressalta-se que esse texto é parte da dissertação: 
BARBARESCO FILHO, Eduardo. O título da obra artístico-musical: um estudo do nome e suas 
interações significativas. Dissertação de mestrado – Escola de música e artes cênicas, UFG, Goiânia, 
2007. 
9 “A linguagem é multiforme e heteróclita, a cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, 
fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao domínio individual e ao domínio coletivo” 
(SAUSSURE, 1972, p. 17). SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1972.  
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 A língua é um sistema que possui princípios classificatórios, com 

peculiaridades, não correspondendo de forma semelhante a outros sistemas sociais, pois 

assim, o homem poderia escolher imagens visuais ao invés de imagens acústicas, para 

uma determinada representação. Essa necessidade representativa do homem é natural e 

manifesta-se na faculdade de constituir uma língua, um sistema de signos referentes a 

ideias, articulando palavras, seja na fala ou na escrita, e servindo-se de instrumento 

criado e fornecido pela coletividade (...) fazendo-se unidade da linguagem (idem, p.18). 

Segundo SAUSSURE (1972), a língua comporta os seguintes caracteres: 

• É um objeto bem definido no conjunto dos fatos da linguagem, é 

parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, ela não existe senão 

segundo um contrato entre os membros de uma comunidade; a 

língua é uma coisa de tal modo distinta, que um homem privado do 

uso da fala conserva, contando que seja compreensível os signos 

vocais ouvidos; 

• É um assunto que pode ser estudado separadamente da fala, ato de 

vontade e inteligência; possui natureza homogênea onde só existe a 

união do sentido e da imagem acústica; 

• É um objeto de natureza concreta; possui signos tangíveis na escrita 

traduzidos numa imagem visual. 

Nesse pensar a palavra é a própria língua e está dentro da linguagem, 

abrangendo um lado individual e outro social, referente ao som e seu contexto 

significativo, a imagem psíquica e seu sentido. Tais expressões são equivalentes ao 

significante e ao significado respectivamente correlacionadas:  

 

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um 
conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, 
coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a 
representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos; 
tal imagem é sensorial, e se chegamos a chama-la de material, é 
somente neste sentido, e por oposição ao outro termo da 
associação, o conceito, geralmente mais abstrato (idem, p. 80).   
 
 

Os dois elementos, constituintes do signo linguístico, são interligados, 

inseparáveis, como uma folha e seus dois lados. Para exemplificarmos temos a seguinte 

relação: quando um falante em português recebe a imagem acústica ou significante 
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/kaza/ ele imediatamente faz alguma associação, graças à manifestação dessa imagem, à 

ideia de abrigo, de lar, de família, de repouso, descanso, etc. O falante associa o 

significante ao significado, o sentido, a ideia de /kaza/ é a representação mental de um 

objeto, ou uma realidade vivida, experimentada. 

Para Saussure o comportamento sígnico tem grau de arbitrariedade e 

linearidade, se observado a relação entre significante e significado: 

 

“A palavra arbitrário requer uma observação. Não deve dar ideia 
de que o significado dependa da livre escolha do que fala (não 
está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num signo, 
uma vez esteja ele estabelecido num grupo linguístico); 
queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário 
ao significado, como o qual não tem nenhum laço natural de 
realidade (idem, p. 83)... o significante sendo de natureza 
auditiva, desenvolve-se no tempo, unicamente e tem as 
características que toma do tempo: representa uma extensão; é 
mensurável numa só dimensão -  é uma linha” (idem, p. 84).  

 

 Assim o significado, conceito ou ideia, de uma palavra, não tem nenhuma 

relação com a sequência de sons que a representa, /kaza/ poderia ser representada por 

uma outra combinação de sons, como podemos observar quando temos diferentes 

significantes (distintos idiomas) para um mesmo significado. No princípio da 

linearidade temos referência às unidades do plano de expressão, sílabas, fonemas, que 

seguem determinada ordem na fala e trazem um sentido.  

Observando o funcionamento da língua, podemos constatar relações 

sincrônicas e diacrônicas, posto o que é falado nos dias atuais, e o grau evolutivo de 

certas expressões. Por exemplo, a expressão “você”, dita em outras épocas “vós mercê”, 

está caminhando a simples redução para “cê”. A sincronia está quando a palavra “você” 

obedece uma ordem, uma estrutura fonética, que a faz ser o que é, no entanto, esse 

processo é afetado pelo tempo, por relações diacrônicas dividas em: externas, entre os 

fatos sócios culturais, e a estrutura linguística, e internas, evolução fonética estrutural da 

língua. 

 A “verdadeira” forma de apresentação da língua baseia-se na sincronia, no 

caráter linear do signo, como maneira imediata de representação, que exclui 

possibilidades de se pronunciar várias coisas ao mesmo tempo, mas seguindo 

determinada ordem de vogais e consoantes, o que SAUSURE (1972, p. 142) chama de 
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sintagma: “... se compõem sempre de duas ou mais unidades consecutivas, por exemplo: 

a vida humana; Deus é bom; se fizer bom tempo, sairemos etc. Colocado num sintagma 

um termo só adquire seu valor por que se opõe ao que precede ou ao que o segue, ou a 

ambos”. Por outro lado, fora desse plano sintagmático, as palavras possuem relações 

associativas, paradigmáticas, dentro da sincronia, por meio de oposições sem ordem 

definida, “um termo dado é como o centro de uma constelação, o ponto para onde 

convergem outros termos coordenados, cuja soma é indefinida” (idem, p. 146), como 

por exemplo: quando a palavra “casa” está ligada à outras palavras, caseiro, casebre, lar, 

castelo etc. 

Dadas tais estruturas do signo linguístico um aspecto imutável, mas ao 

tempo mutável, ganha força, se observado que ele está preso a um idioma, e assim 

escapa à vontade individual, “a palavra está atada à língua tal qual é” (idem, p. 85), 

tratando-se sempre de um tipo de herança, de uma tradição. É imutável por que sempre 

será um signo linguístico, independente de sua abordagem histórica, e mutável 

justamente por essa mesma característica, a alteração no tempo. Os dois fatos aqui 

apresentados são de certa maneira solidários, observando que o signo está em condições 

de mudanças constantes, mas permanece resistindo à substituição, pois outros são 

criados, a partir de uma mesma sincronia e estrutura contextual, sintagmática e 

associativa, “o que domina em toda alteração é a persistência à matéria velha, a 

infidelidade ao passado é apenas relativa (...) sejam quais forem os fatores de alteração, 

levam sempre a um deslocamento entre significado e significante” (idem, p. 89). 

Adentrando nessa temática, para DERRIDA (1973, p. 17) “a exterioridade 

do significante é a exterioridade da escritura no geral (...), sem essa exterioridade, a 

própria idéia de signo arruína-se”. Os conceitos de significante e significado são bem 

semelhantes aos já apresentados por Saussure, que o signo é uma folha de dois lados, 

mas que se diferem e não se confundem. Derrida vê essa relação um pouco mais 

inseparável e misturada em si mesma, como se fosse o mar e uma onda, na medida em 

que a onda, antes de sê-la em sua qualidade, é o próprio mar. O significado assim é um 

efeito possível de um significante, (não discutindo ordem de classificação entre os 

mesmo, como quem vem primeiro numa relação), é o significante do significante. 

Dessa forma privilegia a escritura, na qual, o significante ganha força como 

realidade significada. O conceito de escritura condensa a tela da palavra e excede o de 

linguagem: 



267 

 

Não apenas os gestos físicos da inscrição literal, pictórica ou 
ideográfica, mas também a totalidade do que a possibilita, e a 
seguir além da face significante a face significada; e a partir daí, 
tudo o que pode dar lugar a uma inscrição em geral, literal ou 
não, e mesmo que o que ela distribui no espaço não pertença a 
ordem da voz, cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas 
também escritura pictural, musical, escultural etc. (DERRIDA, 
1973, p. 11). 
 

O signo linguístico aqui colocado é unidade de heterogeneidade, na medida 

em que a palavra não é vista unicamente na experiência fonética, mas, sobretudo tendo 

como referencial a escrita. Derrida coloca a escrita em destaque, dizendo não somente 

da escritura fonética, mas da não fonética, criticando todo o fonocentrismo da filosofia 

clássica, de Platão a Hegel. Escrever é retirar-se, ir além da linguagem abandonando a 

palavra, deixando-a ir sozinha, desmunida (DERRIDA e EDMOND JABÉS, 1973).  

A escrita retrata o movimento de significantes, um jogo onde as palavras são 

exploradas para se ter um significado, “a identidade própria do significado se esconde 

incessantemente e está sempre em movimento” (DERRIDA, 1973 p. 79), o que na 

verdade nos diz que o significado já é um outro significante, pois está primeiramente 

inscrito na mente de alguém. A escrita mental (arqui-escrita) é pré-condição de qualquer 

significação e deve ser entendida numa experiência total, não compreendendo apenas 

gestos, ações, pensamentos, implícitos ou não em dada grafia. 

Um elemento central entrelaça esse pensar, é a figura do traço (ou rasto) 

instituído, formado antes da existência e corporificação de um significante, precedendo 

qualquer ato de comunicação, qualquer linguagem, pois será sempre inscrito no cérebro 

de um intérprete. Derrida remete a Saussure, quando diz da arbitrariedade do signo, 

afirmando essa mesma qualidade ao traço, pois se distancia de seu objeto real e mesmo 

que instituído mentalmente, difere da realidade que ele posta a significar. Mas afirma 

essa arbitrariedade ser um elemento que dificulta a distinção entre a oralidade e a grafia 

sígnica na linguagem. Aqui os conceitos de imagem, figuração, do traço são levantados: 

“portanto deve-se recusar, em nome do arbitrário do signo, a definição saussariana da 

escritura como imagem – logo como símbolo natural – da língua.” (DERRIDA, 1973, p. 

55).  

Nesse sentido, o signo linguístico revela-se a si mesmo, na medida em que é 

lido e traduzido numa interioridade, sendo sua essência determinada somente a partir da 

presença. É apenas no momento em que o traço gera o significante, que não depende 
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“da livre escolha do que fala”, que o ato de “ser palavra” adquire status existencial, na 

congruência de seu próprio sentido à experiência individual. O traço está num constante 

vir a ser, signo, palavra. 

Distingue-se aqui duas escrituras, do corpo e da alma. A primeira retrata a 

exterioridade do corpo, do fora, das paixões, e a segunda da consciência, do dentro. 

Assim a palavra tem um significado particularizado a uma experiência, ou até mesmo 

uma forma de viver, como se o próprio significante estivesse de acordo com essa 

mesma vivência, pois se não conhecido, seu significado estaria comprometido.  

Para Derrida é com Saussure que começa a libertação da escrita presa à fala 

em direção a origem da linguagem, “então algo se inscreve no discurso saussuriano que 

nunca foi dito e que não é senão a própria escritura como origem da linguagem” 

(DERRIDA, 1973, p. 53). No entanto, não desconsidera a importância da língua falada, 

sendo que é nesta que a escrita se lança rumo a empiria da grafia. A escrita é interior e 

exterior à fala, interior por que de certa maneira é um instrumento de comunicação da 

fala, mas exterior por que autônoma: 

É preciso agora pensar a escritura como ao mesmo tempo mais 
exterior à fala, não sendo sua imagem ou seu símbolo e, mais 
interior à fala que já é em si mesma, uma escritura. Antes 
mesmo de ser ligado à inscrição, à gravura, ao desenho ou à 
letra, a um significante, remetendo. Em geral, a um significante 
que remete, em geral, em geral, a um significante por ele 
significado, o conceito da grafia implica, como possibilidade 
comum a todos os sistemas de significação, a instância do rastro 
instituído. (DERRIDA, 1973, p. 56). 
 

A escritura para Derrida está congruente ao “fora da voz”. Quando em seu 

conceito natural, tradicional, ela é o suplemento, sutura da voz, aqui, é anulado, 

tornando-se o “fora” do significado, remetendo ao jogo de significantes. Derrida parece 

que desvendar Saussure, numa leitura crítica.   

 

 

DESCONSTRUÇÃO 

Seguindo o pensamento de Derrida todo discurso sobre a escrita é gerado 

por que este antes seria um discurso interno, precursor de possibilidades de significação. 

Assim carregam-se potencialidades de sentido, e forças polissêmicas diante um 

processo significativo. 
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Cabe-nos levantar, até que ponto está essa polissemia visto que qualquer 

ideia tida num significante já estaria na posição de um significado, que na verdade é 

outro significante. Aqui podemos falar de conceitos como indeterminação, incerteza, 

imprevisibilidade, pois estão além da qualidade de gerar significados, de mostrar 

sentido ao significante. Esse processo, Derrida chama de desconstrucionismo, ou seja, a 

justa inversão do significado no lugar do significante, para fugir da metafísica do logos 

da presença e “... da consciência que reflete a escritura como sua morte” (DERRIDA, 

1973, p. 90).  

Para melhor entendermos o conceito, Derrida questiona os valores clássicos 

da filosofia e propõem uma visão crítica sobre os mesmo, partindo da noção de 

representação, em especial sobre o conceito de escrita. A noção que a escrita é mera 

representação da fala, e colocada em segundo plano, é revertida em detrimento de uma 

escritura central da linguagem, o que seria justamente a valorização do significante. O 

significado estaria no mesmo plano do significante, sendo desconstruída a noção do 

signo em dois níveis. Os movimentos de desconstrução são processados, e se operam, 

no interior das estruturas: 

Os movimentos de desconstrução não solicitam as estruturas do 
fora. Só são possíveis e eficazes, só ajustam seus golpes se 
habitam essas estruturas. Se as habitam de uma certa maneira, 
pois se habita sempre e principalmente quando nem se suspeita 
disso. Operando necessariamente do interior, emprestando da 
estrutura antiga todos os recursos estratégicos e econômicos da 
subversão, emprestando-os estruturalmente, isto é, sem poder 
isolar seus elementos, o empreendimento de desconstrução é 
sempre, de certo modo, arrebatado pelo seu próprio trabalho. 
(DERRIDA, 1973, p. 30).  
 

 Assim ele se refere à escrita com o objetivo de desconstruir a própria 

metafísica, metafísica da presença10 – modo de pensar sobre o mundo e de expressar ou 

ocultar as ideias – e o logocentrismo - razão soberana sobre todo o pensamento. O termo 

desconstrução seria uma espécie de neologismo à desmontagem, desconfiguração, de 

um sistema, de modo a propor um novo olhar, reaproveitando suas mesmas ideias. 

Basta olharmos na crítica saussariana feita por Derrida. Nela, são aproveitados os 

                                                           
10 Derrida não desconsidera a importante relação para a metafísica tradicional entre a presença e o ser, 
presença e consciência. O que ele faz é colocar essas questões de forma não matricial absoluta, mas sim 
como uma forma de determinação, efeito causal. Propõem assim um sistema que tem por base tanto a 
forma passiva e ativa, como a determinação e a indeterminação da causa e do efeito. 
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elementos já construídos, mas são vistos de outra forma, de maneira crítica, e sob um 

olhar que o próprio Saussure não tinha pensado: 

O que Saussure via sem vê-lo, sabia sem poder levá-lo em conta, 
seguindo nisto toda a tradição da metafísica, é que um certo 
modelo de escritura impôs-se necessariamente mas 
provisoriamente (...) como instrumento e técnica de 
representação de um sistema da língua. E que esse movimento 
único em seu estilo, foi mesmo tão profundo que permitiu 
pensar, na língua, conceitos como os de signo, técnica 
representação, língua (...) percebe-se que o que havia sido 
desterrado, o errante proscrito da linguística, nunca deixou de 
perseguir a linguagem como sua primeira e mais íntima 
possibilidade. Então, algo se inscreve no discurso saussariano 
que nunca foi dito e que não é senão a própria escritura como 
origem da linguagem. (DERRIDA, 1973, p.52,53). 
 

Derrida não tinha como objetivo substituir o sistema binário de Saussure, e 

sim criticar os sistemas em geral que tinham por base o logocentrismo científico, a 

começar por Platão que via a escrita como perigosa, simulacro da língua falada. No 

livro “A Farmácia de Platão”, Derrida comenta que desde os socráticos a escrita era 

vista sobre um grau de rebaixamento: 

Ela desnatura, pois, mais gravemente o que pretende imitar. Ela 
não substitui nem mesma a imagem a seu modelo, ela inscreve 
no espaço do silêncio e no silêncio do espaço o tempo vivo da 
voz. Desloca seu modelo, não fornece dele nenhuma imagem, 
arranca violentamente ao seu elemento, a interioridade animada 
da fala. Assim fazendo, a escritura distancia-se imensamente da 
verdade da coisa mesma, da verdade da fala e da verdade que se 
abre a fala (DERRIDA, 1991, p.88). 
 

Platão em “Fedro” discute sobre o pharmakon. Este seria oferecido pelo 

Deus da Escrita, Theuth, como remédio ao rei sendo bom para a memória, para a 

instrução. No entanto, o rei despreza o discurso, afirmando ser a escrita colocada no 

lugar da fala, e sendo considerada órfã, perdida. A escrita não detêm-se no lugar da 

coisa, a sua essência é de não ter identidade, “é má por essência. Ela é boa sendo má” 

(DERRIDA, 1991, p. 89). 

 A citação a cima nos mostra a busca, o jogo dos significantes que a escrita 

carrega, e sobretudo, nos diz da desconstrução. Como uma coisa pode ser boa sendo 

má? Há como visto, inversões de valores nas qualidades designadas, o que justamente 

Derrida chama a atenção, desconstruindo o sentido de mal e boa. Indo além, ou 
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descontruindo a próprio citação poderíamos trabalhar com anagramas possíveis, 

invertendo a ordem dos fonemas, por exemplo a palavra: boa – oba, sendo- nedos. O 

desconstrucionismo é um momento particular de reverter termos que se opõe, termos 

que seguem moldes da filosofia ocidental tradicional (DERRIDA, 1972). 

O que se busca é a troca, não entre o significado, mas entre os significante, a 

exploração ao máximo do que o texto escrito possui. ECO (1997) comenta que Derrida 

nos convida a não reduzir “a obra a jogos de signos estruturados e a deixa-la levitar em 

todas as suas determinações possíveis” (p.278). Isso deixa-nos claro que a intenção não 

é a busca de significados claros, reais, mas o do próprio não dizer, e até mesmo a não 

realidade. A crítica literária Leila Perrone-Moisés diz: 

A questão maior da desconstrução é a a do sentido da 
linguagem. Mas o sentido não faz sentido para Derrida, porque 
falar do sentido, no singular, seria estar dentro do idealismo que 
ele combate. A escrita não tem sentidos unívocos; ela produz 
sentidos os quais, mais do que múltiplos (polissemia), são 
sempre relacionais, incertos e não sabidos, diferentes e diferidos. 
Os conceitos desconstruídos por Derrida são os de significado, 
verdade, ser, essência (PERRONE-MOISÉS, 1995, p. 5, 6).  
 

Para a desconstrução é essencial o abandono ao olhar científico, e estar 

pronto a remexer o texto, a frase, e redescobrir suas possibilidades de maior abrangência 

de produtividade, no sentido de interações não apenas semânticas, mas sobretudo entre 

os significantes. 

A desconstrução é sistematicamente um movimento de disseminação do 

signo com deslocamento temporal garantindo repetidas voltas ao significante. Esse 

adentramento traz novas direções significativas ao fenômeno de forma não saturável. 

Derrida comenta que esse processo é uma necessidade estrutural sem a qual, uma marca 

ou sujeito, que é também um signo, não pode ter funcionalidade como dita “normal”. 

Na linguagem verbal assim nenhum texto tem caráter original, é sempre uma citação, 

mutação, transformação de outro, é sempre intertexto.  

Desta maneira nenhum significado é considerado mais importante, 

verdadeiro, ou mais transcendental que os outros. Tudo o que existe está em constante 

jogo e movimento, energia submetida à consciência, sob o efeito da arque-escritura. 

Segundo HARLAND (1987, p. 146) a consciência que os seres humanos inventaram 

está fundamentada por que estes sempre temeram as consequências de uma concepção 
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materialista da mente, mesmo considerando ainda hoje, que tal ideal não vai além das 

antigas noções de alma e espírito.  

O conceito de inconsciente11 e consciente é trabalhado em Derrida no 

movimento de significantes no processo descontrucionista de um dado fenômeno. 

Assim a realidade é afetada, desconstruída:  

Para Derrida, mesmo a nossas mais aparentemente imediata 
experiência não é uma reflexão direta do mundo exterior mas 
um contato feito com um contato feito com aquilo que já está 
inconsciente na memória. E, assim (ocorre) com a presença, 
assim também com o presente temporal. Nós jamais podemos 
emparelhar com o momento exato de nosso contato com o 
mundo exterior, estaremos sempre chegando atrasados para o 
agora de nossa própria experiência... O conceito 
fenomenológico do momento presente absoluto, juntamente com 
o conceito fenomenológico das coisas em si mesmo, é 
desconstruído com uma ilusão pela teoria da Escrita de Derrida 
(HARLAND, 1987, p.144). 
 

O traço inscrito na mente é o que movimenta o jogo dos significantes numa 

desconstrução, como se o sujeito, e sua percepção de mundo, fosse resultado de uma 

soma múltipla de interações, aliando-se ao que ele chama de “différance” e a 

“différence” termo grafado por ele, justamente referindo e a um efeito temporal, 

dinâmico, num processo de significação. A distinção entre o “a” e o “e” em differ( )nce 

é estabelecida como comprovação de que a escrita não é uma simples representação do 

discurso, e da fala. 

(...) a diferença marcada na differ( )nce entre o ‘e’ e o ‘a’ alude 
tanto a visão quanto a audição e talvez sugira com felicidade que 
aqui nós possamos ter a permissão de nos referirmos à uma 
ordem que não mais pertence à sensibilidade. Mas ela também 
não pode pertencer à inteligibilidade ... Aqui, portanto, devemos 
nos referir a uma ordem que resiste à oposição, uma das 
posições fundadoras da filosofia, entre o sensível e ao inteligível 
(DERRIDA, 1991, p. 5). 
Différance é equivalente à diferimento, que é um adiantamento 
simultâneo, um retardamento um cálculo econômico, uma 
divergência, um prazo, uma reserva. Différence é o mesmo que 
diferença entre, ou temporalização e espaçamento, a não 
identidade, a discernibilidade, a alteridade dos signos 
(DERRIDA, 1991, p.8). 

                                                           
11

 Que mantêm uma espécie de arquivo de todas as experiências que um dado sujeito já viveu, segundo 

HARLAND (1987). 
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A significação é um processo dependente do traço e suas interações (como 

vistos nos termos “différance e différence”) englobando sinais sensório-motores, que 

chegam com traços históricos, e sinais anteriormente pré-estabelecidos. Tais traços são 

processado e comparados, co-relacionados numa dada significação de forma que nesta 

analise não “existe a experiência da presença pura, mas apenas correntes de marcas 

diferencias” (DERRIDA, 1972/1982, p.318). O signo no processo desconstrucionista é 

visto além de polissêmico, marcado pelo jogo de significantes, pela arque-escrita, 

différence e différance, caracterizando a escritura, como marca definidora de um 

caminho perceptivo ligado a uma dada interpretação.  

 

DIFFERRANCE E O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO 

Derrida coloca o termo “différrance” como definidor do processo de 

significação. Como dito anteriormente se refere à noção de espaçamento, de 

temporalidade, condizente a afirmarmos que os atos significantes de um fenômeno 

numa dada consciência são de origem remota. “Différance” é colocada como um 

adiantamento, um prazo, que engloba o processo de significação. 

A noção de “différance” posiciona-se de modo superior, abarcando a 

“difference”, pois este último já estaria bem desenvolvido nas escritas de Nietzsche, 

Saussure, Freud, Hursserl e Heidegger. Ao mesmo tempo em que difere esses dois 

termos fala que a “diferença” é quase que puramente gráfica, é escrita, lida, mas não é 

ouvida, entendida12. Assim um espaço ao inaudível é estabelecido, sendo neste a 

abertura à apreensão e distinção dos dois fonemas. 

A “différance”, não é nem palavra ou conceito, mas uma análise semântica 

do termo é importante para melhor entendermos o jogo do processo de significação. O 

que escreve différance, portanto, será o movimento de jogo que produz diferenças e 

efeitos da diferença (DERRIDA,1971). O sentido comporta ao mesmo tempo o 

diferencial e o diferido num jogo incessante dentro da linguagem. 

Diferir (verbo latino differre) tem dois sentidos: de dicernibilidade, 

distinção, afastamento, espaçamento; e o outro, desvio demora, reserva, temporização. 

Para maior clareza dessa terminologia remetemo-nos ao signo e à escrita. Segundo a 

                                                           
12 Cumpri lembrar aqui, que o verbo francês “entendre” comporta dois sentidos: ouvir e entender 
(compreender). Uma unidade de sentido é importante pela justa alusão simultânea do sensível do 
apreensão e do intelectual, do entendimento. Embora em português possa ser privilegiada a segunda 
noção do termo, ressalta-se conjuntamente o primeiro significado. (DERRIDA, 1991). 
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semiologia tradicional o signo representa, coloca-se em lugar da “coisa mesma”, “o 

signo representa o presente na sua ausência” (DERRIDA, 1991, p. 40). Poderíamos 

assim dizer que o signo seria a presença diferida. Nessa perspectiva a substituição da 

coisa pelo signo ganha um caráter secundário e provisório, respectivamente por que o 

signo deriva de uma presença original, e considerando essa presença ausente visto o 

movimento de mediação num processo sígnico.  

A crítica de Derrida é que a “différance”, tendo em consideração o 

secundário e o provisório, não pode ser compreendida debaixo do conceito de signo 

visto que esse liga-se com a presença. Daí a necessidade de uma temporização de um 

espaçamento, ligado ao que Saussure já chamava de arbitrário e o diferencial do signo. 

“Différance” engloba o movimento das diferenças (“différence”), a uma 

contínua prorrogação de significados, daí afirmamos o termo “efeitos”, pois o que se 

tem é uma volta contínua ao significante. Esse movimento seria então marcado conjunto 

por outros vestígios, como traços, rastros, de todos sistemas que a escrita compartilha, 

assim como a constantes voltas temporais a outros lugares, como a ausência. 

“Différance” deve funcionar como um conjunto de marcas numa cadeia significante 

“que excede e perturba a economia clássica da linguagem e da representação” 

(NORRIS, 1987, p.15).   

Assim podemos falar num conceito de linguagem que enfoca justamente a 

“différance”, uma escrita de traços diferidos e diferenciados, um espaçamento pelo qual 

os significantes entram em constante relacionamento dinâmico uns com os outros 

(COWARD, ELLIS, 1977, p.126).  

.  .  . 

 Dos caminhos entre a linguagem, o musical e a escrita da história, se fazem 

contornos paralelos, em que a semântica dos fatos e a interpretação da memória aludem. 

Pelo conceito de escritura, funde-se o discurso e a construção biográfica, nos meandros 

de se pensar uma memória musical. Nesses termos visamos uma história intelectual 

biográfica nos moldes do testemunho - da obra que diz do artista, a vidobra, e do artista 

que se coloca frente à música; da compreensão - no justo lugar da historiografia da 

musicologia e da história da música; e suas possíveis leituras, um caminho da 

representação e a hermenêutica nas obras. 
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APÊNDICE 2 

TEXTO DE APOIO – O processo de análise artística em Barthes 

BARTHES, Roland. O obvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 

Barthes reúne neste livro ensaios críticos sobre arte, passando pela 

fotografia, cinema, pintura, teatro (escrituras do visível) e a música. Propõe uma 

semiologia e um método analítico que abrange três níveis de sentido: informativo 

(comunicação), o simbólico (significação, intencional, histórico, o obvio), a 

significância (que se desconhece o significado e o nome, suplemento teimoso, fugidio, 

no campo dos significantes, parece desdobrar-se fora da cultura, do saber e da 

informação, levando ao infinito da linguagem, está na categoria do carnaval, fora da 

linguagem articulada, mas no interior da interlocução, perturba, esteriliza, é 

metalinguagem, indiferente à história, o obtuso).  

 

Sobre a escritura do visível: 

 

A preocupação primeira é a investigação de fotografias jornalísticas na 

relação texto e mensagem, dentro da estrutura da teoria da comunicação (emissor, 

destinatário, canal, mensagem, código) e no justo entendimento do que seria a retórica 

da imagem, a problemática da representação e a realidade. 

Em sua leitura nas artes imitativas as mensagens podem ser denotadas 

quando análogas ao real, e conotadas, como maneira que a sociedade recebe e processa 

essas informações, sistema que adota os signos de outros sistemas. Descrever algo 

nesses termos é ser inexato, ou incompleto, é mudar de estrutura, significar uma coisa 

diferente daquilo que é mostrado.  

Há, portanto, certo paradoxo. Duas mensagens, uma sem código (que denota 

algo), e outra com código que pode ser decifrada diante uma série de procedimentos: 

truncagem (uma mensagem denotada é na verdade conotada, a máscara), a pose (do 

modelo que sugere a leitura dos significados), os objetos (como indutores de 

associações de ideias ou símbolos), a fotogenia ( há mensagem conotada está na própria 

imagem embelezada por iluminação), o estetismo (quando a fotografia é comparada à 

pintura), a sintaxe (leitura discursiva de objetos, signos no interior de uma fotografia). O 

código de conotação é histórico, cultural, signos ligados a uma sociedade, gestos, cores, 

atitudes, expressões, efeitos. 
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A relação texto e imagem parte da observação de que o texto é uma 

mensagem parasita; a imagem não ilustra a palavra; o texto pode fazer a imagem 

pesada, impondo uma cultura, uma moral e uma imaginação. Nesses termos a 

significação é um movimento dialético que resolve a contradição entre o homem 

cultural e o natural, é sempre um processo histórico e depende do saber do leitor (uma 

espécie de força que tranquiliza e acalma).  Não há percepção e processos de leitura sem 

categorizações (aqui Barthes cita a influência de Piaget e Bruner e os mecanismos de 

cognição). Vários são os tipos de conotação: ideológica, ética, política (que permite 

todas as linguagens), cognitiva. Há uma questão que, no entanto, bloqueia o processo de 

significação: o trauma. Quanto mais direto é o trauma, na fotografia mais difícil é a 

conotação. 

Nos meandros das categorias analíticas as tipologias das mensagens de uma 

imagem são assim entendidas: de modo linguístico (o código que expressa a imagem é 

uma dada língua, polissêmica, numa cadeia que os significados flutuam – a sociedade 

tenta uma fixação e o combate de signos incertos), como imagem pura (signos 

descontínuos), em sua natureza icônica (relação quase tautológica do significante e do 

significado, sem um código), de modo literal (antropologia dos sentidos, suporte ao 

universo simbólico), literal denotativa, simbólica interpretativa. Barthes percorre o 

caminho de uma língua das imagens que devem perscrutar as surpresas do sentido, uma 

retórica, uma cadeia lexical que interpõem um sistema de cultura, regulamentado na 

narrativa, na diegese.  

Por uma busca e investigação dos sentidos que arte pode envolver, 

manifestar, querer dizer, ou ser, ainda, no desdobramento oposto dessas terminologias, 

comenta a obra de diversos artistas. Nos fotogramas de Einsestein a arte começa com o 

ruído da bota que cai no plano do visual, havendo espaços não preenchidos em 

permanente depleção (vazio, o lugar do terceiro sentido), ou ainda o contrário oposto – 

o significante está em pleno eretismo, sem desejo de significado, num caminho da 

contra narrativa, o fílmico (como aquilo que no filme não pode ser descrito, 

representação que não pode ser representada). 

Passando ao teatro é percorrido uma historiografia crítica desde a Grécia, 

citando as técnicas e processos de manifestação artística que influenciaram toda a 

humanidade, até chegar em Diderot, Einsestein e Brecht. O teatro em sua leitura é uma 

prática que calcula o lugar olhado das coisas. Sendo tomados os exemplos dos 

dramaturgos citados, Diderot tem a peça teatral como uma sucessão de quadros, objeto 
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de fetiche no nível das ideias, Brecht e Einsestein valorizam a cena em si em detrimento 

do conjunto. Há uma discussão sobre o instante pleno, perfeito, como aquele onde se faz 

presente todas as ausências, como lembranças, lições, promessas.  Em Brecht é forte o 

gestus social, que engloba um sentido histórico, numa abertura ao espectador, o quadro 

nesses termos não tem um tema, e sim um sentido que se inicia no gestus social (a 

crítica, a ironia, a astúcia, a propaganda) que introduz o elemento humano. 

Do teatro à tipografia de Massin é traçado um caminho da escrita e da 

significância, na questão da metáfora (inoriginada e circular), na relação imagem e 

texto. A mesma letra pode significar vários contrários. Massin, na leitura de Barthes, 

joga, lança, a escritura no ar, como se os significantes passassem numa espécie de 

intercruzamento. A relação entre letra e imagem é como uma espécie de avatar, sendo o 

descontínuo o elemento chave que liga o que se escreve, pinta, traça.  

Outro artista comentado é o Romain de Tirtoff conhecido como Erté. 

Barthes vê sua vocação modelista, no destaque da relação moda e modernidade, na 

figuração da mulher que tem o dedo separado do corpo com a jóia, o pé e o sapato, o 

quadril, a feminilidade convencional como objeto de comunicação. Tais questões 

formulam um ponto de fetiche: o toque fantasmagórico pelo leitor no corpo feminino, 

seu aprisionamento, sua projeção imaginativa, a silhueta (entre o signo e o fetiche). A 

preocupação de Erté não é necessariamente o corpo, mas, seu o traje como 

prolongamento desse corpo, uma mistura. A cabeleira (a trança que numa leitura 

psicanalítica é o substituto do pênis ausente, o penteado) é um importante elemento da 

moda (que é obcecada pela inscrição do corpo em um espaço sistemático de signos). 

Erté associa e cria seus desenhos pensando na figura feminina como letra, num alfabeto, 

a mãe que origina, a letra que associa-se ao significante. Cita outros autores como 

Derrida e seu discurso na Farmácia de Platão, que condena a letra ao som, a relação da 

letra com psicanálise (a letra é uma encruzilhada de símbolos), Saussure (a letra e a 

poesia, significante sobre significante). O alfabeto de Erté é uma poética simbólica. 

De Erté, Barthes passa em outro ensaio para Arcimboldo, retratista de 

Maximiliano. Diz que sua pintura tem um fundo linguístico, permuta, desvia os signos, 

como um operário da língua. A obra é cercada por metáforas num movimento 

centrifugo de sentidos, a leitura gira, e o título a fixa. Arcimboldo não é extravagante, 

trabalha no limite do bom senso, numa relação direta da pintura e a língua: a cabeça de 

Calvino é recortada por objetos que já são nomeados, estes são decompostos, e por 

metáboles (transferência de sentido) geram o discurso da imagem, numa arte de forjar. 
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Há uma mensagem a transmitir, num reino metafórico, que explora uma identidade, 

entre jogos e caricaturas, na inversão das imagens, no desfazer de objetos para formar 

outros, num sentido combinatório. A leitura desse tipo de obra a faz distingui-la como 

pintura móvel, na posição de quem vê, no exercício da crítica, que envolve questões 

culturais de afeto-gosto.  Numa oscilação entre a vida e a morte, o universo das 

conotações, alegorias, e metonímias é percorrido nas cabeças monstros. Estes elementos 

são transgressores e provocam um mal estar, na metamorfose do jogo como experiência 

do próprio saber. Do jogo à retórica, da retórica à magia, da magia à sabedoria. 

Surge nessa parte do livro uma discussão sobre questão da pintura como 

linguagem; o quadro não seria nem o objeto real nem imaginário, o significado, portanto 

está deslocado, a própria prática do quadro é a sua teoria; já não há crítica, mas um 

gramatógrafo que anula a distância entre quadro e texto, e escreve sua escritura. 

Passando à semiografia de Masson, Barthes diz sobre o intertexto presente 

na obra: a pintura e a ideografia chinesa. A estrutura está além da comunicação (se há 

algo de comunicado está em seu próprio desejo) e a verdade da escritura está na mão 

que apoia, no corpo que vibra e goza. O espaço total para essa pulsão estaria na cor, que 

luta para tirar a escritura (cadeia na qual o corpo desaparece) do meio mercantil.  Há 

nesses termos uma substituição do reino da palavra pelo gesto, a escritura que remete ao 

corpo, numa razão utópica do texto.                                      

No ensaio denominado Cy Twonbly ou Non multa sed multum, Barthes 

afirma um transpassar de um simples estereótipo estético para um trabalho de 

linguagem. A relação entre escritura e caligrafia marca o campo da poética na retórica, 

no gesto que conduz (como soma das pulsões, das razões, das preguiças, que envolvem 

um ato – que é transitivo e suscita um objeto, um resultado – numa atmosfera), negando 

aquilo que parece ser, dizendo uma coisa com a intenção que o receptor (sujeito da 

cultura, da especialidade, do prazer, mudo, da memória, da produção) compreenda 

outra. O artista nesses termos é um operador de gestos, que goza desse movimento, 

colocando na tela um receptáculo do escrito, liberando a pintura da visão, desenhando 

no escuro. A criação é como uma criança que não fala, uma produção não ideal, entre o 

instrumento e a fantasia, que navega entre a vida e a morte, num único gesto, e pensar. 

Em termos de materiais, o lápis de cor é um signo total para esse artista, signo do tempo 

(que é incerteza), da cultura, da sociedade. Pelo traço da arte desloca-se o centro, já não 

é o objeto do desejo, mas o sujeito desse desejo com seu corpo que arranha e roça, que 

seduz, que pulsa e provoca, produzindo possíveis leituras, numa crítica filosófica do 
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tempo por meio de uma antologia dos vestígios. Barthes investiga o acontecimento em 

T.W, o que se passa aqui em termos de um fato (pragma), um acaso (tyché), um fim 

(telos), uma surpresa (aposdeston), uma ação (drama, como encenação da cultura). O 

instrumento da pintura, o lápis, o óleo, o papel é o fato; os gestos instalam a matéria 

como fato, definido por seu paradoxo de não ser limpo, ser residual, rastro que se opera 

a verdade. A obra está em meio a forças do acaso, num jogo com a dispersão, num 

espaço de porosidades e intervalos, num grande vazio onde o tempo não importa. 

Nesses termos, o sentido engana o homem, um exemplo são os títulos que conduzem a 

uma significação. O título bloqueia o acesso à tela, numa função labiríntica, 

fantasmagórica. T.W. produz um efeito de impressão, numa ilusão de facilidade, 

simplicidade, categorização da sensação, e não truque retórico.             

De T.W, Barthes parte para uma análise da arte pop questionando a 

importância do uso de tudo que é desprezado, numa aceitação de um simples reflexo das 

coisas representadas, reverberação do ambiente americano. Nesse tipo de produção os 

meios técnicos modificam as formas e o próprio conceito de arte, em termos de se 

pensar na repetição, como característica da cultura e suas tipologias. A arte pop está no 

lugar da máquina, já não há alma, e sim um estatuto, entre o ser e o ícone, o estilo, 

suprimindo o homem na sua individualidade. Na modernidade a ideia de pessoa, de 

sujeito está ameaçada, sob a pressão da cultura de massa (o gregário, que todos vêem e 

consomem, o fato como estereótipo, a imagem se transforma em fato), a personalidade 

da escritura desaparece. A identidade não é então a pessoa, mas sim um mundo de 

identidades, como num ficheiro policial. Essas questões interpolam o nível de 

percepção, reduz, amplia, afasta, aproxima, aumenta o objeto, numa invasão perceptiva.  

Em termos técnicos, a trama, o tecido constitui-se fortemente nas cores pensadas, no 

espaço das pulsões, no resgate do significante, na essência das coisas. Um sentido 

filosófico é percorrido: as coisas modernas têm apenas a essência do código social que 

as manifesta para que não sejam produzidas, mas reproduzidas. A reprodução é o ser da 

modernidade. 

Outro artista que o autor comenta é o Requichot. Destaca-se a relação 

pintura e o corpo, o corpo por dentro, nos seus contrastes, no movimento da matéria. A 

pintura torna-se ruidosa, remetendo a uma forma de sadismo (a experiência do corpo 

começa nesses meandros, quando algo é repugnado, o gosto pelo asco, o que abre uma 

vertigem). Barthes diz do excesso de materialidade (o metamental), o corpo sem 

oposição, privado de sentido, o dentro aplicado como uma bofetada ao íntimo. O pintor 
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seria então um selvagem que representa e sacrifica seu corpo, tendo em mãos relicários 

(caixas que no interior há algo pra se ver, como numa endoscopia) de prazeres.  Nessa 

derivação do corpo a pintura instaura uma linguagem num movimento erétil e continuo, 

na língua que transmuta o falo que fala, no vestígio, o mito, o visceral.  

Em apêndice a esta parte do livro Barthes escreve um ensaio intitulado 

“Dentro dos olhos” em que comenta e discute o conceito do olhar, que não é um signo, 

por que não se repete, mas significa, diz, de algo.  O reino do olhar seria o da 

significância, conclusão retirada com leituras de textos de Benveniste, que distingue a 

semiótica (que trabalha com signos articulados) e a semântica (em que nenhuma 

unidade é significante em si). O olhar carrega um mistério, uma zona de 

transbordamento, que depende do seu excesso, é sempre uma procura, uma inquietude. 

Para a ciência é entendido como informação, relação e posse, e possui funções óticas, 

linguísticas e de captação. Barthes afirma que a fronteira do verbo olhar é meio confusa 

e não nítida, na verdade o olhar pode sentir, escutar e carregar algo de oculto como se os 

objetos e as coisas nos olhassem.  

 

O corpo da música: 

Nesta segunda parte da coletânea, Barthes toma como objeto de discussão e 

investigação a música, a relação com a escuta, a execução, a voz, a língua, o canto 

romântico, a música de Schumann. 

A escuta em sua leitura é um ato psicológico operado em três níveisque 

envolve um fator intencional, distinto do ouvir (fenômeno fisiológico). O primeiro é 

indicial, uma escuta alerta, o segundo, é decifração e o terceiro não visa nem espera, não 

aquilo que é dito, mas aquele que fala como quem afirma escuta-me, é o nível da 

significância geral. A audição/escuta permite uma avaliação da relação homem espaço e 

tempo, por meio da captação de graus de distanciamento da estimulação sonora, num 

exercício da inteligência, seletivo. Sendo espacialmente reverberada interpõem de modo 

direto no espaço do homem, na noção de território, possibilitando uma atenção prévia 

que capta o que perturba o territorial, agindo em defesa contra a surpresa: seu objeto é a 

ameaça e a necessidade. 

Assim, escutar traz uma promessa de prazer, sendo o ouvido um espécie de 

funil para o exterior. Escuta-se para entender, para sentir prazer, a questão da intenção 

interpola uma natureza mítica do nascimento do sonoro, em particular do ritmo.  Sem o 
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ritmo nenhuma linguagem seria possível. O ir e vir do marcado é fabulizado em Freud 

com a criança que com um carretel mima a presença e a ausência da mãe.  Do ruído, 

passando ao índice, e o sentido, um caminho é traçado envolvendo o mistério, o 

escondido na realidade, com a necessidade de um código, na sua decifração, interpondo 

uma hermenêutica que decodifica o que é obscuro, uma escuta religiosa. Barthes cita 

aqui a relação da escuta dos confessionários, o sagrado e o segredo do coração, a culpa, 

numa possível ligação entre fenomenologia do interior e uma fenomenologia da escuta. 

Nesses termos a escuta fala, de inconsciente para inconsciente, na figura do psicanalista, 

indo além para formas legais, o implícito, o suplementar, retardado, a polissemia. O que 

é escutado na verdade é o espalhamento dos significantes, que voltam sem cessar, e 

produzem novos significantes (a significância), sem que se desapareça o sentido. É um 

jogo entre poder e desejo. 

Barthes afirma a existência de dois tipos de música: uma que se escuta e 

outra que se executa, que faz-se tocada por um intérprete, que lê uma obra e seu 

respectivo autor, que produz um material sonoro, por meio técnico, seja material, seja 

humano (o técnico que regula o som amplificado).  O exemplo que é trabalhado é a 

música de Beethoven que abandona o amadorismo e necessita de um performateur, que 

faz a leitura, agrupa e desloca, combina, agencia a estrutura. Beethoven nesses termos é 

um músico do futuro que transgredi em sua obra o inteligível sensível, um compositor 

(como aquele que dá ao o que fazer, não o que ouvir – remetendo a sua surdez -  mas 

dar a escrever) que concebe a práxis mergulhada nos vestígios da alma, da imaginação, 

do sonho.  

Do sentido da música prática o autor percorre a relação entre o universo 

sonoro da língua, da voz e da música.  Questiona como interpretar uma música, sendo 

que a crítica está sempre fadada a adjetivações e predicados por vezes reducionistas e 

imprecisos. O imaginário chega de modo fácil nesse universo dos adjetivos, produzindo 

um efeito legal, uma dimensão de ethos na música.  Há então um paradoxo entre o que é 

predicável e a natureza inefável do sonoro musical. Barthes aponta um caminho de 

conciliação possível no estabelecimento da mudança do próprio objeto musical, 

mudança do nível de percepção, no deslocamento da zona de contato entre música e 

linguagem, uma postura dupla entre língua e música, instaurada na voz, no que ele 

chama de grão. Trabalha essa relação a partir do entendimento dos conceitos da filósofa, 

psicanalista Julia Kristeva, de Feno canto (como tudo o que na execução está a serviço 

da expressão, da representação, dos valores culturais), e de Geno canto (que remete a 
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escritura, o volume da voz, que diz de onde os espaços da significações germinam, do 

interior da materialidade, da dicção). O que se conhece é apenas uma história feno 

textual da música.  

Exemplificando tem-se a música romântica, que prega o discurso pela 

evidência, a substituição da voz pelos instrumentos, marcando um espaço da ausência, 

um deslocamento, e a instauração da significação. O canto de Schubert não suprime a 

voz, diferentemente de Schumann, em que o lied pode ser cantado por ambos os sexos, 

unissex, como o amor que está além de categorias sociais, um ser complexo, cuja 

castração não é mais física (como os castratis), mas interior.  O lied nasce de um espaço 

fechado, na relação corpo do cantor e ouvinte.  Cantar nesses termos, é gozar do meu 

corpo unificado. Tudo o que vibra em mim faz cantar o lied, e diz, revela, sempre o 

afeto do ser perdido, pouco socializado, num mundo como uma dedicatória, fantasioso, 

que se imagina e ao mesmo tempo improvisa a categoria de um objeto anacrônico, a do 

amor inalcançável.  

Em Schumann é perceptível a relação desse amor num corpo irrequieto, 

numa intimidade solitária, alma enamorada e fechada, como uma criança cujo único 

laço (perdido) é a mãe. Trata-se de um piano particular, de inocência técnica.  Sua 

música refere-se a coisas concretas, mas ameaçadas e desarticuladas por movimentos de 

mutação no tempo.  Assim, transmuta-se um mundo como um redemoinho, um carnaval 

em que a dor é uma estrutura patética, não necessariamente referente ao seu ser, mas 

como a dor do louco.  

Barthes afirma a forte relação entre o corpo e a música ao comentar sobre as 

Kresleirianas, que dizem mais de estados corporais, do que da alma, também 

enfatizando a grande presença dos intermezzos, onde o próprio corpo põe – se a criticar 

o discurso. É o corpo que pulsa, bate, que executa e goza o que ouve, é o seu 

movimento que fala, como gesto vocal. Enquanto corpo, o texto musical está semeado 

de perdas e luta pelo estabelecimento de uma linguagem, uma nominação.  

A música seria então aquilo que luta com a escritura.  Quando a escritura 

triunfa toma o lugar da ciência: que não restitui o corpo – apenas a sua metáfora é exata.  

Nesses termos o lugar da música é o da significância e não necessariamente um sistema 

de signos, é o lugar das artes das pulsões, impregnado de desejo, que transforma as 

moções do corpo para a alma, como a loucura, livre e não condenada ao sentido. 
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APÊNDICE 3: TRANSCRIÇÕES 

GRAVAÇÃO 04-09-12 (duração: 29’) 

Agora a pouco falávamos sobre tempo. Desculpa se eu divagar um pouco 

(...)13 ir pra frente e pra trás. Na verdade o tempo que é uma questão que estou sempre 

pensando e me intriga. Há pouco estava lendo algumas falas de Santo Agostinho e 

achei aquilo realmente incrível, e realmente isso está presente em minha obra. Não 

podemos, é claro, e isso é primário, fazer música sem pensar em tempo, evidentemente 

que música é tempo. Eu penso que música é tempo, e penso mais, que música determina 

tempo, é determinado por este tipo de ação. Então é uma coisa que enriquece muito o 

pensamento da gente. O tempo é agora? Passou? Qual o tempo que vem no futuro? 

Falando então sobre a minha infância e o que sou eu (...) 

Hoje eu tenho 71 anos, bem vividos e se tivesse de recomeçar a vida queria 

fazer tudo o que eu já fiz. Sou uma pessoa extremamente feliz e realizada. Acho que 

todas as coisas que eu quis fazer na minha vida eu fiz, e não foi (penso que não foi), fiz 

te teima, ou pra exibir. Nada disso! Eu fiz. Eu acredito na questão de vocação, na 

questão do tempo da gente.  

E assim nos 71 anos estou muito bem, casei com a mulher que amei e amo, 

tivemos três filhos, temos netos, enfim, nesse ponto absolutamente realizado. A 

profissão que eu tenho foi eu que escolhi, contra o vento e contra o tempo, por que 

Goiânia nos anos 50 falar que iria estudar música era uma coisa meio estranha, não 

era uma profissão, música seria coisa de boêmio, ou na mentalidade nossa (como a 

gente falava muito), era complemento de educação para as meninas casadoiras. 

 - O que é uma mentalidade bem romântica. 

 - É claro! Bem romântica e também de prisão. 

- Paternalista um pouco. 

 É paternalismo isso aí. E eu não vejo isso. Eu acho que arte é 

absolutamente liberdade, eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que arte é 

liberdade, e é através da prática de arte que as pessoas ganham o sentido de liberdade. 

Por que liberdade não é sair fazendo o que quer, a gente só e livre por que vive em 

sociedade. O homem sozinho é livre, mas, não vive (...). O limite da nossa liberdade é 

                                                           
13 É interessante citar que alguns sinais do texto transcrito se referem a pausas na respiração da fala, ou 
ainda a momentos de construção da frase oral, que por vezes parecem confusas ou repetitivas. A escolha 
de preservar algumas repetições e expressões da oralidade permiteum olhar analítico para além do 
histórico, o psicológico e a escrita do eu, recursos interessantes no jogo da construção biográfica e do 
registro autobiográfico. 
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uma coisa maravilhosa e eu acho que a prática da arte pelo sentido criativo, enfim (...) 

pela consciência que temos de transformar, pelo poder que temos de transformar a 

natureza e de expressar com essa natureza (...) tudo isso está muito ligado com essa 

liberdade. Quer dizer, eu falo o que eu quero, não adianta me proibirem de pensar, não 

adianta me proibirem de falar. Eu até posso camuflar a minha fala, mas não posso 

camuflar meu pensamento.  

E essa é a liberdade que a gente tem, e que infelizmente, na atualidade, em 

nossa sociedade capitalista, a indústria cultural (...), que eu considero a desgraça da 

humanidade (...), a indústria cultural vem manipulando cada vez mais as pessoas no 

sentido de que se perde hoje em dia, cada vez mais, a consciência do livre arbítrio.  O 

indivíduo não escolhe mais. Ele é levado por aquilo que a indústria dita para ele, tudo 

é moda e a arte inclusive. Quando se pensa na arte ditada pela indústria, ela é 

absolutamente manipuladora. E ela, como indústria (...) é uma arte fácil que leva as 

pessoas a pensarem apenas no divertimento. (...) E como é muito fácil e nesse 

divertimento, leva a pessoa a querer mais a gastar mais aquilo (...). As pessoas não 

chegam a ter o prazer, e por que não dizer hoje em dia o gozo.   Elas são manipuladas, 

querem sempre mais, e não sabem onde irão chegar. Música, cinema, teatro, artes 

visuais, tudo isso se tornou produto de consumo e tem que ser vendido e tem que ser 

barato etc. (não cabe aqui essa discussão). Quero dizer que as pessoas perdem cada 

vez mais a capacidade de viver.  

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 batestaca14 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 tão comum ver os meninos 

comentarem: quantas você beijou? Você transou com quantas? (...) etc. E nisso aí 

nenhum deles chega a um orgasmo, a um prazer. É preciso voltar um tempo nosso onde 

o toque na outra pessoa exista (...) e não que virtualmente ele esteja fazendo isso (...). 

Que o prazer da pessoa (...) ahn (...) fazer sexo (...) seja um prazer de estar com o outro 

realmente, que seja por prazer, não por uma dinâmica que se faz. 

                                                           
14 Com referência a condução e repetição rítmica das músicas dançantes atuais. 
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E tudo isso é ditado pela indústria. 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, fazer a dupla, 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 por o papel celofane, por aquilo bonitinho, pra fingir 

que é bonito. (E o que pareça) eu gosto muito de dar flores para minha mulher, eu 

nunca dei uma flor pra ela embrulhada no papel, eu dou a flor sem nada, por que é a 

beleza da flor. E é isso que acontece com o dourar das coisas e aquilo que vai 

consumir. 

 Então pegou da nossa música caipira (...) se transformou em sertanejo, 

nesse produto. A capa está no arranjo que se faz, nas letras que se criam, por que as 

melodias passaram a ser a mesma coisa, a previsibilidade disso é uma coisa incrível. 

Criam-se letras incrivelmente banais, idiotas, e que embalam todo mundo. Eu não estou 

me excluindo disso não. Hoje se eu vou (...) hoje eu não estou nessa época, mas, se eu 

estiver numa balada pra dançar, não tenha dúvida que eu vou me embalar e dançar 

também. Eu sou igual a todo mundo, mas, tudo isso é ditado pra gente. É uma 

propaganda que se faz disso em cima de tudo (...) é muito fácil. O disco que a gente vai 

comprar (...) compramos a imagem na capa do CD, a moça bonita, o rapaz bonito que 

está na capa ali (...) ou o exótico (...). Parece que chegamos num ponto em que a 

mocinha nua, nua não (...) pelada (...) pra poder exibir, já não está chamando muita 

atenção, então vamos passar para outro exotismo.  

Tudo isso é muito caótico. Fala-se tanto de poluição (...) isso é poluição, 

assim como a poluição visual na cidade, esse ambiente em que a gente vive. Não sei 

onde é que eu cheguei nessa fala minha aqui (...) mas o que quero dizer é isso (...) 

lembro (...) que perdemos a capacidade. 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! O jovem não tem mais (...), 

tem (...) foi roubada dele. A sociedade nossa roubou dele a capacidade de escolher, de 

ser, de decidir. Então nós somos cada vez mais robôs. 

Em tudo isso, precisamos acreditar na capacidade humana de ser, de 

escolher, decidir, e nisso dele criar. É preciso (...). Isso é fundamental nos processos de 

educação da atualidade, mas, infelizmente não se vê muito. Por exemplo, nós temos 
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atualmente no Brasil as escolas de ensino médio que são obrigadas, é lei agora, que 

precisa ter música nas escolas. Eu dou minha cabeça pra corte pra quem responder por 

que ter música nas escolas? (...) Os professores de música, nós professores de música, 

falamos que foi um grande ganho da nossa classe. Não é ganho de classe isso! Claro, 

vai ter mais emprego, tem mais coisa para as pessoas, uma questão de classe, mas, não 

(...). Isso é uma questão de formação. Perdeu-se! Música é essencial no ensino. É! É 

tão essencial quanto a matemática, (...) mas, isso não é pensado o por que é. É 

essencial por quê? O homem necessita na formação do cidadão (...) se tem um processo 

dele se racionalizar, esse processo, e não sou eu quem diz isso, Emmanuel Kant já 

falava, esse processo parte da percepção. Somente pela prática de arte é que o 

indivíduo vai perceber a si mesmo, o ambiente, etc. Somente percebendo ele pode 

raciocinar. Nisso ai está toda a cadeia do cidadão e da formação de um cidadão. 

Infelizmente isso não (...) quer dizer (...) se sabe, por exemplo, que é preciso ter música 

na escola (...).  

Então o professor vai para escola sem saber o que se faz? Não! Ele ali é o 

formador da educação estética, daquele indivíduo que se faz por outros caminhos, mas 

pela música muito fortemente. Eu digo pela música fortemente pelo seguinte dentro da 

escola, a música é tempo. O conceito de tempo segundo (...) música e fala são 

elaborações de um mesmo elemento, é sempre som e ritmo. A fala, nossa linguagem 

falada, e música estão muito próximas! Muito, muito próximas! Eu diria que apenas se 

separa disso aí que fala, de modo geral, é referência imediata, e a música não é 

referência, mas, o material e o processo de comunicação são exatamente o mesmo.  

Isso é fundamental na formação de um indivíduo. Não é questão de 

informação, é questão de formação mesmo! E nisso aí é preciso, no processo de 

educação ser (...), é (...) rejeitar, (...) rejeitar é muito forte, mas, evitar aquilo que é do 

dia a dia da sociedade de consumo.  

Eu estou falando coisas que eu sei que acontece com as pessoas. Vou 

colocar essa música para os meninos escutarem por que eles gostam, eles vão cantar 

essa música por que eles gostam. Gostam por que é do dia a dia deles. Então estamos 

oferecendo novas previsibilidades. Isso é anti criativo, isso é anti ação com o aluno. É 

preciso levar ao aluno (...) não é proibir o indivíduo de escutar aquilo, mas, dar meios 

dele poder escolher, e o primeiro meio é mostrar todo um universo que não é mostrado 

pra ele, que está aí. Esse universo (...) não estou falando de música das grandes 

sinfonias etc, mas, aquele universo também que foi abafado da música cultural nossa, 
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das atividades culturais. Enfim, fazer o aluno ver todas essas coisas e daí ele tirar 

depois disso uma escolha, como a gente escolhe a vida da gente.  

Então eu acho que isso é uma coisa que a gente lida hoje em dia, e eu 

acredito que quando eu estou fazendo música (...), eu tenho certeza (...) que eu jamais 

eu penso assim: eu vou fazer isso aqui por que alguém gosta. Eu estou fazendo isso por 

que eu gosto, eu quero falar dessa maneira! Não é o certo, o errado, ou o que as 

pessoas querem. Mas nesse momento eu quero dessa maneira. No máximo eu estou 

fazendo música pra alguém, eu estou fazendo música para o Eduardo e sei que o 

Eduardo gosta daquele estilo. Isso é outra coisa. Mas não fazer música para um 

determinado meio, ou que aquilo vai vender etc. Não! Eu faço por que estou pensando 

dessa maneira! 

 Isso gera outra discussão bem atual. Sabe o jovem fica indeciso hoje em 

dia. O que fazer na vida? Qual emprego, qual concurso eu vou fazer? Isso é o que bate 

no jovem. Infelizmente (...). Não é culpa do jovem. É culpa da sociedade em que se foi 

criado. Disso aí (...) da competição louca que se tem, e do medo até mesmo de não 

sobreviver que bate no jovem. Quer dizer, não se fala mais na vocação. E quando o 

jovem tem a vocação que ele quer seguir, é levado logo aos meios mais fáceis. Vou dar 

o exemplo disso em música. Ah eu vou fazer faculdade de música! Eu quero fazer 

música! Mas o que você já sabe? (...) Ah eu toco um pouquinho de baixo elétrico e tal... 

eu gosto muito do rock (...) ah então você vai ter isso como profissão? Ah eu vou! Vou 

logo tocar! Vou ser baixista de uma banda (...) e logo (...) e daí (...) a conversa de 

menino, logo (...) com esse logo, gravo logo um disco (...) eu apresento. O que é (...). 

Isso é uma mentira!  

É uma mentira, uma balela que está na cabeça de todo mundo. Nós 

sabemos que o artista famoso de hoje em dia, aquele que vai no programa de televisão 

aí, e é dado como gênio da música brasileira por que ele vendeu dez mil cópias, ele não 

precisa saber música nem nada. É dado, ele é fabricado! Faz aquilo que o mandam 

fazer, ele é fabricado, canta daquela maneira, ele veste daquela maneira, ele é 

maquiado etc, pra fazer aquilo. Claro ele vende dez mil discos, ficou rico, mas atrás 

disso tem uma indústria que vai ficar bilionária às custas dele.  

Não sei se isso traz felicidade pra pessoa. Não é o caso! Estou falando da 

questão da escolha, daqueles que estão olhando isso como o mito que a sociedade 

criou. A desgraça nazista dos mitos está bem forte na cabeça das pessoas também. 

Então ele sonha em ser igual àquele artista, aquele jovem, e não sabe quais os meios 
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pra se fazer, e como tudo ficou muito fácil ele quer ir pra máquina e logo quer fazer 

quer fazer (...) como fala? (...) um blog (...) não sei o que? (...) pra poder por num site e 

logo vai ter dez milhões de pessoas vendo o blog que ele fez ali e ele está começando a 

se sentir que é um sabedor, um gênio com aquilo. E assim vai a falta de escolha. Eu 

tenho lidado, sempre lidei muito com os jovens e esses problemas. Às vezes a gente 

consegue é (...) controlar isso no sentido de (...) vamos escutar um pouco mais de 

música, vamos ver se é isso que você quer na vida? Você pode querer música? É ótimo! 

Ahn (...) mas você não precisa (...) você pode, você pode fazer música! Você pode 

praticar música e esse não ser o seu meio de sobre (...) sobrexistência15.É ótimo quando 

a gente tem o meio de sobrevivência e sobrexistência fazendo aquilo que a gente gosta, 

mas nem sempre é possível, então vamos procurar fazer aquilo que eu preciso fazer 

sempre feliz, pra isso eu preciso também de outra coisa que eu faço.  

Toda essa é a confusão que a gente vive. Eu fico falando de vocação aqui e 

parece que estou arrotando isso. Não (...), acho que é uma coisa natural, e pra mim foi 

assim, dizer o que eu escolhi o que eu quis fazer (...) e (...) foi (...) foi (...) foi difícil (...) 

não (...), foi difícil no sentido que havia muita barreira. Eu comecei (...). Eu sempre 

gostei de música (...). Sim!  E eu não sabia bem, menino não sabia bem do que gostava 

não, mas, eu tinha certeza pra mim mesmo que eu não queria é (...) sair passeando aí 

com a turma, ser da turma de fulano, de ciclano. Isso no meu tempo era moda aqui.  

Então você é da turminha de beltrano, de fulano (...) ou uma turminha briga com a 

outra (...) ou a turminha vai pra toda pra zona e sai comentando o que se fez ali (...) 

éhh.  

Isso nunca fez sentido pra mim e felizmente eu tive quem me orientasse, no 

sentido de ser eu mesmo, ser forte no querer seguir nisso aí. Eu achava ridículo, não sei 

por que, mas eu não queria. Ninguém proibia, mas não queria seguir aquilo, queria 

outros caminhos. Eu lia muito, eu gostava de ler, gostava de escutar música enfim (...).  

O fato é que quando estava chegando aos dezoito anos eu era aluno do 

conservatório de música, aqui o que é hoje a Escola de Música da universidade (era 

ainda um conservatório particular), e minha professora de piano Dalva Pires 

Bragança, uma criatura maravilhosa, começou a cutucar lá em casa que eu precisava 

sair daqui pra estudar (...), que eu precisava de um ambiente maior. Eu acho que ela 

enxergava muito isso que estava aqui (...) e eu era meio que E.T.  na cidade. E enfim 

                                                           
15 Certamente a palavra poderia ser “subsistência”. 
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(...). A minha mãe me apoiou no sentido de sair. Quando eu falo a minha mãe, o meu 

pai eu perdi quando eu tinha um ano de idade, então, minha mãe foi mãe e pai o tempo 

todo (...). E (...) com a mãe fantasticamente maravilhosa, uma mulher que me ensinou o 

que é liberdade, o que se faz da vida (...) a me conduzir. Ela então começou a cogitar 

de eu ir embora para o Rio pra eu estudar. E foi assim que com dezoito anos eu saí de 

Goiânia (...) e estava dizendo de vocação (...) eu queria fazer isso. Eu falava pra todo 

mundo que ia embora para o Rio para fazer vestibular pra estudar medicina. Eu tinha 

que falar isso, era uma questão de defesa. Era mentira, mas, eu falava por que se eu 

falasse música todo mundo ia rir, ou falar, não (...) aquela tradicional (...) o que mais 

você vai fazer? Não (...) não tinha jeito disso. Então eu fui embora para o Rio, minha 

mãe foi me levando, foi me levar. Nos anos cinquenta sair de Goiânia para o Rio era 

alguma coisa, era uma grande viagem. Goiânia ainda era isolada, acho que nós 

passamos a ser mais integrado com o Brasil a partir de Brasília. Foi exatamente (...) 

quer dizer, eu cheguei no rio em 1960, quando no estado de Guanabara, eu vi as festas 

lá, e a universidade de Brasília, a inauguração de Brasília aqui. Antes disso, nós 

éramos realmente alguma coisa ilhada. Bom, minha mãe foi me levar pra me ajeitar, e 

durante a viagem ela falou pra mim: 

- Olha você vai estudar música, estuda bastante por que é uma profissão 

difícil (...) 

- Aí eu falei: não, eu vou estudar é medicina (risos) 

- Olha você pode mentir pra quem você quiser tudo (...), não precisa mentir 

pra mim não. Você vai fazer é música. Eu sei que você vai fazer música. Faz! E te digo 

uma coisa (...) faz na sua vida tudo o que você quiser. Agora faz bem feito. 

 Foi o único conselho que ela me deixou no Rio, ajeitou as coisas todas e 

voltou. Três meses depois que eu estava lá ela faleceu. Então é uma coisa que acredito 

que era (...) ela tinha essa consciência e ajeitou.  E eu nunca me arrependi de nada 

disso não. Eu sou muito feliz (...).  

Pra fazer música (...) não é que eu cheguei lá e fui (...) foi aquele mar de 

rosas (...). Não! Foi uma coisa que também (...) não tem nada que desacreditar. Tinha 

que contar o dinheiro pra comer. Eu comi durante muitos anos no calabouço. Ninguém 

sabe o que é o calabouço! O calabouço era um restaurante pra estudante que tinha no 

Rio que era um inferno aquilo. Era uma coisa que não sei se era mantido pela 

prefeitura ou pelo estado não sei. Mas enfim, era um restaurante, era muito ruim, era 
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aquela comida que em alguns momentos a gente separava (...),  A gente ia tomar sopa e 

separava o bichinho assim da sopa ali (...). 

 

GRAVAÇÃO 18-09-12 (a; duração: 11’ 27’’) 

Eu fui para o Rio de janeiro no final de cinquenta e nove. Nos anos sessenta 

todo eu morei no Rio e lá fiz as minhas graduações. Eu fiz mais de uma graduação, em 

piano, realmente, depois em composição, outra em regência e uma licenciatura 

também, isso tudo foi se integrando na escola.  

Mas eu falava do calabouço (...) exatamente (...). Quando eu cheguei lá não 

tinha recurso, eu fiquei sozinho com um irmão menor e era o responsável por ele. Nós 

passamos a comer no calabouço (...), que é um marco interessante (...) estudante que 

não tinha recurso ia pra lá pra comer e era uma fila interminável e uma comida muito 

ruim. Mas enfim, era o que o governo nos dava aquela época. Lembrar que o Rio nos 

anos sessenta era o centro onde o Brasil inteiro, os estudantes, iam fazer vestibular. A 

Universidade do Brasil ainda era (...) a USP em São Paulo, a Universidade do Brasil, 

eram uma das poucas coisas. Estava começando por essa época as Universidades 

Federais. A Federal de Goiás foi oficializada por essa época. Logo depois que fui pra 

lá (...) eu lembro que no mesmo decreto que oficializou a Universidade Federal de 

Goiás, foi a de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Enfim, daí começam a aparecer as 

Universidades (...).  

Por essa época então a maioria dos estudantes iam para o Rio. Ali a gente 

encontrava o pessoal do interior todo, do norte, do sul, que ia para o Rio pra estudar. 

Mas eu dizia isso (...), parece às vezes que foi um ato heróico, que as pessoas se 

sacrificam tanto (...). Não!  A gente vai sobrevive aquilo e eu acho que são experiências 

de vida (...), acho muito salutar (...) ter eu decidir. Eu com dezoito anos tendo que 

decidir por mim e por meu irmão a responsabilidade de viver. Eu com a escolha de uma 

carreira que era difícil nessa época (...). Enfim, tudo isso aí, eu acho que só faz 

fortalecer a gente no sentido de acreditarmos numa vida (...), num sentido de vida, e 

que é alguma coisa muito forte. Não é alguma coisa que passa muito no jovem hoje em 

dia, uma coisa pra gozar, pra gozar, pra gozar (...). Eu acho que não é isso e se existe 

um sentido pra vida, e existe sim, é o da construção.  A gente constrói a própria 

existência. E constrói acreditando que está fazendo, gostando do que está fazendo, (...), 

criticando e analisando as próprias experiências. Acho que isso aí que é construção 

(...) e a formação da gente é essa (...).  
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Tudo isso foi muito válido pra mim durante essa época do Rio e me faz 

lembrar (...); eu estou falando dos jovens aqui (...), que é alguma coisa que marcava 

muito a gente, e eu fico pensando nisso depois. Nós, os estrangeiros, os que saiam do 

interior, iam para o Rio, versus os estudantes cariocas. Fazia uma diferença brutal (...), 

mas, brutal isso (...). Por que o carioca ele nasceu ali (...), frequentavam boas escolas, 

tudo mais, (...), aquela coisa de que praia é a coisa mais importante do mundo. 

Frequentar a praia, depois as rodas da bossa nova, ou samba, etc, é outra coisa mais 

importante do mundo (...), enfim (...) essa vida boa, essa vida de praia, de coisa (..., 

levavam os estudantes muito, o carioca, a ter muito espírito de reflexão. E nisso aí, nós 

que víamos do interior, nós dávamos um banho (...).  

Era muito engraçado isso por que (...), hoje eu fico pensando:   o que era?  

A gente ia  com um medo danado. Eu me sentia nessa época, eu era realmente nessa 

época, um caipira muito acanhado. E com tudo isso na hora que tinha alguma 

discussão, alguma coisa na escola, eu dava banho nos meus colegas. Isso não era 

privilégio meu. Eu verifique que isso era coisa de quem ia do interior (...).  a gente ia 

com uma vontade d estudar, vontade de conhecer a vida, etc, enquanto o carioca estava 

muito ali já (...), gozando aquela vida, era a capital, ou então nesse tempo, exatamente 

aquele carioca que estava vivendo aquela coisa, não somos mais a capita, mas nós 

somos a melhor cidade do mundo, a cidade maravilhosa pra viver. Que, aliás, era 

nessa época! Nos dez anos de Rio de Janeiro que eu passei, morando sozinho, eu não 

estava rezando o tempo todo, claro, eu sai para tudo quanto é tipo de experiência, pra 

farra, etc, enquanto solteiro. Eu nunca precise apresentar no Rio de Janeiro um 

documento meu. E eu andava sozinho, muito, muito! E a região que eu morava ali eu 

saia (,,,), eu morava no flamengo,  andava muito pela lapa, por ali onde era a zona de 

meretrício, enfim, e de todas as coisas (...), eu nunca vi agressões, eu nunca vi tiro, 

nunca vi nada! Quantas vezes eu sozinho de noite pela Praça Paris no Rio, saia da 

Lapa, Praça Paris, enfim, isso tudo aí, (...), nunca vi nada de agressão. Estou falando 

isso pensando hoje, o que é o Rio de Janeiro.  

 Mas eu dizia isso de nós estudantes do interior versus o carioca ali, 

realmente a gente chegava (...), e as coisas que poderiam ser difíceis pra gente em 

termos de estudo, geralmente a gente tinha um preparo maior individualmente aqui nós 

tínhamos um capacidade de reflexão maior.  A gente queria as coisas (...). E nisso eu 

vejo, por exemplo, (...), eu fui em Goiânia, antes de ir pra lá, estudando no Liceu, no 

Liceu de Goiânia. O ensino nosso era muito bom aqui! O ensino público (...), a escola 
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pública nossa era muito boa. O Liceu nessa época em Goiânia, era elite que iam para o 

Liceu (...), tinham outras escolas estaduais aqui, enfim, mas o Liceu era eleita.  Mas ali 

a gente aprendia, (...) os professores eram muito bons, além de que o sistema da escola 

(...) da gente ver, se integrar (...) foi muito bom.  

Então é uma coisa que a gente fica triste, de pensar hoje em dia os sistemas 

(...). As escolas eram boas, as escolas estaduais, (...) e a gente vê o que é agora, 

cinquenta anos depois (...),  a gente vê os políticos falando aí, arrotando tanto que (...), 

em época de política e só, (...) de que é preciso voltar (...) dar ênfase ao ensino, à 

educação, é preciso dar ênfase a saúde. E hoje em dia eu vejo isso com nojo! Vejo isso 

com nojo por que é uma mentira muito grande.   

Nenhum político tem a mínima consciência do que seja um sistema 

educacional, nada! Eu vejo nas propagandas políticas aí (...), tem uma que passa que 

mostra a presidenta Dilma falando numa profundidade (...), que é um discurso que deve 

ser guardado pra gente refletir. Quando ela está falando das crianças de zero a três 

anos, (...) a formação do cidadão acontece nesse momento, (...) um bom cidadão 

formado nesse início aí. Essa criança que recebe estímulo, agora estou utilizando a 

palavra dela, que não escutei ainda ninguém falar disso, (...) a criança de zero a três 

receber estímulos (...) ela está falando aí da percepção.  

Ela está falando da prática de arte nas escolas. Ninguém tem consciência 

disso! Ninguém que estou falando, quem é “dono” das políticas aí (...). Quando ela 

falou esse discurso maravilhoso aí na propagando política, um dos candidatos, não 

preciso dizer quem é,  logo depois colocou alguma coisa que seja, (...) é tão grotesco, 

tão grotesco que vira piada pra gente! Quer dizer (...), mostrando assim, “vou oferecer 

um kit uniforme, estou acrescentando nesse kit, um tênis (...)”, gente isso chega a beira 

do ridículo.  Quer dizer, depois de um discurso profundo da presidenta do Brasil, (...) 

essa mulher tem consciência das coisas, é pena, que envolta dela, os ministros, as 

pessoas e depois quem decide, senadores e deputados, não têm essa consciência (...), 

estão voltados para uma politicagem nojenta de salve-se quem puder e aproveitam o 

que quer.  

 Então com isso tudo, falar de educação, falar de saúde nesse país (...), 

político devia pelo menos ter a hombridade de não aceitar isso (...). 
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GRAVAÇÃO 18-09-12 (b; duração: 25’ 18’’) 

Estávamos falando sobre as minhas experiências no Rio como estudante 

(...). Fui, e logo terminei o segundo grau lá ainda, e fiz o vestibular para o 

Conservatório Brasileiro de Música, e aconteceram algumas coisas interessantes nessa 

escolha do conservatório. Quando eu saí daqui pra lá, eu fui sem nenhuma referência 

pra escola de música, nem nada. Fui para estudar, mas não sabia como. O que eu levei 

daqui que foi referência, e que aliás foi fundamental (...). Tinha nessa época aqui (...), e 

muitas pessoas vão lembrar de Erick Piper que era uma alemão em Goiânia que lidava 

com música (...), era um músico que tocava em bar e essas coisas, até tinha uma 

orquestrinha para ele aqui. 

 O Erick tinha um amigo violinista no Rio, que era o Santillo Parpinelli, 

hoje eu vejo, era um grande violinista da Escola Nacional de Música, que era inclusive 

integrante do quarteto da Escola Nacional de Música, o nome conhecidíssimo o 

Santillo. Eu fui com uma carta pra ele, o Erick Piper falando que (...), minha mãe era 

muito amiga dele (...), que eu (...), enfim quem era eu (...), pra ele olhar uma professora 

de piano pra mim, pra eu escolher. E o Parpinelli foi uma pessoa, que quer dizer (...), 

recebeu nós dois ali, dois desconhecidos do interior (...), ele foi de uma gentileza 

incrível. Ele falou: “não, eu vou olhar pra ele sim (...), o Erick Piper é um grande 

amigo meu eu tenho que olhar isso aí, pode deixar que eu vou olhar para o menino, 

(falou pra minha mãe), a melhor professora”. “Você podia ir comigo lá na Escola de 

Música amanhã que eu vou te apresentar uma professora de piano” (...), e foi 

naturalmente, ele conversou com Dona Elzira antes (...), e quando eu cheguei lá ele foi 

me apresentar a professora Elzira Amabile.  

Hoje eu falo assim: onde que estou, que caminho é esse que eu estava? Era 

um dos medalhões do ensino de piano (...) era Elzira Amabile. Aí (...) ele ainda brincou 

comigo assim (...), “vou te apresentar a melhor professora de piano que tem no Rio de 

Janeiro (...), você pode ficar sossegado”. E lá fui eu assim, borrando de medo de 

encontrar (...), mas, fui. Ele me apresentou Dona Elzira, e ela foi assim, (...), ela não 

pediu de cara pra eu tocar pra ela nem nada, falou, não (...), eu vou dar aula pra você 

sim, pode ficar sossegado (...), comentou com minha mãe, enfim, ficamos nisso. E (...), 

foi assim a escolha do piano (...). Eu sabia que estava diante um medalhão lá, e daí 

(...), enfim (...), e nem via o grau da coisa (...), quer dizer (...), ele me levar para aquela 

senhora, pra eu ter aula com ela.  
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Bom, (...) minha mãe foi embora e a Dona Elzira marcou um dia pra eu 

voltar lá na Escola e encontrar com ela, que ela queria me escutar, enfim (...), começar 

alguma coisa assim (...). E eu (...), tudo isso aí era pra eu preparar para um vestibular 

ainda (...), mas, fui eu pra Escola de Música (...). A escola de Música da Universidade 

do Brasil, que era uma das grandes Escolas que tínhamos nessa época, e ao lado, o 

Conservatório Brasileiro de Música, eram as duas entidades no Rio (...), muito 

famosas. A Escola Nacional de Música foi (...), é uma escola fundada na época do 

Império ainda, e que tinha mantido toda aquela tradição, que hoje é a Escola da 

Universidade Federal do Rio, integrou (...).  

Lá fui eu entrar no prédio da escola pra encontrar a Dona Elzira.  E aquilo 

pra mim parecia um museu, é um prédio lindíssimo, antigo (...). Aí entrei (...), me 

informei onde que estava a Dona Elzira (...). Fui eu, naquele prédio cheio das estátuas, 

(...), peguei (...), tinha um elevador (...). Falei (...), bom vou pegar esse elevador pra ir. 

No que eu cheguei no elevador, chegaram duas senhoras bem idosas, (...), eu abri a 

porta educadamente elas entraram, eu entrei. Quando o elevador estava no meio do 

caminho, uma delas virou pra mim e falou assim: “o jovem sabia que este elevador é 

privativo dos professores?” Eu falei: não senhora. Eu (...), me falaram que Dona Elzira 

está lá no terceiro andar, e eu (...) ia procurar ela (...). “Pois é, esse elevador é 

privativo dos professores!”.  Eu fiquei assim, sabe (...), sim senhora! E quieto ali (...), 

desci do elevador, e na hora que cheguei na sala da Dona Elzira, ela estava esperando 

lá, (...), eu olhei pra ela assim (...), e a minha atitude não foi outra, caí no choro, 

abracei com ela, e chorei feito um bezerro aí (...).  

 Eu estava (...), aquilo foi um impacto tão grande pra mim de vergonha (...), 

pra mim eu estava cometendo um crime ali (...). Ela falou: “Rapaz, por que está 

chorando, o que foi? Senta aqui, acalma!” Aí, conversamos muito, eu falei: não, eu fiz 

uma coisa muito errada agora. “O que foi que você fez (...)?” Contei a história, ela 

falou assim: “não liga não para esse bando de velhos que tem aqui, (...), isso é coisa 

dessas velhas (...)”; ela tinha a mesma idade (...).  “Essas velhinhas (...); aquele 

elevador lá de costume só os professores que usam, os alunos sobem pela escada. Mas 

isso não é proibição não! Você não é obrigado a adivinhas as coisas”. Enfim (...), ela 

falou tantas coisas que (...), e me acalmou. Esse foi o meu primeiro grande vexame no 

Rio.  

Eu estou contando isso, pra ver a experiência. Elzira Amabile é até hoje, já 

faleceu há um tempo, mas, é um nome lembrado (...). Ela me orientou logo (...), toquei 
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pra ela, (...), ela começou a ver (....), tinha mil e quinhentos defeitos evidentemente pra 

tocar. Ela começou a me preparar. Aí ela decidiu: “você não vai fazer vestibular pra 

esse museu aqui não! Vai fazer vestibular para o Conservatório Brasileiro de Música, 

que é uma escola muito mais moderna, onde tem mais liberdade de ação e tudo.” E 

realmente era isso. O conservatório Brasileiro de Música (...), depois ele decaiu muito, 

e atualmente ele quase (...), eu acho que está fechando (...), eu tive notícia que o 

mestrado de lá fechou há uns dois anos atrás.  Mas enfim (...), naquela época era uma 

Escola onde ferviam mais as coisas, enquanto a Escola Nacional de Música, era um 

medalhão, aquela coisa (...), um museu, mantendo a tradição; o Conservatório fervia 

mais em termos de ensino. 

 E eu fui. Fiz o vestibular pra lá, passei e logo (...); é uma escola paga, mas 

logo consegui bolsa da escola, e, consegui bolsa já como monitor de professor. Foi a 

partir daí que eu comecei minha experiência lá (...), e minha experiência como 

professor. Na monitoria me entregavam classe de teoria, aquela coisa toda lá (...), e 

que eu comecei a conviver. Isso foi bom (...), o convívio no Conservatório Brasileiro 

como aluno, como monitor, claro o professor me orientando. Daí eu tive experiências 

fantásticas de professores muito bons, e outras, não tão boas que acho que vale a pena 

a gente pensar nisso em termos de reflexão hoje.  

Tinha uma disciplina no curso de graduação em piano, quer era pedagogia 

musical. No primeiro dia de aula que eu fui pra essa disciplina, era também uma 

professora que era famosa, muito conhecida, respeitadíssima. E eu fui pra aula dela e 

me encantei com a maneira dela (...); aquela pedagogia musical toda me encantou. Eu 

apaixonei por aquilo e comecei a estudar muito (...). O Conservatório musical 

Brasileiro é pertinho da Biblioteca Nacional. E eu claro (...), virei um rato da 

Biblioteca Nacional.  Eu morava em republica de estudante, eu tinha que estudar em 

algum lugar (...), e a Biblioteca Nacional, nada mal (...). A Biblioteca Nacional à 

disposição (...). A Biblioteca Nacional tem um departamento lá só de música fantástico, 

enfim, (...) eu estava, (...), era ótimo estar ali. 

E eu ia para a biblioteca e comecei a pesquisar muito aquilo que essa 

professora de pedagogia falava em aula, tal, tal. E fui (...), muito bom, eu apaixonado 

pela professora e pela disciplina. Aí, veio a primeira prova (...), um mês depois 

tínhamos que fazer prova, e eu vi na sala quando fui fazer a prova (...), estava meus 

colegas todos colando descaradamente, abriam os cadernos e iam copiando (...). Eu 

como bom caipira falei: mas que coisa feia, não é por ai, e páa! Escrevi! Peguei o 
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papel almaço e escrevi umas quatro, cinco folhas, das perguntas dela. Mas escrevi 

muito!  Que eu tinha estudado muito aquilo. Aí o resultado da prova depois disso (...) a 

professora (...) e ela (...), vieram as notas, e todo mundo tirou, nove, dez, todos os 

colegas lá.  Quando olhei minha nota eu tirei acho que dois ou três (...), foi dois que ela 

me deu, foi isso! Eu falei: não é possível gente, mas como eu sou (...), como estou ruim, 

como estou atrasado com as coisas. Fiquei pensando assim. Aí esperei acabar a aula e 

fui conversar com ela. Professora dá licença (...), eu queria saber da senhora (...). 

Todos os meus colegas tiraram nove, dez. Eu estudei muito para a sua disciplina (...), 

sabe, por que eu gosto muito da sua disciplina, e (...) eu tirei dois! Puxa será que estava 

tão errado? Aí ela respondeu assim pra mim: “olha Estércio, sabe por que você tirou 

dois? Por que nada que você escreveu está escrito no meu caderno”.  Ai eu levei (...), 

foi outra chacoalhada da vida! (É essa aqui minha ídolo que eu estou (...)). Então está 

certo professora (risos). E saí (...).  

Hoje eu fico vendo, talvez foi uma das primeiras tomadas de consciência de 

vida, de coisa (...). Eu a partir dali fui analisar (...). É não estava no caderno dela (...), 

eu pesquisei e tudo (...). Eu falei está certo!  Eu acho que foi a partir daí minha 

primeira experiência de (...) arrogância, de chato (...), do que fosse, por que eu passei, 

(...) pegava tudo que ela dava em aula, continuei frequentando a Biblioteca Nacional e 

pesquisando. E pesquisei como se estivesse fazendo hoje um mestrado e tal, ou tinha 

fichado tanto livro, tanta coisa sobre pedagogia geral, pedagogia musical, enfim (...), 

essas coisas. E aí o que eu passei a fazer corajosamente? Eu acho que hoje foi 

cinicamente, que eu devia falar isso.  Eu não deixei essa professora dar mais aula; que 

ela falava alguma coisa em aula, eu (...) dá licença professora (...), mas isso pode ser 

isso, pode ser aquilo (...); enfim (...), eu fui de maldade mesmo. Hoje eu vi, era maldade 

mesmo, eu fiquei com tanta raiva daquilo (...), mas, essa maldade me serviu demais. 

Essa mulher não deu aula mais, durante o ano inteiro. Enfim, eu passei na disciplina 

dela, sem colar (...), passei, mas, aprendi muito.  Quer dizer com a atitude dela eu vi, 

descobri (...), que essa á atitude mais anti pedagógica, anti didática, seja o que for o 

que existe no mundo. Quer dizer a professora que repete o caderninho dela! 

- E o repertório que o senhor tocou no piano? 

Dessa aí eu acho, dessa pedagogia do piano, me valeu até hoje para muitas 

reflexões. Do repertório (...) a gente tinha o programa de piano, e estudei muito (...). O 

repertório girava muito (...), não chegava nunca (...), não passava de Debussy. E que a 

gente tinha que fazer sonatas, concertos, estudos é claro (...). Eu lembro que no último 
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ano eu tinha que fazer um concerto para piano e orquestra. O concerto que eu fiz foi o 

Número cinco de Beethoven. Enfim (...) era muito grande o repertório que tínhamos que 

fazer. Você tinha não sei quantas (...), quantos estudos de Chopin, praticamente o livro 

inteiro, estudo de Liszt, Bach, suítes, fugas. 

 - E os brasileiros?   

Brasileiros (...) sim! Os nacionalistas, um pouco (...). O que a gente tocava 

de brasileiro lá (...), o Lorenzo Fernandes, eu lembro bem,  por que até hoje gosto 

muito;  Vila Lobos, Lorenzo Fernandes, Francisco Mignone, principalmente esses que  

a gente tocava no repertório. Sim, às vezes Frutuoso Viana, alguns outros nacionalistas 

que lidavam com o piano. Era esse o repertório que a gente fazia, e eu fiz muito. Mas, 

me aconteceu o seguinte, eu já estava no penúltimo ano do curso de piano, da 

graduação de piano (...), eu era monitor por essa época de harmonia da professora 

Virgínia Fiuza, (...) que era a professora de composição, a principal professora de 

composição daquela escola e da Escola Nacional de Música também.  

 Eu trabalhando com a Dona Virgínia esse tempo todo, claro, aprendi muito 

mais que os outros de harmonia, contraponto, essa coisa toda. Ela a certa altura me 

tacou na lata assim “oh você estuda depressa que você vai fazer semana que vem o 

vestibular de composição!”. Foi assim bem na lata (...). E eu falei: pirou (...), eu estou 

fazendo o curso de piano ainda, e eu sou bolsista de piano, não tenho dinheiro pra 

poder pagar o curso de composição (...). “Eu estou falando que você vai fazer o 

vestibular e vai fazer (...), por que eu sei (...), você vai passar, eu te conheço aqui. Eu 

quero que você faça o curso de composição e eu sei que você vai ter bolsa, pode ficar 

sossegado com isso!”. E eu entrei para o curso de composição. 

Na verdade até então alguma coisa escrita muito simplesinha, o meu 

pensamento estava muito voltado ainda para o piano, eu queria ser o pianista. E foi 

nessa que eu entrei para o curso de composição. Passei no vestibular e comecei a fazer 

o curso com a Virgínia, que era uma mulher fantástica. Ela já me conhecia, tinha 

intimidade com ela, por que era monitor dela há muito tempo.  A gente passava no 

curso de composição pelas formas tradicionais todas. 

 Hoje eu vejo os cursos atuais de composição (...), geralmente não passam 

pela tradição clássica que nós temos (...), já pega atualidade (...), quer fazer a 

composição da vanguarda. Aliás, isso se aplica também aos cursos de artes visuais, de 

artes plásticas (...). O aluno não tem (...), e eu vejo isso como alguma coisa gravíssima 

de defeito (...), por que qual a consciência de um aluno de graduação está tendo da 
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música atual, se ele desconhece, ou pelo menos não praticou toda uma música da 

cultura nossa? Da cultura ocidental, (...) não preciso partir para outras culturas (...). 

Da cultura ocidental que acontece aqui eu tenho que saber se não (...), não sei por que 

estou fazendo a música de hoje. Não faz sentido para uma pessoa estar fazendo música 

atonal, se ela não tem toda uma consciência do que é a tonalidade em termos da nossa 

cultura. Aí sim, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa prática (...), a música 

atonal vai ter sentido, sim! 

Então eu passei muito (...), eu recebi com ela muito toda essa carga 

tradicional. Tinha que compor em todas as formas, todos os conjuntos, desde as fugas 

barrocas, que a gente fazia um punhado de fugas, sonatas, sinfonias, etc, todas essas 

coisas a gente fazia. No último ano de composição, não (...), foi no penúltimo ano que 

eu cheguei para a Dona Virgínia, (...) ela (...), sempre tínhamos muito trabalho pra 

fazermos em casa, (...), e um dia eu cheguei, levei (...), fiz alguma canção assim, bem 

estilo nacionalista, o que pra ela já seria muito moderno. Dona Virgínia, conhecia 

muito de música, muito mesmo, mas, o estilo dela terminava no Romantismo.  Certo, ela 

conhecia para a técnica da gente, tem livro publicado dela que vem discutindo todo o 

atonalismo, todas essas coisas (...). Mas o estilo dela de compor, terminava no 

romantismo.  

Um dia levei uma peça pra ela, não lembro, acho que era uma canção uma 

coisa assim (...), ficaram algumas coisas (...), que não era nada de moderno, mas que 

era (...), tinha um ritmo nacionalista, acordes (...), algum acorde dissonante. Aí ela 

olhou aquilo (...), ela falou assim: “você fez isso, isso e isso”, fez toda uma análise (...), 

e virou e falou: “eu não gosto desse estilo, mas ótimo que você está fazendo! Vamos 

combinar uma coisa, de hoje em diante, todo exercício, (falavam-se exercício, compor 

isso, compor aquilo), de composição que eu pedir, você fará dois. Um como estou 

pedindo, e um como você pensa”.  Tah (...), ganhei toda uma experiência aí que foi 

fantástica, por que a crítica dela era maravilhosa.  Ela não ficava assim (...), gostei, 

não gostei (...), não era isso. “Olha você fez isso, isso, (...), pra você chegar nesse 

estilo, você precisa fazer isso, vai ler, isso (...), experimentar (...). Mas o que fez aqui 

também olha (...).” Enfim, ela sabia apontar muitas coisas. Então foi uma professora 

que me apontou toda essa coisa! 

 Em termos de experiência de ensino, a essa altura, o piano começou a ficar 

em segundo plano pra mim (...), de interesse (...), que foi a professora Dona Alzira 

Amibile que gostava de mim (...). Eu tocava piano bem sim!  Ela estava me preparando 
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para um concurso nacional de piano, que era alguma coisa nessa época que acontecia 

muito bem.  E que eu acabei não fazendo não, por que já estava voltado para o curso 

de composição. Na verdade não era só por que eu estava me interessando pelo curso de 

composição, mas por que me apertou demais. Eu estava fazendo essas duas graduações 

e em seguida, a de regência também (...), que o conservatório permitia isso, antes de 

terminar uma graduação, estar fazendo outra ali.  Apertava por que eu tinha que 

trabalhar também. Enfim, foi assim que eu terminei o conservatório. 

 

 

GRAVAÇÃO 18-09-12 (c; duração: 5’ 11’’) 

 A essa altura, quando eu terminei a graduação de piano, como eu (...), 

tinha na graduação de piano, o curso de pedagogia musical (...), foi por essa época que 

se lançou as ideias das licenciaturas no país. Isso foi em sessenta e três, me parece (...), 

alguma coisa assim. Pra isso então, quem possuía uma graduação em música, ficou 

assim (...). Quem tem a graduação em instrumento que num curso que havia essa 

disciplina de pedagogia musical, pode tirar o certificado de licenciatura. Foi aí que eu 

peguei o certificado de licenciatura, e imediatamente abriu um concurso para professor 

do estado, do estado da Guanabara, para professor de música. Eu prestei, passei, e fui 

ser professor de música numa Escola Oficial do Rio, que também foi uma experiência 

muito boa. Professor de música em escola regular de ensino.  

Lembrando (...), que o Vila Lobos, que fundou o canto Orfeônico no Brasil 

(...), tinha no Rio ainda o SEMA, quer era um serviço de educação musical, fundado 

por ele(...), Vila Lobos morreu em 1959, no mês que eu cheguei (...). Aí eu peguei o 

SEMA, essa instituição dele, na hora que fui lecionar, ainda, fervendo das ideias dele 

do canto orfeônico. O canto orfeônico lá era um negócio muito fechado, a gente ia para 

a reunião do SEMA, todo professor de educação artística do estado era obrigado, e lá 

você recebia o material todo pronto. Vai pra escola e você tem que mostrar (...), 

ensinar um hino (...), toda a planilha que você tinha que fazer até mesmo a apostilinha 

do que você tinha que ensinar.  Bem fechado! Lembrando que nós estamos nos anos 

sessenta, já (...), passado o golpe milita (...), no período do golpe militar, o que fechava 

mais ainda.  

 Lá fui eu. Lecionava no Rio numa escola na Penha, bem longe, um 

subúrbio distante. Era uma escola técnica industrial, muito boa. E aí o que acontecia? 

Eu recebia aquelas apostilas do canto orfeônico, eu nunca concordei (...), eu sempre lia 
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(...), alguma coisa me batia do canto orfeônico que não era aquilo o ensino de música. 

Eu pensava comigo ás vezes e ficava quieto, isso desde moço (...), por que eu falei: 

gente por que fazer isso na escola? Qual o sentido de ensinar música, cantar hinos, 

canções na escola? Isso não batia pra mim (...). Não fazia muito bem sentido e eu não 

sabia por que. Vou para o SEMA agora como professor, então, recebo essas apostilas e 

vou para a escola de subúrbio. 

Comecei a lecionar (...), daí eu fui (...), eu conversei um dia com o diretor 

da escola: escuta eu não concordo muito com essa coisa disso aí, (...) tem é que (...) o 

professor de música é o professor de canto orfeônico! (...), é o professor de canto (...), 

que ele tem que ensinar os hinos pátrios (...) ele tem que ensinar o solfejo para os 

meninos. Eu não vejo muito sentido nisso (...).  Aí o diretor começou a me cutucar: 

“mas, o que você gostaria de fazer? O que você acha?” E eu começava a troca ideias 

assim. E ele era tão fantástico nessa época que, um ano depois a revolução 

desapareceu com ele.  (Não me lembro do nome dele, mas a Martha na pesquisa dela 

parece que há pouco tempo descobriu o nome dele).  Mas, enfim ele (...), não (...), faz 

(...). O que eu cheguei pra ele (...), o que precisa num ensino de música na escola, é 

estimular a criatividade, os meninos precisam criar música, cantar o que eles gostam, 

mas cantar gostando, ou fazer música (...), era por aí.  Ele: “não (...), vai fazer isso 

sim. Vai fazer isso aqui na escola”.  Eu falei: mas eu sou obrigado a mostrar no SEMA 

(...). “Não, nada impede de você fazer mais ou menos o que eles querem lá, ensinar os 

hinos, (está certo ensinar os hinos na escola é uma coisa importante, concordo), faz 

isso assim (...); mas faz outro trabalho em paralelo16.  

... 

No dia 20 de maio de 2013 foram gravados quatro vídeos, sendo três de 

aproximadamente 28 minutos e um de 4 minutos e meio. Respectivamente no primeiro 

momento da gravação Estércio repetiu muitas coisas anteriores na tentativa de traçar, 

um percurso da narrativa já dita.  É muito interessante que nesse processo de repetir, 

contar outra vez sua história, fatos que marcaram sua vida, outras lembranças são 

percorridas e retrocedidas. A memória é sempre reativada na relação tempo espaço, e 

atualizada num presente único. Recapitulando, complementando e seguindo: 

 

 

                                                           
16

 Esta frase não aparece no vídeo, mas, é percebida anteriormente na própria narrativa.  
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GRAVAÇÃO 20-05-13 (A; duração: 28’03’’) 

 

Hoje eu descobri que quando estava no Rio eu não era tão caipira quanto 

eu pensava, quer dizer caipira eu era, e tenho orgulho disso, mas (...) aquele complexo 

de inferioridade que a gente tinha (...), achando que lá todo mundo era muito sabido e 

muita coisa.  Era incrível a diferença dos estudantes que ia do interior para o Rio de 

Janeiro (...). Era tão desigual o nível de consciência da gente em relação aos cariocas. 

Era muito interessante isso. Eu mudei em sessenta, e nessa época aconteceu 

a mudança da capital para Brasília. Muitos colegas cariocas não estavam entendendo 

essa mudança (...).  A gente escutava cada absurdo quase de dizer: mas vai mudar todo 

mundo pra lá? E o que será desse estado? Era tão inconsciente que em certa ocasião 

eu falei para um colega meu, que virou piada, mas, por que ele acreditou na época. Ele 

estava fazendo pouco de mim, de Goiás, a certa altura não me lembro o que ele falou, e 

eu disse: não (...), eu estou aqui por que eu sou filho do cacique! Eu sou índio e por isso 

eu pude vir pra cá (...). Ele ficou encantado durante muito tempo, pensando que eu era 

filho do cacique mesmo (...).  

 O carioca muito preocupado com a praia, com a diversão. Era nítida a 

diferença (...).  a gente frequentava muito teatro, muito concerto, muita reunião de 

estudante,  essa coisa toda, que não tinha no carioca. Eu fico lembrando depois, das 

pessoas analisarem, será que a bossa nova era alguma coisa muito ingênua? Era 

apolítica? E a gente vê às vezes escritos dizendo que não, que aquilo era disfarce 

político. Eu não sei até o tanto que era (...), ou se era realmente os grupos de 

Copacabana, se eles não eram bem ingênuos, com isso, em relação à vida. Era tão bom 

ter praia, ser de Copacabana, não ser da zona norte, não ser da favela, etc. Morar 

numa cidade que era tão pacifica (...). 

Nesses dez anos de Rio de Janeiro, (...), só me casei no final da década; 

morava lá em republica de estudante e andava sozinho (...), para os lugares mais 

incríveis que um estudante vai andar. Pra zona, etc. Eu nunca precisei de apresentar no 

Rio uma carteira de identidade (...).  

 Era uma cidade que oferecia demais (...). A questão de assistir o melhor de 

peças de teatro, o melhor de concertos. Eu como aluno de composição eu tinha acesso 

aos ensaios das orquestras, dos conjuntos todos. Então se a gente soubesse aproveitar, 

e graças a Deus eu soube aproveitar muito isso, não fiquei brincando. Tinha muito 

ensaio pra assistir (...) 
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 - Era no Conservatório Nacional? 

No Conservatório Brasileiro (...), que estava ligado à Escola Nacional de 

música. Eu fiz algumas disciplinas lá também. Então os concertos, no teatro, no 

conservatório, em “N” lugares ali (...). Muitos concertos bons (...). Com respeito a isso, 

eu lembro de certos fatos dessa época que foram incríveis. Em 1962, ou 1964, não sei 

(...), acho que 1964, o quarto centenário do Rio de Janeiro, e aconteceram coisas 

maravilhosas lá pra gente ver. E uma delas o balé da ópera de Paris que veio com 

orquestra e tudo e apresentou a Sagração da Primavera de Stravinsky. Aliás, numa 

resta foi a Sagração da Primavera, Jeux de carte, e  eu acho que Pulcinella me parece, 

mas ficou muito marcado a Sagração da Primavera dele. E ficou muito marcado (...), 

uma apoteose, aquilo foi maravilhoso da gente ver. Lembrando que amanhã, (...) 

amanhã ou depois, não sei, (...) faz um século da estréia da Sagração de Primavera, 

nós estamos em maio de 2013, a estréia foi maio de 1913, foi um grande escândalo em 

Paris, escândalo musical, mas que é (...), se  tornou depois um clássico da música.  

 Em 1964, no quarto centenário do Rio uma das coisas que veio, foi isso aí 

(...), e a censura não queria deixar que se levasse a sagração da Primavera, por que 

tinha cenas, diziam eles (...), bom (...), em termos nossos hoje, disseram que você teria 

cenas pornográficas no (...), naquilo. E até onde pode, a imprensa caiu de pau (...), 

estava tudo proibido (...), ninguém podia falar as coisas (...) mas, foram desfiando, quer 

dizer, do ridículo daquilo que estava falando. E (...) acho que caiu a ficha, e acabaram 

deixando passar. A peça é maravilhosa, o que acontece é que a Sagração da Primavera 

não é a Primavera que se pensava romanticamente. Stravinsky foi buscar nas lendas 

pagãs russas o (...), o elemento pra fazer a música desse balé.  E foi maravilhoso o 

balé.  

Logo em seguida na programação do Teatro Municipal veio o balé 

folclórico do Senegal e aí novamente a censura não queria deixar passar, por que as 

mulheres estavam (...), teriam que dançar nuas da cintura pra cima (risos). Aí o que 

acontece é que a imprensa vai dizer discretamente da burrice disso aí, no Senegal as 

mulheres andam nuas da cintura pra cima, e o balé não tem nada de coisa (...), e foi 

outra apoteose. Quer dizer, ninguém (...), quem estava lá (...), não estava lá (...), não 

conseguia ver a mulher pelada lá (...), da mente podre da mente de quem estava 

censurando. Era uma coisa aquelas mulheres da cintura pra cima, nuas, dançando, 

num ambiente (...), um balé folclórico, um ambiente maravilhoso, uma coisa assim (...), 

incrível de se ver.  
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 Então isso era o dia a dia do Rio de Janeiro que se oferecia para gente, 

além da Biblioteca Nacional, que estava ali junto da Escola, e a gente o tempo todo 

(...), eu virei rato de biblioteca lá procurando as coisas, tinha (...) enfim, foi um período 

de muito estudo nisso aí. 

Táh! (...) Eu (...) comecei estudando piano, eu fui pra lá a primeira ideia 

minha era (...) eu sai de Goiânia pra estudar piano, eu queria ser o maior pianista do 

mundo. Esse era o sonho de qualquer adolescente músico e comecei (...), felizmente 

cheguei lá com uma carta, referência de Erick Piper 17(...). 

Com destaque ao fato do elevador ... 

A escola Nacional de Música na rua do passeio um prédio monumental, de 

arquitetura do século XIX, bom (...), daqueles prédios que a gente entra com medo ali. 

E foi assim com medo que eu entrei ali na Escola Nacional de Música pra encontrar 

com ela18. E me senti dentro de um museu, ali assim (...), cheio das estátuas, e fui 

caminhando, perguntei onde era na portaria e tal (...). Alguém informou que era no 

terceiro andar eu fui, (...) tinha um elevador no fundo e fui, na hora que ia tomando o 

elevador chegam três professoras, três senhoras, bem idosas. Eu abri a porta pra elas 

(...), como era natural em termos de educação da gente. Hoje em dia quando a gente vê 

lei que (...), é preciso dar (...), os idosos têm lugar no ônibus, as gestantes têm lugar no 

ônibus, (...) eu fico pensando, que sociedade é essa que nós vivemos, onde  o que já foi 

um gesto natural de educação vira lei? Então (...), alguma coisa não está boa não! 

Aqui Estércio narra novamente o fato das professoras de música o terem 

repreendido no elevador, contando de seu choro e nervosismo ao encontrar com Dona 

Elzira Amabille.  

O senhor se lembra do que tocou nesse primeiro encontro? 

Ah não me lembro não! Certamente foi algum Chopin, uma coisa assim (...), 

nessa época não tinha muito desenvolvimento no piano. Depois disso, ela gostou. Falou 

que iria me dar aula (...).  

Continua a narração de sua formação conforme os fatos já mencionados em 

outro momento. Acrescenta que foi aluno de teoria de Maria Luiza Priori, comenta 

novamente sobre a disciplina de pedagogia musical, sua dedicação, esforço, estudo, algo 

que era novo, já que seu pensamento inicial era o de ser pianista. Segue a fala, repetindo 

                                                           
17  Aqui Estércio relatou as mesmas ideias com palavras semelhantes a entrevistas passadas. O modo 
como chegou para o professor violinista, Santino Parpinelli com indicação aos professores que eram 
considerados medalhões do cenário pianístico nacional. 
18 Com referência a sua professora de piano Elzira Amabile.  
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a descrição dos fatos até o ingresso no curso de composição, sempre com referências às 

professoras Vírgínia Fiuzza e Elzira Amabille.  

 

 

GRAVAÇÃO 20-05-13 (B; duração: 28’02’’) 

Em termos de composição nessa época, se você me perguntar eu compus 

muito aquilo que o curso pedia. Principalmente (...), eu escrevi muitas fugas, sonatas, 

trios, quartetos, mais ou menos o que é tradicional 

Foi em que ano aproximadamente? 

Estamos aí em 1965 em diante, até o final dos anos sessenta. Eu seguia o 

curso e tinha uma orientação muito tradicional. Dona Vírgínia, era absolutamente 

romântica, mas uma mulher que sabia muito, tinha uma crítica incrível. E a uma certa 

altura eu frequentava muitas coisas (...), comecei a tentar algumas coisas que não eram 

o padrão da aula. Nada demais, não estava descobrindo as vanguardas não. Comecei a 

usar um pouco de dissonâncias buscando algumas coisas mais brasileiras, sei lá(?). 

Muito inconsciente ainda dessas coisas, mas enfim, fazendo (...). 

Aqui Estércio relata o fato de Dona Vírigínia pedir duas composições, uma 

para ela, e outra como exercício criativo. 

O fato é que eu vivenciei muito culturalmente o Rio, como estudante numa 

época de efervescência, cuidados políticos. Assisti muito teatro, muito concerto, foi um 

período em que eu li muito, e depois profissionalmente. De imediato no que eu cheguei 

lá, logo que entrei pra Escola eu comecei a trabalhar, eu tinha que sobreviver, não 

tinha mais pai e mãe nessa altura. (...) Eu não conheci meu pai (...) então eu estava 

realmente solto no Rio, o que é uma vivência muito importante. Estávamos eu e um 

irmão mais novo no Rio e pra isso eu tive que trabalhar, foi não só uma experiência de 

música, mas de vida fantástica. 

 Por essa altura no final dos anos sessenta, coincide mais ou menos com 

essa época que eu fiz o concurso também19, eu me casei. A Maria Lúcia era minha 

namorada, minha namoradinha desde menino aqui em Goiânia, e enfim (...), nós nos 

conhecemos no conservatório goiano de música. Maria Lúcia não tinha nem quinze 

anos ainda, eu tinha dezessete, enfim, aquele namorinho de menino lá, da escola que 

continuou. Depois (...) eu estava para o Rio, nessa altura o pai dela é transferido pra 
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 Com referência ao concurso para professor de música no estado do Rio. 
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São Paulo, ela morava em São Paulo. E20, era difícil, a gente encontrava de vez 

enquanto, quando eu tinha a possibilidade de comprar uma passagem até São Paulo. 

Enfim com tudo isso aí, decidimos finalmente que nós íamos nos casar. Nós ainda 

moramos casados um ano no Rio, e nessa altura eu já estava mais estável, por que 

financeiramente, (...) o emprego como professor no estado de Guanabara era muito 

bom. 

 A essa altura abriu concurso aqui pra Universidade, pra cadeira de (...) 

Harmonia Superior Contraponto e Fuga, esse era o nome da disciplina. Eu vim, fiz o 

concurso, o meu concurso aqui na Universidade foi o primeiro concurso pra professor 

na área de Música. Por que a Universidade era recém criada, os professores do antigo 

conservatório de música foram transportados pra lá, e mais alguns outros que foram 

chegando. A essa altura, os professores tinham que entrar por concurso, e o meu 

concurso foi o primeiro que teve, com a cadeira que era nova também eu entrei como 

catedrático, então já entrei (...) no final da carreira. Tudo isso era leina criação das 

Universidades. E aí vim pra Goiânia muito feliz, (...) sentia uma saudade tremenda de 

estar em Goiânia, na verdade aquela, aquela (...), assim como sentia uma necessidade 

enorme de me casar, apesar de solto no Rio de Janeiro, enfim (...), mas de ter uma raiz, 

de ter uma família. Isso era muito forte, é muito forte dentro de mim. Eu não sei viver 

de outra maneira, se não assim. Felizmente meu casamento é maravilhoso, mas (...) 

vinha pra Goiânia, aqui para a Universidade e daí começa uma nova experiência pra 

mim também. 

 Dentro na universidade eu era da disciplina Harmonia, Contraponto e 

Fuga, mas (...), a gente dava aula de tudo dentro do conservatório. Dei aula de piano, 

de história, de estética, enfim, aquilo que ia aparecendo, o que foi, é uma experiência 

muito boa pra gente. Bom, (...) nisso aí o que vai acontecer?(...) Eu peguei o 

conservatório quando eu vim pra Goiânia, (...) quando eu sai de Goiânia o 

Conservatório de Música era na Avenida Tocantins, num casarão que tinha lá, (...) aí 

voltei, quando voltei já era na Avenida Goiás num prédio ali onde (...), ah não lembro. 

Mas era num prédio em frente a Rua Um, em frente ao relógio, da Avenida Goiás. Que 

era engraçado que isso aí era uma região, depois posso contar pra você, era a região 

onde eu passei minha meninice. Eu menino morava na Rua Dois, o conservatório era 

na Rua Um, enfim, (...) eu vivi muito aquela região ali. Mas, eu peguei o Conservatório 

                                                           
20 Ressalta-se que algumas palavras em destaque tiveram maior entonação no vídeo.  
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na Avenida Goiás, depois a gente teve que mudar lá pra onde foi a Faculdade de 

Direito na Rua Vinte, então essas mudanças todas, e todas as mudanças do que é hoje a 

EMAC, eu passei por todas elas ali, achando muito bom.  

 No início dos anos setenta a Universidade de Brasília, Universidade nova 

também, abriu, (...) a escola de música, o primeiro curso de especialização. Eu, não só 

eu, mas vários colegas aqui do Goiânia, nós fizemos o curso de Especialização lá. Eu 

fiz dois cursos, um de piano na Música Contemporânea, era alguma coisa assim, e o 

outro de Música Contemporânea, que foram dois cursos de muita abertura pra gente. 

Eles estavam mostrando aquilo que era vanguarda musical, as possibilidades de 

vanguarda toda, (...) européia, brasileira. Isso foi fundamental pra mim, foi muito bom, 

por que quem coordenava o curso de Música Contemporânea na Universidade de 

Brasília, era o Conrado Silva, que ainda é professor lá. E o Conrado foi (...), na 

verdade os outros colegas que estavam fazendo o curso eram todos pianistas, as 

colegas, eu era o único homem na Escola de Música. Todas as meninas eram do piano, 

o único que lidava com composição era eu. Então o Conrado logo se apegou comigo, e 

a gente começou a conversar muito. Foi ótimo o curso pra mim e eu não fiquei só no 

curso. Acabou e eu continuei o contato com o Conrado que foi muito bom em termos da 

minha formação, de acordamento disso (...), de outras possibilidades. (...) Uma 

abertura de consciência realmente.  

Nesse curso também foi onde eu encontrei pela primeira vez o Gilberto 

Mendes, que pra mim é o papa da Música Brasileira, e (..), está aí, (...) vivo e forte até 

hoje, fazendo músicas fantásticas e que me influenciou muito. Então (...) o curso de 

Brasilia realmente me influenciou muito. 

O Gilberto era aluno? 

Não! O Gilberto era professor, Gilberto Mendes da Música Nova, do grupo 

Música Nova de santos, não é isso? 

Sim. 

Ele foi discípulo do Koellreutter, aquele primeiro grupo quando 

Koellreutter vem para o Brasil, (...) e estudou com ele. Então ele era (...), quer dizer o 

grupo de Santos foi muito importante, foi não, é, e ainda existe o grupo, mas naquele 

momento ali, o (...) grupo de Santos era o Gilberto Mendes, que era a cabeça do grupo, 

mas junto com ele, o Villy Corrêa, o Décio Pignatari, o Régis Duprat, o Rogério 

Duprat também, (...) em fim um grupo de intelectuais, e músicos fantásticos ali, (...) 

Damiano Cozzela, todos esses foram pessoas muito influentes e tudo. Com o Gilberto 
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eu tive essa relação no curso, depois, (...) outros encontros com ele, mas (...) a leitura 

que eu fiz da obra do Gilberto depois, me influenciou muito, principalmente com as 

ideias daquilo que é o teatro música. (...) Nesse meio de tempo ainda o Koellreutter, 

ainda aqui no Brasil, vivo também, eu por duas vezes eu (...), eu presenciei, fiz oficinas 

com o Koellreutter em festivais que teve, um em Minas, em Ouro Preto parece (...), que 

foi muito interessante também de ver.  

O que eu fico pensando (...), se fala hoje em dia nas biografias, Koellreutter 

foi um compositor muito importante por que ele trouxe o dodecafonismo para o Brasil. 

Não é bem isso! Ele trouxe o dodecafonismo, tudo bem, mas não (...), ele trouxe a 

concepção de (...), uma nova concepção de música que não é aquela (...), música é a 

arte de combinas os sons harmonicamente, mas a possibilidade de organização sonora 

é muito mais ampla. Essa era a essência do Koellreutter, e passou muito pra gente 

diretamente ou através dos compositores. Então meus anos setenta aqui eu como 

professor aqui, em Goiânia, foi muito bom essa influência do (...), de Brasília, do grupo 

de Brasília, principalmente do Conrado, foi muito importante pra mim.  

 Por essa época começaram os festivais de música do Conservatório de 

Música aqui, da Escola de Música (...), e o Festival Nacional de Música era um 

acontecimento fantástico. A Dona Belkis colocava logo os professores, dividia a gente 

em grupo, em comissão de finança, comissão de não sei o que, comissão de 

organização, enfim, e a gente se virava pra fazer os festivais, e organizávamos 

Festivais que eram acontecimentos aqui em Goiânia muito forte, e muito bons isso (...), 

bom pra população e foi bom pra gente como experiência também. 

Teve um desses Festivais, acho que o terceiro deles, em que o (...), a Dona 

Belkis queria patrocínio da FUNARTE, e a FUNARTE patrocinava os Festivais (...) 

deveria ter alguma coisa local (...), que estava certo. Ora, eu tinha acabado de fazer 

uma peça, que foi muito interessante, uma coisa que eu posso falar depois que foi muito 

importante em termos de experiência pra mim. A peça se chama Reza. E (...), eu tentei 

isso durante alguns anos aí, uma sonoridade que eu tinha comigo, que é (...), aqueles 

sons que eu escutava nas rezas, nas igrejas, enquanto menino. Agora eu adulto (...) 

pensar naquele som que eu escutava e falei puxa vida (...) aquele som na verdade, a 

reverberação dos sons das pessoas rezando, ou cantando na igreja, podia aproveitar 

isso pra fazer música. E foi uma coisa que eu demorei muito pra assimilar comigo, pra 

ver como eu poderia transformar aquilo, organizar aquilo em termos de obra de arte, 
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(...) aquela sonoridade. Foi muito bom, depois de muito lutar, eu cheguei a alguma 

coisa e tem uma peça que chama Reza. 

Eu por essa época uma das colegas minhas da Universidade que eu mais 

discutia, que estava junto, era a professora Yara Moreira. A Yara pegou a minha 

partitura pah (...), que interessante isso, que fantástico. Levou um dia no conselho dos 

professores lá, e todo mundo disparou a rir com aquilo, por que não tinha uma nota 

musical escrita. Nada de fantástico nisso, o som que eu estava era um som de massa 

sonora, não é o (...), mas enfim, foi novo pra todo mundo ali, aquilo eles riram acharam 

graça, e ficou por isso mesmo (...). A Yara ficou com muita raiva, “não, vocês não estão 

entendo o que ele está fazendo aí, me da isso aqui de volta”. Não demorou muito desse 

acontecimento veio isso da FUNARTE, e a Dona Belkis chegou pra mim dizendo 

“Estércio será que não dava pra você fazer pra mim aquela coisa que você mostrou pra 

gente lá (...), fazer nem que seja um pedacinho daquilo”. Falei não espera lá, um 

pedacinho que não faz sentido, posso tentar fazer é (...), a peça toda.  Não é uma 

amostragem de som isso aí. “Não, então você faz para o Festival”. Falei, como que eu 

vou fazer isso aí? Preciso de uma massa de coro muito grande. “Você tem todo o curso 

técnico pra você trabalhar com isso. Claro (...), dona Belkis estava interessada no 

patrocínio da FUNARTE, não tem nada de maldoso nisso aí, nem de ignorância dela 

ter rido daquilo ali, uma coisa nova, a gente ri (...), naturalmente, mas, enfim  foi essa 

chance. 

 O curso técnico nessa época na Universidade acho que (...), você foi desse 

curso técnico? 

Não. 

Era muito forte, pena que a Universidade acabou com aquilo. Era um curso 

preparatório para os alunos em música, em todos os níveis que tinha ali, e tinha muito 

aluno, muito aluno mesmo (...), alunos adolescentes ali.  A dona Belkis falou “olha você 

pode trabalhar com esses meninos aí”, pra fazer a apresentação, ao mesmo tempo ela 

pediu que a Yara Moreira, que trabalhava nessa época muito com a questão das Folias, 

(...) a Yara Moreira tem publicações fantásticas  a respeito das Folias aqui em Goiás, 

Folia de Reis, do Divino, e (...), a Yara Moreira é uma musicóloga,  doutora pela USP, 

(...) um medalhão aqui em Goiás. 

Por essa época ela lidava com isso e Dona Belkis falou “você podia fazer 

uma (?), alguma coisa com essa folia, com as folias ai também, que é regional, pra 

gente conseguir esse patrocínio”. E aí bom, começamos nós a ensaiar para o Festival, 
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isso aí. Eu peguei os meninos voluntários que queriam do curso técnico, comecei a 

ensaiar com eles primeiro mostrando pra eles, (...) foi um processo musical muito forte 

pra esses meninos, por que eu comecei a explicar para eles, que aquilo era uma massa 

sonora, que eles não estavam vendo uma partitura de dó, ré, mi, fá, sol, ali, etc. E 

começamos a analisar por ali, a brincar, a experimentar, a improvisar, com aquele tipo 

de sonoridade. E a meninada começou a gostar daquilo, começou a gostar e a querer 

fazer mais, e foi arrebanhando mais meninos (...). Sei que eu tinha um volume da 

meninada do técnico, muito grande aquilo, e (...), a coisa foi moldando, eles gostando 

de fazer aquilo, a gente ensaiando, (...) só via professor de longe às vezes olhando 

assim (...) (risos), vendo aquilo esquisito. Bom (...), moral da história, veio o Festival, 

ganhei o (...), isso aí então (...), reservaram para essa apresentação uma noite na 

catedral, na Rua Vinte. Naquele tempo se podia fazer muito isso, isolaram, tiraram o 

trânsito dali, e estava a apresentação que seria. Ficou combinado assim (...), 

começaria com a apresentação da Yara Moreira, ela ia entrar com os meninos com as 

bandeiras de Folia, e os cantos de Folia, aquela coisa toda, com procissão, fazia os 

cantos dela, e de imediato depois a apresentação da minha Reza, do coro chamado 

Reza.  

E lá fomos nós para a apresentação. No dia da apresentação que eu 

cheguei na catedral de noite, eu quase morri de medo, por que estava duro de gente. A 

catedral tinha gente, (...), lá dentro muita gente, lá fora estava tudo tomado, enfim, eu 

falei, é hoje (...) que vai acontecer. Aí veio a apresentação a Yara entrou, foi lindo ela 

entrando com aquelas bandeiras, muita cor, tudo aquilo (...), quando acabou, foi saindo 

assim o meu grupo, que muitos meninos eram do grupo dela também, já ficou ali e 

comecei a Reza. E aí eu pah, a tensão, um silêncio total! Fizemos a apresentação, e 

aconteceu, aconteceu toda a reza (...), com toda a empolgação que os meninos estavam 

fazendo. Foi uma coisa linda. Quando acabou eu falei, é agora, esse silêncio todo de 

todo mundo, o que vai acontecer?E parou. Sabe aquele segundinho de (...), de 

expectativa quando terminou a coisa, e aí, a catedral veio a baixo, de tanta palma, de 

tanta coisa. Foi realmente uma (...), uma loucura, de todo mundo (...), o pároco da 

catedral veio depois abraçar a gente falando que aquilo era uma música divina, enfim, 

e todo, (...). Foi uma apoteose aquilo naquele momento, o que eu fico pensando hoje 

naquilo (...), até hoje, eu encontro com pessoas (...) que assistiu aquilo lá, os meninos 

que cantaram naquilo, e aquilo está na mente de todo mundo. Vem e perguntam: “não 

vai acontecer mais alguma coisa daquele tipo? E aquela música? E eu lembro daquela 
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música (...)”, enfim. Foi um momento aqui em Goiânia, e hoje eu fico pensando, a gente 

fica muito preocupado com a Vanguard, aquele foi um momento de vanguarda aqui em 

Goiânia! Não preciso ter orgulho nem nada disso. Foi a primeira vez que acontece um 

tipo de sonoridade daquela, (...) e que ela não foi (...), não teve que ter explicações nem 

nada, ela foi dada ao público, e o público respondeu muito bem com aquilo (...).  

O que leva a gente a pensar muito em questões, hoje em dois mil e treze, a 

queixa que se tem, ah não tem público, a música erudita já está morta, é não sei o que 

isso (...). Não há um acordamento. O que acontece nesses, principalmente nesses 

cinquenta anos pra cá, é um massacre (...), uma evolução no sentido tecnológico do que 

se chama indústria cultural, e que massacrou a população do ocidente inteira, (...) em 

termos daquilo que (...), da música industrial, o comércio de música. E com isso, (...) 

tah, ninguém é obrigado a (...) escutar essa música, mas o que acontece é que não tem 

escolha. Nós vivemos numa civilização onde você escuta (...) essa música sem parar, o 

tempo todo, e há toda técnica de propaganda em cima disso, ou seja, nós vivemos numa 

civilização da orgia, onde todo mundo é dirigido pra fazer aquelas coisas. E não tem a 

audição musical se voltou pra isso, e com isso (...), a consciência da percepção dos 

indivíduos, de todos nós, caiu (...). Não há hoje (...), uma consciência de audição, parar 

pra escutar.  

O que a gente vê hoje em dia (...), quando eu falo em estado de orgia, o que 

o Adorno falava a cinquenta anos atrás, falava de (...), da barbárie, hoje nós podemos 

falar de orgia, quer dizer, tudo que na civilização se faz hoje é orgíaco, você quer fazer 

sem parar, inclusive escutar música. Todo jovem hoje em dia ele vai fazer a ginástica 

dele, vai caminhar, ele chega em casa, tudo, com o fone de ouvido, escutando sempre, 

aquele padrão de música. Ele senta na mesa pra comer com aquilo, o pai acha ruim, é 

um isolamento total dentro daquilo que é hipnótico, (...), então a gente sabe que a obra 

de arte precisa oferecer o novo não é pra ser vanguarda, mas é questão de que na 

civilização o homem precisa de estímulo de percepção o tempo todo. E é isso na música 

na música da indústria cultural faz exatamente o oposto. Ela tem um padrão que vai e 

que hipnotiza, então as pessoas não precisam pensar mais, se a pessoa não pensa, ela 

não tem espírito crítico, se ela não tem nada disso, ela é levada para aquilo que a 

massa faz. E nós estamos vendo a civilização nossa hoje, sem dúvida nenhuma quando 

se fala de civilização da orgia, nisso aí não vai nenhum preconceito não (...), é um 

conceito mesmo que a gente estava falando, tudo se faz sem parar. O jovem quer 

escutar música sem parar, mas aquela música, ele quer pular, pular, pular, dançar, 
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dançar é uma coisa muito boa, mas quando se torna isso (...) sem parar, como quando 

qualquer gesto nosso, ação nossa que é hipnótica, ela começa a perder o sentido. E é 

essa falta de sentido principalmente que eu vejo nos jovens hoje em dia.  

 

GRAVAÇÃO 20-05-13 (C; duração: 28’56’’) 

Enfim eu divaguei nisso, falando da civilização orgíaca, acho que pensando 

nisso, mais do que nunca a Educação Artística, a Educação Musical nas escolas é uma 

coisa fundamental, pena, que não tenha consciência disso (...). O governo, tal, colocou 

que é obrigado é lei, tem que ter música nas escolas de ensino regular, mas ninguém 

assume, ninguém tem a consciência de saber por quê. Por que essa música? Ora é 

obvio a questão de que o indivíduo precisa de uma educação estética, educação da 

percepção, e que hoje, Dois Mil e treze, essa educação tem que começar 

estrategicamente em fazer o indivíduo “escutar o silêncio”. É preciso reeducar a 

audição concentrada desse indivíduo se a gente quer fazer desse indivíduo um cidadão, 

no sentido (...) da pessoa crítica, ele não aceitar tudo aquilo que vem pra ele, mas saber 

escolher, ele ter direito de escolha. Bom, mas isso aí eu estou divagando demais em 

cima disso. 

O que eu estava falando do programa da Reza que hoje eu vejo que foi um 

momento de vanguarda e tudo, eu não preocupo com essa questão de vanguarda. Eu 

acho que a gente (...), o compositor tem que compor, fazer música, depende da 

consciência dele ele faz (...), eticamente, aquilo que ele acha que é certo. Mas eu 

comecei a falar isso tudo por conta da Reza. Isso aconteceu se não me engano em  mil 

novecentos e (...), foi no ano de setenta e três (?), setenta e quatro (?), foi um desses 

anos aí, eu não sei direito.  

E (...), continuou eu nisso ai, compondo muito, evidentemente que agora 

nessa década eu estou compondo com uma consciência muito maior dos processos, das 

técnicas de composição (...), que estão aí, muito mais consciência até de mim mesmo 

(...), não ter medo de quem sou eu, de fazer as coisas, enfim. Eu acho que a partir daí, 

realmente composição é aquilo que eu acho que deve ser, e não só uma técnica, ou 

fazer aquilo que é bonitinho. Evidentemente que nisso aí, a gente vai encontrando 

barreiras, e é ótimo que a gente tenha tantas barreiras, isso só faz (...), (como que 

fala?), inchar o que a gente pode chamar de (...), conhecimento, ou de consciência da 

vida.  
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 No final dos anos (...), eu dava aula aqui em Goiânia, e a certa altura 

também eu dava aulas em Uberlândia, no Conservatório lá.  O que vai acontecer, é que 

eu saio para o mestrado, doutorado, depois que eu volto aqui, para a Escola aqui, eu 

vou trabalhar muito tempo também, metade em Goiânia e metade aí, na nova 

universidade federal de Uberlândia, isso vai acontecer nos anos oitenta. Aqui agora 

setenta e (...), isso no final dos anos setenta havia uma possibilidade de eu ir para os 

Estados unidos pra fazer um mestrado, tinha bolsa da Fulbright (...) e enfim, me 

candidatei nisso. Antes disso eu tinha pensado, eu tinha muita vontade de ir pra 

Alemanha e me candidatei a uma bolsa, e que foi (...), eu nunca quis tirar isso a limpo 

não, a bolsa foi (...), todo mundo me afirma que essa bolsa foi roubada (...) por um 

outro músico. Tudo bem foi por que realmente ia ficar dúvida (...) o consulado (...), eu 

estava em são Paulo num curso lá na USP, quando telefonei, quando estava na 

expectativa disso, até foi para o consulado de São Paulo, ela falou “não sua bolsa está 

confirmada, chegou, nós vamos mandar para a Universidade de Brasília, para os 

tramites e tudo e (...), mas chegou a bolsa”. Aí fiquei todo feliz com aquilo, com a bolsa 

para a Alemanha. Aí quando ela chegou em Brasília, ela dissolveu, ninguém dava 

notícia dessa bolsa nem nada. Falei, bom de certo não era pra ser minha mesmo. Mas, 

meus colegas todos afirmam que ela foi, enfim (...), que ela foi levada, inclusive sabe-se 

quem levou. 

 Mas enfim, depois disso aí, surgiu a bolsa da Fulbrigth e eu me candidatei 

a essa bolsa para os Estados Unidos e ganhei e fui. (...) Eu não precisava ter feito um 

mestrado, doutorado em termos de carreira, por que eu era catedrático, e com as 

mudanças das coisas eu passei a ser titular e etc. Mas não era por isso, eu queria, sim 

estudar, também queria experiência e fui, fui embora. A essa altura eu já (...), nós já 

tínhamos nossos três filhos, e lá fomos nós para os Estados Unidos com (...), por conta 

de estudar (...).  

Aconteceu-me uma coisa interessante. A bolsa me dava um curso primeiro 

de inglês para depois eu ir para a Universidade, e eu tinha já um aceite pra 

Universidade de Música, pra Ohio, que era na época a maior Escola de Música nos 

Estados Unidos. Era muito bom, então ali estavam os grandes nomes e tudo. E (...), fiz 

o curso de inglês lá e não passei no primeiro (...) Toffel, foi muito ruim. Não passei (..) 

com isso criou problema lá com a Universidade de Ohio, eles me deram mais um 

tempo, pra estudar inglês, mas eu não pude ir pra Ohio. Eu fiquei, então com isso muito 

sem saber pra onde que ia (...), não tinha uma direção e enfim. Mas uma colega minha 
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estava indo para Oklahoma, por conta do (...), o curso dela era de Educação Musical, 

ela falou “você tem aqui tudo, eu sei que lá em Oklahoma City, na Universidade de 

Oklahoma, tem um professor de composição muito bom, só isso que eu sei”, ela me 

falou. A essa altura eu (...), por que não tentar. E foi assim que eu fui pra Oklahoma, fui 

muito na escura.  E eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, não são por 

acaso não.  Foi muito bom! O meu mestrado lá foi um acontecimento maravilhoso pra 

mim, num lugar desconhecido de tudo, eu desconhecido, enfim, mas (...) o Doutor Luck, 

Ray Luck, foi esse meu orientador, ele não era só um grande compositor, conhecedor 

das técnicas de vanguarda e tudo, mas (...), um orientador maravilhoso. Segunda coisa 

(...), era uma universidade pequena, Oklahoma University City era bem pequena, certo 

(?), e com isso eu tinha contato demais com os professores, enfim. O que aconteceu 

(...), de cara o (...). o que eu quero dizer disso dessa universidade pequena e foi muito 

proveitoso é que depois, eu verifiquei isso, se eu tivesse ido pra Ohio, ia acontecer o 

seguinte, ia fazer um curso lá, aquelas coisas e tal, mas com o meu orientador eu ia 

encontrar provavelmente uma vez por ano, alguma coisa assim.  O que acontece nas 

grandes universidade, muitas vezes você fica ali, e faz, mas não tem aquele contato, e 

ali não. O que aconteceu em Oklahoma, quer dizer Universidade pequena tudo, mas 

como as Universidades dos Estados Unidos tem todo conforto, uma biblioteca sempre 

fantástica ali, enfim, é uma senhora universidade que tinha ali, pequena. E 

aconteceram coisas fantásticas. 

Logo de início Doctor Lucky estava olhando minhas primeiras peças, o que 

eu andava fazendo, essa altura eu tinha escrito “O tempo”, eu levei no repertório daqui 

pra lá, “O Tempo” teatro música. Ele viu aquilo e achou muito interessante, discutimos 

e tal e ele falou: “parece que você (...)”, isso e outras peças “está muito interessado em 

teatro música, por que não fazer então, isso aí (...) eu sei que você pode fazer isso só 

sendo músico e tal, mas por que não você não fazer experiência em teatro também? 

Você vai fazer leituras muito maiores disso que você está querendo”. E foi por aí que 

ele me levou e a coisa de escola. “Dá uma aula comigo, deixa te apresentar para um 

professor de artes, você vai fazer isso assim” me levou também para um orientador de 

teatro e (...), fugiu o nome dele, mas era por exemplo alguém que tinha uma experiência 

em teatro muito boa, veio da Broadway pra lá, enfim. Eu comecei a trabalhar com ele, 

“não você vai fazer também então, divide esse tempo seu aí, vamos fazer, disciplinas de 

teatro”. Eu comecei a fazer disciplina de teatro com ele, com o grupo dele lá, e fazendo 

música com o Doctor Lucky e as disciplinas de tudo isso aí, pra você ver a loucura que 
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era em termos de estar o dia inteiro trabalhando com tudo aquilo ali, estudando, 

fazendo, enfim, tudo aquilo que o mestrado exige. Mas, muito bom, passava o dia ali, e 

como os dois o Doctor Lucky, e esse outro professor eles eram muito ligados, por 

exemplo, (...) a escola fazia muitas apresentações de óperas. Ali não era o grupo de 

música fazendo, mas o grupo de teatro, de música, e eles discutiam com aquilo e eu 

fiquei mergulhado em tudo aquilo. Tudo o que ia fazer, que o Doctor Lucky ia fazer, me 

chamava “não, vamos ali fazer comigo o (...),” esse professor também me chamava o 

tempo todo, enfim, eu vivi aquele ambiente todo demais com eles, além daquilo que eu 

tinha que estudar e tudo que eu tinha que compor. O que foi (...) muito proveitoso pra 

mim isso, muito muito mesmo do que eu compus, das experiências que ei tive com ele. 

 E quando eu estou terminando, foi aí que surgiu (...), eu tive o (...) aceite 

da Oklahoma University, que era uma Universidade maior na capital, pra fazer o 

doutorado. E ai que veio a história, a bolsa da Fulbright estava acabando, eu fui lá pra 

eles, estava com o aceite (...) eu tenho, eu consigo estender a minha licença da 

Universidade até tanto (...), eu já fiz o contas aqui no programa dá pra eu fazer nesses 

dois anos e meio (acho, sei lá?). E eu sei que o orientador lá que estava com isso aí, 

disse “bom, ninguém fez isso até agora”, eu falei  é fazer ou não fazer, eu tenho esse 

prozo, eu estou ligado à Universidade se não voltar eu perco a minha vaga lá. Posso 

tentar fazer? “Faz”. E a essa altura eu não tinha bolsa da Fulbright, mas eu 

continuava tendo o (...), o ordenado meu daqui da Universidade, e eles continuarão 

mandando meus vencimentos, e ai eu consegui um scholarship do doutorado e lá 

continuei fazendo o doutorado com outro compositor lá, Michel Hannegan, que foi 

muito bom (...). E foi por aí. 

Nesse período então (...), se no outro eu fiz teatro e música, aquela correria 

o tempo todo pra dar conta das coisas, agora o tempo era (...), muito pequeno para 

aquelas coisas. Resultado, eu não tive (...) nenhuma férias, fui emendando, o que dava 

pra fazer curso de verão, ia fazendo e queria aquilo tudo. Eu não sai, literalmente, eu 

não sai da Universidade durante esses dois anos e meio, eu não conheço os Estados 

Unidos se perguntarem. Conheço Nova York depois que eu fui, (...), mas fiquei 

literalmente ali e claro tinha o suporte da minha mulher que a essa altura ela 

trabalhava também lá pra ajudar a sustentar. Ia em casa, via os meus meninos 

correndo e voltava pra Universidade (...) e foi isso. Mas, de qualquer modo, a 

experiências foi muito grande em tudo que eu compus, e no ambiente também. 

Acontecia muito, tanto na época do mestrado quanto do doutorado, (...) os colegas da 
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escola querer fazer música da gente. Olha eu tenho que fazer, e isso é muito 

incentivado na Universidade lá, (...) “você tem uma música (sei lá?) pra trombone?” 

ou “faz uma música pra trombone”, “eu preciso de uma música pra poder fazer estreia 

mundial”. Então essa atividade era contínua com a gente. O que eu escrevi, 

praticamente tudo o que eu escrevi nos Estados Unidos, foi executado lá, dentro da 

Universidade, ou em outras escolas por ali. 

O Ciclo do Homem foi? 

O Ciclo do Homem foi feito lá, (...) foi uma experiência interessante lá, 

quem fez o piano foi eu mesmo, são dois cantores, uma cantora soprano (...), ela (...) 

nós éramos colegas de turma, quando estávamos ensaiando, e (..) o marido dela era um 

pastor protestante e ele gostava (...) depois da aula a gente ia conversar. Eu tinha 

sempre aquele charme do estrangeiro, com um sotaque filha da mãe que eu sempre tive, 

então (...) claro que conversar comigo era uma coisa boa, mas a gente discutia, 

inclusive coisas de religião com ele e tudo. Bom! Ele se tornou meu amigo, no dia em 

que foi a apresentação, eu não vi isso por que estava no palco, estava no piano lá, e a 

mulher dele cantando comigo, acho que é o quinteto, sei lá (...), e que tem todo um 

diálogo, tem um gesto teatral que de repente a gente para de cantar e chega o dedo no 

nariz de todo mundo do público assim, você é responsável, etc, e enfim, há um texto que 

eu usei aí, que eu misturei algumas coisas bíblicas com alguns textos profanos. Eu sei 

que (...) e a maneira de fazer a música, esses gestos teatrais, os efeitos sonoros, não são 

aqueles muito tradicionais não. O fato é que o marido dela, esse pastor que era meu 

amigo, meus colegas estavam na plateia, disse que ele na hora que começou a tocar 

aquilo, ele disse, “heresia, heresia”, e foi embora, nunca mais ele conversou comigo, 

mas, eu não perdi o reino dos céus não por conta disso. Foi muito interessante, o Ciclo 

do Homem, foi uma coisa forte, pelo texto e pela maneira que conduz a música foi uma 

apresentação interessante sim.  

E o Requiem? 

O Requiem pra Prometheus, nunca foi feito não. Ela foi a teses de 

doutorado, primeiro que é uma coisa muito difícil de fazer e segundo que não tinha 

tempo. Defendi a tese e sai correndo de volta para o Brasil se não eu perdia meu 

emprego aqui, foi de última hora. Mas o que Requiem foi também uma experiência 

muito boa pra mim, por que o que vai propor em termos de composição num 

doutorado? O que eles pediam é que seriam ou um ciclo de composições grande, ou 

uma composição de volume, ou seja, uma sinfonia, uma ópera, escambal, alguma coisa 
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desse tipo, além é claro dessas coisas, o conceito de originalidade, enfim tudo isso aí 

estava implícito no que se pede. Então eu propus alguma coisa que o texto seria meu 

também, fui ousado, já que eles queriam uma coisa assim então (...), o texto vai ser 

meu, e em Inglês. E a essa altura eu já estava muito com as ideias minhas ali, sempre 

me bateu muito isso que eu falo da indústria cultural da decadência das pessoas, e isso 

aí (..). Então, bom (...), no Réquiem eu escrevi todo o texto, evidentemente que eu tive 

um amigo revisor no meu texto, que aliás é uma pessoa que quem eu (...), David 

Coniel,um grande trombonista, pra ele tem uma série de peças que eu escrevi para o 

trombone, não só dedicadas a ele, mas aquela coisa da gente compor em diálogo com o 

intérprete, é possível fazer isso? Vamos experimentar juntos? E disso resultou uma 

série de peças que tenho para trombone, trombone e piano, conjunto de trombones, que 

eu fiz com ele. Mas ele era um linguista também, então ele me ajudou demais, na 

questão de revisão (...), que termo eu posso usar aqui? Enfim na revisão do texto (...). E 

aí eu parti mesmo (...) no mestrado eu tinha a experiência com teatro, então ela tem o 

elemento que eu chamei de Teatro Música, na verdade é o conceito que eu tenho de 

ópera. Acho que opera não é só o teatro o cantor com o coro, o gesto tem que ser 

teatral, enfim, uma ligação mais profunda disso aí. A ideia do Réquiem é isso, quer 

dizer, o Prometheus, o personagem central ele não fala, ele não fala uma palavra 

durante o tempo todo. Ele não fala, não canta e nada, ele tenta um grito o tempo todo, e 

no final ele tentando o grito todo o coro está se enforcando. Mas ali é o Prometheus da 

mitologia realmente, é o homem que traz o fogo pra Terra que deu a inteligência para o 

homem. E eu lido com isso. Tem o Prometheus que está ali o tempo todo, tem um 

demagogo político tentando convencer toda a massa, o coro é a massa, tem um fanático 

religioso tentando fazer a cabeça de todo mundo, tem um jornalista. 

Tem uma pianista. 

 Tem uma pianista, que na verdade ela não é uma pianista, ela é uma 

socialite, que é (...), burra (risos), a loira burra, enfim, e que era manipulada por todos 

eles. Tem uma cena que eu gostei de fazer, ela senta no piano, o piano é o protótipo da 

menina bem criada, ela toca músicas ali bem bestas, e a certa altura ela desce (...), é 

soprado no ouvido dela pelo político, pelo religioso, sei lá alguém, que fosse convencer 

também o Prometheus, queria corromper o Prometheus. Aí aparece realmente o 

Prometheus que está lá, ele é uma figura (...), simbólica ali, ele não precisava de estar 

no palco, mas a presença dele é muito importante, a presença física de alguém que é 

mudo ali, que ninguém está entendendo o que ele quer falar, o socorro que ele quer ali 
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(pelo amor de Deus), vamos acordar, vamos isso tudo aí. E a socialite, a pianista de 

repente ela está sentada no piano, ela toma um whisky, etc e tal, por (...) levada pelo 

político ela desce pra tentar convencer o Prometheus, e como (...), ela vai usar dos 

recursos que ela tem, ela só é uma mulher bonita, sensual (...), ela tenta de toda a 

maneira, ela se esfrega de toda maneira pra ver se consegue alguma coisa com ele, e 

nada, e ela desiste e volta e fala, a fala dela é uma fala muito boba, dizendo que 

Prometheus é bobo, não quer nada, é uma fala vulgar de tudo isso aí.  

Mas enfim, plasticamente o tempo todo isso está acontecendo e tem música 

inclusive, a orquestra no fosso, mas lá em cena também tem um outro grupo que vai 

acompanhar sempre, quando o político vai falar, evidentemente ele tem uma banda de 

música que toca para o povo, não é isso? Como a gente conhece muito por aqui as 

orquestras que vão para os comícios políticos, isso não é (...), não estou falando 

novidade nenhuma não. Assim como o religioso quando vai falar para as massas 

também cada um toca um hino religioso. Enfim tudo aquilo que (...) o símbolo daquilo 

que é (...) dominação pelo poder, o que faz que mata, que massacra, as pessoas. Isso eu 

escrevi em 1981-82 e felizmente hoje eu estou vendo que eu não estou errado não.  O 

que (...), eu acho que a gente vive essa ópera hoje, (...), 2013 a gente está vivendo essa 

ópera aí em todo o esplendor do mundo, dessa coisa que está aqui. Se a gente pensa um 

pouco, desacredita no político, desacredita no religioso, desacredita e não é à toa, 

desacredita por realmente (...) eles fugiram (...). Eu acho que o político aqui no Brasil, 

hoje o político não está pensando na sociedade, não está pensando na polis, não está 

pensando o bem estar social nada, ele (...), é negociata o tempo todo, negocia dali, 

negocia dali, etc.  E aí estamos nós, nisso aí, catando migalhas, e a hora que a gente 

fala de que quando se aprova uma lei lá, de que música é obrigatória em todas as 

escolas, a gente escuta por aí, mas foi um ganho para os professores! Ganho para 

professor uma pinóia, isso foi um ganho pra população. Quando se fala (...) o 

professor está feliz por que vai ter mais emprego táh (...) então estamos voltando para 

a mesma coisa, e não é! Ganho pra população por que é necessário, a prática (...).  

A gente começa a ver hoje, 2013, por aí, começa a pipocar certas coisas, ah 

(...) é preciso escolas de tempo integral, (...) a escola integral é importante, mas é uma 

coisa também que não se pensa. Eu acho a meu ver, a escola, todo ensino, desde o 

ensino primário deveria ser público, (...) igual pra todos, e de bom nível. Como nós 

vivemos em 2013 uma época que, (...) os problemas do homem e da mulher terem que 

trabalhar e etc, se criou toda essa civilização da agressão e tudo isso, é preciso criar 
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espaço para o jovem. Mas o espaço não é um depósito onde ele vai. Esse espaço, eu sei 

no Rioo CEAPS, em Brasília teve esse sonho também e daí se quer fazer, mas tem que 

se pensar muito planejado essas escolas, não podem ser simplesmente um depósito do 

jovem.   

 

 

GRAVAÇÃO 20-05-13 (D; duração: 04’ 32’’) 

 

É preciso ser um lugar onde se forme a cidadania, em primeiro lugar, um 

lugar confortável, bonito, onde o jovem sinta que ele possui aquele lugar. Então isso 

vai ser um modelo para o jovem de como vai ser a sociedade fora dali. Isso é um plano 

ideal? É!Mas se a gente não tem um plano ideal, aquilo que não é ideal, a realidade, 

(...) a gente conforma com uma realidade que é, (...) uma realidade que é, quer dizer 

uma realidade de merda! Então a escola precisa ser isso, e nisso está (...). Quando se 

pensa que música na escola, fazer arte na escola, (...) fazer arte é parte da formação do 

cidadão! Arte é ação, trabalho. O conceito de trabalho, não o trabalho escravo, mas o 

conceito do homem trabalhar é um conceito de humanidade. Então precisamos de 

desenvolver isso nas escolas, essa consciência.  Aqueles que são políticos, votaram por 

exemplo, música nas escolas, mas não têm consciência disso não. Então é isso que a 

gente vive, (...), por outro lado eu dizia aí, no caso do Prometheus, o tanto da mentira 

que a gente vive, em termos religiosos, eu me considero cristão sim! Eu tenho religião, 

etc, mas, quando eu penso nas igrejas todas, não estou falando dessa ou daquela, todas, 

de tal maneira se preocupa com o poder temporal, que acabou a questão o relligari 

acabou. Então é preciso da gente restaurar isso dentro da gente. O relligari e não a 

religião como dominadora, como aquela que vai ditar as leias mais idiotas de morais, 

por aí, de coerção, etc.  

 O que seria esse relligari? 

A palavra religião vem de religar, ligar o indivíduo a Deus a ser superior 

etc. Isso é humano está em todos nós, nós precisamos disso (..) de ter essa ligação. Eu 

acredito que essa ligação é uma coisa muito individual, está no momento em que eu me 

silencio, e que eu me coloco pelado diante Dele dizendo do meu exame de consciência 

aquilo que eu sou, e aquilo que eu faço, até quando o meu eu está prejudicando outros? 

Eu acho que isso se traduz em termos de evangelho ocidental, amar ao próximo com a 

si mesmo, não acho que isso seja piegas não, acho que seja da maior profundidade do 
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mundo, Isso está em Karl Max com outras palavras, está em (...) enfim, nos filósofos 

todos por aí, a questão. Isso é o relligari eu só consigo ir a Deus se estou pensando em 

mim, no meu próximo com o mesmo, isso é um ato de amor. Enfim acho que está 

esquecido (...), os líderes religiosos já esqueceram disso, estão tão preocupados em 

chamar os fiéis para as suas seitas. É claro! Estão chamando isso por canta, (...) é 

poder? É dinheiro! Etc. então esse é o mundo que a gente vive aí. Estou falando tudo 

isso aí, estou divagando, desculpa. Mas você me perguntou sobre Réquiem pra 

Prometheus, é um Réquiem realmente pra Prometheus, quando eu escrevi, é uma missa 

pela morte das consciências, pela morte da inteligência humana pelo poder. Essa foi 

minha experiência última do doutorado que está aí.  

 

 

 

PALESTRA MESA REDONDA – CONPEEX UFG – OUTUBRO DE 2013 

TEMA: PROCESSOS DE CRIAÇÃO 

PARTICIPANTES: Alexandre Ferreira da Costa (Letras – UFG); Estércio Marquez 

Cunha (Música – UFG); Juliano Ribeiro de Moraes (Dança – UFG); 

Moderadora: Flávia Maria Cruvinel (UFG) 

Local: Centro de Cultura e Eventos, Prof. Ricardo Freua Bufaiçal. 

(8 vídeos com o total de aproximadamente 45  minutos. Na transcrição priorizou-se a 

fala de Estércio Marquez Cunha) 

 

Pra falar do processo de criação artística eu gostaria antes de falar de dois 

pressupostos que me orienta, os quais as pessoas podem discordar evidentemente. Nós 

estamos falando de arte, e eu considero arte toda ação humana, toda ação consciente 

do homem é arte, ou seja, através dos tempos, o homem pegou a natureza, transformou 

o material da natureza, criando objetos que suprem suas necessidades, e uma das 

necessidades do homem vai ser a comunicação. Então esse homem necessita de uma 

arte de comunicação, ou seja, hoje em dia aquilo que se fala, são artes inúteis, quando 

se fala da dança, do cinema, da música, do teatro, muita gente fala que a arte é apenas 

diversão, sem nenhuma utilidade, eu gostaria de dizer que não concordo, são artes de 

comunicação, e a comunicação é uma necessidade humana.  

 Nesse sentido o homem também transforma algum material da natureza 

para comunicar, suas ideias. No caso da música nós temos um material também que é 
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alguma coisa que se torna real aquilo, o material da música é sempre, o som, o ritmo, o 

silêncio, esse é o material, o qual, nós transformamos, que nós organizamos, pra 

comunicar ideias. A partir desses pressupostos podemos falar em processo de criação 

artística. Os processos de criação artística nada mais são que modos de organizar os 

materiais, no sentido de comunicar ideias, ou seja, eu transformo o material, eu crio 

esse material de uma forma que vai ser levado à percepção do outro. No caso da 

música, da música e da fala (nós não temos diferença nisso aí, o material vai ser 

sempre o som, o ritmo, que se transforma, pra se criar a forma), o que é importante a 

percepção dessa forma está sempre no tempo. Então em música, na fala, nós criamos 

um tempo sonoro, nós criamos um agora musical que comunica uma ideia.  

 No processo de criação artística acho que duas questões são muito 

importantes, e não podem ser deixadas de lado. A questão ética e a questão estética. 

Quando eu falo na questão ética pode parecer estranho, vem de imediato na cabeça da 

gente, moral ou censura, e não é nada disso. Acho que em termos de arte não é a 

censura nem a moral, nada disso. Mas, a questão ética com mais profundidade, 

simplesmente por que quando nós compomos alguma coisa, quando nós fazemos arte, 

nós estamos fazendo para o outro, e não para nós mesmos. É sempre um processo de 

comunicação, e se não tem um outro o processo de comunicação não faz sentido. Eu 

prefiro dizer, os outros, que nós compomos, que nós fazemos arte, para os outros. Os 

outros por que? Por que nós vivemos em sociedade, a sociedade é feita de indivíduos, 

cada um com sua história, sua maneira de pensar, de ser, sua vida, enfim, nós somos 

indivíduos. A sociedade é feita de indivíduos que se relacionam. Estou dizendo isso pra 

questionar quando se fala de comunicação de massa, arte, para as massas, eu acho que 

é um absurdo. Parece que falar de massa nesse sentido é uma coisa tão absurda, aquilo 

não faz sentido é antiética (...). 

(...) Cada um com sua maneira de pensar (...). É um perigo que nós temos 

hoje em dia por que, quem detém o poder quer sempre dar valor aquilo que é para as 

massas. Nós estamos acostumados a ver, toda hora, nós vamos fazer música para o 

povão, etc. uma demagogia da maior canalhice possível (...).  

(...) A questão estética. Falar de arte de processos de criação artística é 

falar de estética, mas, vamos pensar o que seja essa estética. Na gnosiologia do estudo 

do conhecimento a gente fala de noética e estética, noética é o conhecimento que se tem 

através da razão e a estética o conhecimento que se tem através da percepção. (...) 

Acho que essa é a coisa. 
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 Quando se fala de arte, de comunicação, nós estamos falando do belo, isso, 

Alexander Baungarten no século XVIII confundiu essa história da relação da arte com 

o belo e ficou uma coisa absolutamente abstrata. Na verdade o processo de estética que 

é um processo de fruição, é aquele do objeto criado em relação com o fruidor, com a 

pessoa que vai fruir. Essa relação é individual, cada um diante o objeto, ele percebe o 

objeto (...). Essa seria a relação estética. A poética do autor que vai revelar essa 

condição. No fundo que se faz então, sempre um artista, ele cria, ele organiza o 

material, no caso da música, é o ritmo, o som o silêncio, que vai comunicar alguma 

ideia. E é importante a gente pensar que essa estética, essa significação, se faz à 

percepção do outro, não à razão. Então são objetos para estimular as pessoas de 

alguma maneira, criar essa relação com o fruidor, a relação que ele tem com o objeto. 

E é pra essa relação, pra fruição que se cria arte.  

 Eu friso isso novamente na questão da música, que a gente cria tempo 

sonoro, se cria um agora, só existe naquele momento. Não adianta pensar nesse 

processo aí, que o compositor ele organiza seu material, ele tem sua partitura, escrito 

tudo aquilo que ele pensou, isso não é música ainda. Isso é apenas um projeto de como 

aquilo vai acontecer. A música realmente acontece na hora (...), ai um segundo estágio 

na questão da música, o intérprete. É o momento do intérprete, sua leitura daquilo que 

o compositor fez, ou o que ele faz naquele momento, esse sim é o momento real, vivo da 

música.  

 Então pensando nisso, música é realmente determinar um tempo, fazer a 

existência de um tempo, é fazer com que aquele agora seja um momento de relação da 

pessoa com aquele objeto.  Acho que isso são relações importantes, na questão da 

criação artística. 

 Mas só uma coisa, em relação aos processos de criação artística. Nós 

vivemos numa época de muita automação, tudo é automático, tudo é imediato, está 

pronto com as máquinas. Eu acho que em tudo isso cada vez mais o jovem, é tirado do 

jovem a oportunidade dele desenvolver, ou dele mostrar sua capacidade de (...).  Cada 

vez mais se perde a capacidade de desenhar, de usar o corpo, de pensar, a capacidade 

de cantar, enfim.  Perde-se isso por que está tudo muito fácil, automatizado, ou seja, 

está tirando a chance do jovem de decidir, por ele mesmo, o que ele quer, ele se 

expressar, dizer o que é, decidir a própria vida, como ele vai organizar a sua obra 

maior, que é a sua própria vida. Acho que isso é uma questão de se pensar muito, por 

que se tira isso através da comunicação de massa, de tal maneira que é levado hoje em 
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dia uma arte para as massas, se perde todo esse outro contato que é de criação. A 

pessoa vai pelo standard, por que aquilo que comumente, se lança todo dia e a todo 

momento. Vivemos nesse sentido numa civilização da orgia, se quer sem parar fazer 

todas as coisas. 

 Nesse sentido, então, o processo de comunicação, o processo de arte é 

sempre um processo educativo. Lançando uma ideia para outro, que ele vai concordar 

ou discordar, isso é um processo educativo. Nesse sentido é que é preciso ser ético, 

cada um que está lidando com isso, está lançando um objeto para o outro.  

 Mas além disso dizer nessa automatização, acho que é muito importante 

pensar nos processos de criação artística em termos da educação.  Oferecer chances 

nas escolas para o aluno se expressar, oferecer chances para o aluno improvisar, 

música. Não é preciso que um estudante conheça alguma coisa de música para ele 

improvisar, ele sabe, ele tem o som no corpo dele, então basta que tenha o profissional 

consciente pra lidar, fazer com que ele improvise, sozinho ou em grupo, melhor, isso é 

possível. É preciso que nas escolas, tirem proveito disso, desse processo de criação, 

que se faça a todo momento práticas criativas, ou seja, dar material, para criança, ou 

para o adolescente, ou adulto, enfim, pra quem for, e faça com que ele decida, o que 

fazer com aquele material. Acho que é a velha ideia, de que educador precisa de nada 

mais importante do que uma criança brincando. Acho que todos nós somos crianças 

nesse sentido, e precisamos brincar, voltar a perceber, a manipular, a contar, a ver um 

material e decidir o que eu posso fazer com aquele material. Isso é processo de 

comunicação, isso é processo de criação, ou seja, se pensar novamente que todo 

processo de criação é transformação da natureza, é organização, da natureza, isso é o 

sistema de vida nosso. Viver é organizar, conduzir, o tempo todo, e é preciso passar 

isso para o jovem. 

 

Após a fala de todos os palestrantes da mesa. Foi perguntado sobre o lugar da arte e do 

artista na atualidade, que perpassa os espaços acadêmicos, a formação do artista. 

Estércio comenta: 

(...) Sobre a questão de estar no circuito. Eu acho que são certos termos 

hoje em dia que emperram a coisa. Assim como a discussão dentro da universidade 

também é emperrada por certo fracionamentos. Cada vez mais se pensa numa 
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universidade em termos técnicos, vamos fazer isso ou aquilo, e não em termos (...21). No 

início quando se falou dessa discussão, eu fiquei pensando, eu tenho setenta anos, e tem 

setenta anos que eu escuto dizer que nas escolas primárias as professoras de pedagogia 

não são preparadas para as crianças e ficam fazendo aquelas bobagens, de cortar 

papelzinho, e de cantar cantiguinha de roda, e que isso é uma bobagem. Ninguém entra 

pra poder discutir isso. É preciso em primeiro, isso é um exemplo só que estou dando, 

de oferecer num curso de pedagogia um sentido profundo do que é arte, um sentido 

profundo do que é ciência. Essa professora de pedagogia vai lidar com a criança, que 

está exatamente naquele momento de fazer arte, de se fazer ciência. Não é dada, não é 

dado mesmo à professara de pedagogia, (...) fazer arte é transformar um material. 

Então qualquer coisa que a professora faça com a criança é útil, desde que ela não 

fique fazendo padrão o tempo todo. Ela pode mudar. Nenhuma professora de 

pedagogia, foi dado a ela, além das cantigas, de se ensinar cantigas, que ela vai 

ensinar “a, e, i, o, u” e que não é isso é “AAEEIIOOUU” 22, o plano sonoro é muito 

maior. Isso precisa de uma discussão, precisa ser dado. A academia não discute aquilo 

que é básico! Nós vamos para uma escola de arte, e não vamos discutir, por que 

estamos fazendo arte, o que é arte, e nisso aí, tolir os processos criativos do aluno que 

está ali dentro. Que ele tem que seguir aquele padrão. Segunda coisa, de repente 

também com aflição de querer formar o técnico imediato, se esquece de que nós somos 

cultura. Nós no ocidente temos, 2013 anos de cultura cristã, não posso negar isso na 

formação da pessoa. Ela só vai ser criativa, ou mais criativa daí pra frente se ela tem 

consciência disso. Então parece que os processos se voltam muito (...). É preciso haver 

mais discussão básica e não enfiar técnica na cabeça da pessoa.  

 

Respondendo a uma questão sobre a dimensão da ética – Ao comentar sobre a indústria 

cultural, Estércio num dado momento afirma uma crítica aos funks que deturpam a 

figura feminina. Uma estudante então questiona: “E se houver uma pessoa que goste de 

ser chamada de cachorra?” Estércio diz: 

Eu acho que é ética vai muito da profundidade do indivíduo. É muito difícil 

falar de uma ética geral. Bom, se existem pessoas que gostam de ser chamadas de 

cachorras, amém! São opções que cabem, mas o importante não é ser chamada de 

cachorra, é dar a ela a consciência, uma oportunidade dela querer ou não ser chamada 

                                                           
21 Referente à criação, ao espaço da imaginação em si.  
22 Cantando de modo bem articulado, uma vogal ligada na outra.  
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de cachorra. Eu acho que é isso que os meios de comunicação de massa, os processos 

que se dizem processos de arte, levam a pessoa a não ter escolha. Os padrões que são 

dados em termos de arte, o padrão visual, musical, que repete continuadamente, ele 

leva a pessoa, não sou que digo isso, Umberto Eco já realizou isso muito bem, leva a 

pessoa a um estado de inércia psicológica. Então infelizmente podemos falar hoje em 

dia que vivemos na civilização da orgia, ou seja, a população quase toda é inerte 

psicologicamente, é levada pelo modismo. Então se de repente, se diz hoje em dia que é 

bom chamar as pessoas de cachorra, todas elas gostam de ser piriguetes, é por que não 

tem opção. Ela precisa ser assim por que se não ela está sendo diferente do grupo, etc. 

Bom, se isso é moral, dessa maneira, ou não, (...), mas, acho que falta aí, que é 

perigoso, que é criminoso, nesse tempo todo é não dar para a pessoa a oportunidade 

dela exercitar a sua vontade, ao seu poder de decisão. Então quando a gente escuta a 

música de modo ético, de que está falando? Eu agora preciso ser ético, por que estou 

tentando convencer a vocês, de alguma coisa, a primeira parte o que está dizendo, a 

aceitação do outro é diferente. Quem está com a palavra, ele deve ser ético noque, ele 

vai falar, deixar um campo de decisão para o outro. 

 Acho que todos nós somos criativos, temos a capacidade de decisão (...).  

Em relação a música ao funk, ao rock, são momentos, é maravilhoso (...). O problema 

da arte que sai em série, é a standartização para uma pessoa ter que seguir aquele 

padrão. Então ela perde, é tirado da pessoa, momentos de percepção, momentos de 

decisão. Não é dado a ela, por exemplo, parar, pra escutar música, música é um tempo 

sonoro, é um agora musical, a pessoa não para. O que aconteceu? Levou-se a tal termo 

que quando se fala “vamos escutar música?” todo mundo já está com a mãozinha lá em 

cima dançando, quer dizer, não é por que a pessoa quer fazer isso. É um padrão que se 

impôs, (...) que vem, que vai, nós caímos nessa perseguição. O artista está buscando o 

novo (...), não quer repetição, não quer dizer que seja o exótico, mas em arte, já que 

arte é buscar estímulos à percepção, eu preciso buscar coisas novas. Que seja um clik. 

 Então de tal maneira a pessoa faz uma coisa nova e passa a ser esquisito 

pra todo mundo, o que se quer é a standartização. (...) A palavra arte refere-se a ação, 

trabalho, o que a gente não pode esquecer que trabalho não é ter sido escravo, 

trabalho é condição humana, um gesto é trabalho. Então é valorizada toda condição 

humana, (...) se ele tem consciência, se é dado pra ele essa consciência, a capacidade 

desse fazer, de ser criativo, isso pode resultar num trabalho de comunicação ou não, 

mas de qualquer modo ele está sendo criativo. Acho que essa relação com a arte é 
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profundamente humana nesse sentido. É preciso devolver às pessoas essa 

oportunidade, da criação.  

 

O professor Alexandre Ferreira da Costa (Faculdade de Letras –UFG) comenta sua 

opinião sobre os processos de criação e vinculação das artes e em alguns momentos faz 

alusões ao discurso de Estércio.  

(...) Acho que não deve se explicar uma obra.  A obra deve ter, acredito eu, uma certa 

zona de obscuridade. Dizem que os poetas, umas das grandes lições sacadas da arte, (...) 

vai dizer que no século XX, a arte se confunde com duas grandes correntes do 

pensamento, que é a linguística e a fenomenologia. Dentro dessa linguística, eu diria, 

que os poetas, a arte, vai se descobrir então como algo, que vai se dizer assim, que tenta 

produzir um dizer, e ao mesmo tempo, que tenta obstruir essa fala, ou seja, esse dizer 

que ele vai tentar se colocar, ao mesmo tempo ele faz essa barreira. E essa barreira tira 

exatamente a propriedade de quem faz a obra, e de quem recebe, deixando, um buraco 

negra, um hiato, uma lacuna indelével, um buraco na rosquinha, vamos dizer assim, 

entre o eu e o outro, entre o eu e o próximo. De forma que fruta de certa forma, a mera 

função de comunicação da obra de arte. Nesse sentido eu acho que a obra extrapola um 

pouco a comunicação. Ela vai um pouco além, se me permite. É interessante que em 

certo momento o professor Estércio falou da questão da standarlização que é muito 

interessante isso que tem um professor de política francês, mas que fala muito sobre 

arte, Jacques Roziere, ele vai colocar justamente essa questão da construção do saber, 

enquanto (...) o que é que nós queremos?  Vamos querer se instruam as massas, para 

que que tenham igualdade? Ou potencializar, dar autonomia, a esses saberes, essas 

inteligências?  É interessante colocar isso por que numa certa perspectiva há um 

reconhecimento de que o artista não precisa de uma escola, que todos nós somos 

detentores de algum saber, portanto não é uma escola que vai formar um artista. (...) 

 

Na finalização Estércio diz: 

Os processos de arte estão aí (...). Quando ele fala de dança, de alguma 

coisa, de ligação humana, então música, artes, dança, culinária, são gestos, de criação 

humana.  É preciso cada vez mais quebrar o que é standard. Quando eu falo que, a 

gente fala que música é ritmo, é som, movimento, dança também é movimento. Então 

uma coisa presente de que fala é som também, uma fala pode ser monótona, chata, ou 
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muito expressiva como um música.  É no nosso dia a dia que se dá isso aí.  Eu gostaria 

de deixar essa reflexão ... 

 

GRAVAÇÃO 27 -11-2013 (a-1; duração: 24’14’’) 

 

É difícil agente voltar no tempo e aí, vem a questão da lacuna na memória 

da gente também. Um fato vai relacionar com outro e enfim vamos rememorizando o 

acontecimento. De qualquer modo, se a gente fala de solidão, não há um vazio na vida 

da gente, se pensarmos que a vida é uma construção, a cada instante estamos 

construindo. Eu acredito nisso que educar, fazer música é construir. Aquela tal história 

que você fala, que a arte imita a vida, é (...) eu acho que até certo ponto isso aí é 

válido. Imita a vida no sentido que ela revela o indivíduo.   

Eu não dúvida que se estamos pensando a vida como um construir dia a 

dia, (...) agora a pouco estava vendo com um colega meu um vídeo de um cidadão aí, 

de uma vida absolutamente vazia, um ricaço que tem uma Ferrari e todas as mulheres 

do mundo e etc, e que ele faz questão de conviver, de ter isso, de se anunciar, que as 

pessoas precisam saber onde ele está. Eu fiquei muito espantado, realmente, o vazio 

disso aí, a pessoa não está se encontrando, ele criou um mundo artificial, por que ele 

não está construindo nada, ele não tem nenhuma consciência do mundo, ou seja, deve 

ser de um vazio, um oco, tremendo, uma pessoas que vive isso. Ele compra tudo o que 

ele quer, mas não vive nada, também não constrói. Então falando disso aí, de coisas 

que não fazem sentido (...) a gente acha até graça, mas, no processo que a gente vive, 

nosso hoje, é preciso ter muito cuidado com isso, a relação da indústria cultural. O 

massacre da indústria cultural sobre os indivíduos e um negócio terrível, que se cria 

cada vez mais uma inconsciência disso. O que existe hoje em dia, o se passa para as 

pessoas é o tal sonho de consumo, o meu sonho de consumo é ter uma Ferrari, é dormir 

com todas as mulheres do mundo, e isso é real. Então acho que (...), precisa cada vez 

mais pensar em termos de educação, dar essa consciência, que a indústria cultural é 

uma coisa real na atualidade, real e dominante, é um poder tão grande, quanto o poder 

legislativo, etc, é real isso. A gente vai concordar com essa realidade? Então vamos 

ficar a vida inteira cada vez mais criando (...), escravos, enfim, e concordando com 

uma sociedade que está se tornando cada vez mais caótica.  

Sobre o que eu tenho vivido nos anos 90 pra cá (2013), a gente vai 

preocupando muito com esses acontecimentos da sociedade e observando. Eu não vejo 
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sentido, em trabalhar para ser rico, ou para ter o sonho de consumo. Nos anos 90 

estamos falando de uma pessoa aposentada, parei de estar na Universidade, de o meu 

tempo. Mas, também nessa concepção jamais pensei, em parar o que eu estava fazendo 

e agora eu vou aproveitar a vida. Eu acho que essa coisa de aproveitar a vida é uma 

besteira. Temos que viver bem o tempo todo, e eu acho que isso é construir. Nesse 

sentido eu não parei de ser professor, e não parei de compor, com todos os percalços 

que acontecem na vida da gente naturalmente. Nesse período aí eu perdi o meu filho 

caçula, e enfim, (..) isso foi traumatizante, foi. Leva à consciência também das perdas 

aí, enfim (...), mas eu não parei de compor.  

Parece que nesse período eu estou compondo cada vez mais (...), tem assim 

esse intérprete, essa pessoa que está interessada, e a gente discute, e eu faço música 

pra esse interprete; um outro que vem, essa relação com o intérprete que cada vez mais 

eu vejo que é importante, e cada vez mais, vai morrendo, vai diluindo na sociedade. O 

compositor quer ser o compositor, o intérprete, quer interpretar aquilo que já está feito 

a muito tempo, não é essa consciência que o intérprete vai diante uma obra e ele recria 

aquilo. Não está passando na cabeça dos intérpretes atualmente, é um coisa que 

precisa ser muito discutida. Os intérpretes, cantores, instrumentistas querem fazer o 

repertório do passado que lhe dão garantia de se mostrar. 

Nesse diálogo o senhor fez algumas músicas para a Ângela Barra, para a 

Consuelo Quireze, Lúcia Barrenechea. 

 Sim! E muito mais atualmente para músicos mais jovens que estão fazendo.  

Tenho trabalhado muito nesses últimos meses para trombone. O Jacks Douglas é um 

trombonista que está terminando o mestrado dele, agora aqui, e a gente tem 

experimentado coisas interessantíssimas. A questão de observar o instrumento dele, de 

ele vir e mostrar pra mim possibilidades novas, possibilidades que parecem não 

musicais, e a gente de repente inverter tudo isso aí e fazer música. Teve uma peça para 

trombone solo, que eu fiz pra ele, que resultou muito interessante, a gente discutindo, 

“ah eu posso fazer isso, isso”, e fui vendo aquele punhado de coisas na discussão com 

ele. Agora o problema não é isso, eu não vou passar pra você uma amostragem de 

efeito do instrumento, então isso não é música, mas, se eu consigo integrar todos esses 

efeitos, dentro de uma obra, criar um tempo sonoro com isso, coerente, então estamos 

compondo. E foi isso interessante. 

 Essa peça foi estreada esse ano (2013), e foi muito interessante, por que 

(...) uma discussão que a gente tem, com ele, com outros, o problema do gesto teatral. 
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O músico se esquece muito que ele está em público, queira ele ou não ele tem um teatro 

ali. Ele está no palco, representando, então o físico dele, a fisionomia dele, a maneira 

com que ele ataca o instrumento, tudo isso é muito importante. Não é mascarar nem 

enfeitar a música, mas, acho que isso tudo deve fazer parte da forma musical, da 

interpretação. E a gente tem trabalhado com isso, com coisas interessantíssimas. Nessa 

peça para trombone solo, eu começo a peça com (...), a peça praticamente não tem, 

durante toda ela, nenhum som da escala musical, quase toda ela feita com efeitos, até 

mesmo efeitos polifônicos no instrumento. Ela funcionou. Eu começo a peça com uma 

pausa com uma fermata lá em cima. Aí o Jackes Douglas vem “mas essa pausa, o que 

você quer com isso?”, pensa um pouco, o que você acha, agora depende de você, você é 

o intérprete, brinquei com ele. E ficamos vendo aquilo muito tempo. Acontece que ele 

começa a peça com o bocal fora do instrumento, e ele vai emitir alguns fonemas, 

fonemas esses que na hora que ele põe no bocal, não é a emissão normal, o trombonista 

vai fazer isso (faz o som - PSFFF) esse tipo de som é que faz o instrumento vibrar. E 

estou pegando vogais explosivas, por exemplo, PÔ, PÊ, T (faz o som), coisas desse tipo 

que dá o som no trombone, mas não é o som normal do trombone. Ele começa com isso 

fora do bocal, depois pega o bocal, e coloca no instrumento, eu falei, olha se você 

chegar diante do público e começar a fazer isso aí, sem uma preparação, e se não há 

um gesto teatral aí, o público vai ficar completamente disperso, não sabe nem que 

horas você começou a peça. Então esse é o momento de você ser o interprete aí, tem 

uma fermata pra colocar, pra olhar para o público, te colocar, criar uma expectativa, 

pra na hora que você dar o primeiro P (faz o som) em frente, o público começa a entrar 

na peça, entender, estar preso naquilo que você faz.  Durante toda a peça tem vários 

momentos assim. Ele tira a vara, do trombone, tudo isso tem um motivo sonoro. É claro 

que se não há um gesto teatral nisso aí acaba se perdendo.  Ou se o gesto teatral for 

muito exagerado, ele também vai suplantar a peça.  

 O fato é que nós trabalhamos com isso, e foi muito gostoso esse trabalho 

com essa peça, principalmente pela discussão nossa, um dá ideia para o outro. A 

estréia da peça, quando ele fez, foi na própria Universidade, foi ótima. Um momento 

que ninguém esperava que ia acontecer aquilo, e aconteceu com o público todo 

realmente em silêncio, escutando aquele acontecimento.  Então esse tipo de trabalho eu 

tenho feito muito. Estou começando agora mil novecentos e (1900) (...), dois mil e treze 

(2013) e observei que tem acontecido muito disso, intérpretes que estão ligados a eles 

(...) e a gente começa a fazer música, as vezes até música mais simples, coisas mais 
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didáticas, ou isso, essas vanguardas, esses desafios, que vem que a gente acaba criando 

peças pra isso.  

Eu acabei de escrever agora também uma peça para eufônio solo. Falo de 

eufônio para as pessoas de modo geral e elas não sabem, uma sonoridade linda, mas é 

um instrumento encolhido dentro da orquestra ou da banda, um instrumento grave que 

geralmente fica ali só fazendo o baixo. Mas, novamente tem uma (...), Ester é uma 

eufonista aqui de Goiânia muito boa, além de ser uma mulher tocando eufônio, fica (...) 

parece exótico para todo mundo, e ela tem uma sonoridade linda. Então, um eufônio 

solo, pra mim foi um desafio fazer isso, um instrumento que é, está na banda, na 

orquestra, geralmente só como uma base, fazer esse instrumento solar, cantar sozinho, 

pra mim é um desafio, não sei o tanto que é desafio para o solista, mas pra mim foi um 

solo escrevendo isso aí.  

Enfim tenho trabalho muito nesse tipo de coisa, pra metal, pra diferentes 

formações mesmo, talvez escrevendo mais agora do que antes mesmo, por que eu tenho 

meu tempo pra isso, se bem que estou sempre com aluno, com colegas discutindo 

música. Meu tempo continua sendo aquele que eu tinha na universidade. E fatos disso 

aí, no ano de (...), 2011, no festival da EMAC, fizeram em homenagem, o nome do 

Festival levou meu nome, e foi uma época muito boa pra escutar, claro que eu fiquei 

extremamente vaidoso, mas o que foi bom muito bom foi escutar tantas peças minhas 

que eu não tinha escutado, e foram muito bem executadas, o que leva a gente a pensar 

também, o tanto que precisa, a Universidade as Escolas de Arte, acreditar no novo, 

querer fazer, discutir,  o novo, principalmente discutir isso em vez de formar. Está 

formando o compositor, o instrumentista, mas este, está sempre querendo executar 

alguma coisa do passado que garante pra ele, ele não dar a cara a tapa para o novo. O 

intérprete a função dele é realmente isso, como ele vê aquele momento, ele diante a 

obra. E ali a gente viu dentro da escola, tantos alunos, professores, fazendo obras que 

eles não conheciam ainda. Não quer dizer que sejam obras da mais recente vanguarda, 

isso não me interessa, mas o novo no sentido de que isso não foi feito, uma visão. E 

nisso aí escutei coisas naquele festival lá, muitas coisas minhas, para coro, para 

instrumentos, várias estréias, notáveis, que a gente vê a capacidade da cidade aqui 

fazer música desse tipo. O que falta então realmente é incentivo, no sentido de 

estimular a fazer. 

 Não acredito muito nos incentivos fiscais, às leis de não sei o que pra 

poder gravar, fazer música, acaba caindo no mesmo ranço, de ah, eu tenho tantas 
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músicas, vou gravar isso, enfim. Não é a produção. É preciso que criar na sociedade 

um sistema de interesse de fazer pelo fazer, não que vou fazer por que vou ganhar 

dinheiro, e essa lei me dá tanto. É claro que ninguém faz nada se não houver uma 

verba, mas, existe possibilidade. É preciso criar com os músicos o conceito de ensaio, 

que uma obra precisa ser pensada, ensaiada, e que o músico, o artista todo, só se 

desenvolve é naquilo, colocando a mão na massa, é no ensaio. O ensaio não é somente 

vamos tocar no caso da música, ou vamos falar, no caso do teatro, não, ele tem que 

vencer aquilo, tem que errar, que dialogar com o outro. Na nossa sociedade não tem 

esse hábito do ensaio, no sentido de vamos refletir, pensar, que caminho que se segue 

nesta obra. E isso que a gente vê com grandes obras, foi passado por tantos pensares 

em cima daquilo que se produz.  

No festival foi um momento que a gente viu isso acontecer (...) 

 

 

GRAVAÇÃO 27-11-2013 (a-2; duração: 1’53’’) 

O senhor nesse período (pós 2000) compôs outra obra. Como é a relação 

com o Requiem para Prometheus? 

Sim dos anos 90 pra cá eu compus. Essa é uma outra história que vale a 

pena a gente discutir em termos de sociedade. É compus mais uma ópera que foi (...), 

essa ópera (...), A décima quarta estação. Existe um conto do Miguel Jorge chamado 

“A décima quarta estação”, é um conto muito bonito que ele fez, isso deve ter (...) não é 

um livro recente dele, esse conto deve ter uns trinta anos que eu conheço ele, então já 

conhecia há muito tempo. Então foi pedido se eu não faria uma ópera em cima desse 

conto, e essa ideia de uma colega nossa de muito tempo sempre falava “você precisa 

ler esse conto do Miguel fazer um dia uma ópera”, e até que surgiu isso na 

Universidade Católica, eles pediram lá oficialmente se eu não eu não faria.  

Algum grupo específico da Universidade? 

O departamento de cultura nessa época que foi o reitor que empolgou com 

essa ideia. O Miguel sempre se entusiasmou com essa ideia de fazer a ópera e 

transformou o livro dele num livreto muito bem feito. O texto fala sobre um 

acontecimento aqui em Goiás, de um massacre que teve, é um acontecimento nosso 

aqui de Goiás. Pediram pra (...) o reitor encomendou oficialmente pra eu fazer a ópera.  

E daí eu gastei um ano em cima, pra mim foi muito bom, principalmente pelo diálogo 

que pude ter com o Miguel Jorge. Muitas vezes uma palavra que eu via que não iria 
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ficar bom, pelo telefone – Miguel posso substituir isso aqui? “Pode colocar”. Havia um 

diálogo, essa relação o texto e música. Enfim construí a peça toda. É uma obra grande. 

Depois disso entreguei a obra, aí começa um... 

 

GRAVAÇÃO 27-11-2013 (a-3; duração: 24’41’’) 

 

Da hora que eu entreguei a ópera para eles, a parte de música, começou a 

odisséia deles de ver que o custo pra se fazer uma ópera é muito elevado. E vai, busca 

verba dali, busca verba daqui, não consegue isso, é uma maratona, e passa para o 

estado. Acho que tem uns dez anos que isso está feito, (...), eu fico vendo de longe a 

tentativa deles. Miguel Jorge é muito preocupado com essa coisa, está empolgado 

querendo que aconteça. Eu pessoalmente acho que não vai acontecer, por que é uma 

despesa muito grande pra um tipo de apresentação que não tem interesse para quem 

vai patrocinar, gastar isso politicamente, não tem interesse. Não acho que acontece 

não, mas, eu não sofro muito com isso, acho que a função do compositor é compor, daí 

pra adiante se alguém quer ler o que a gente fez é outro problema. Essa coisa do (...), 

vamos dizer que vai ser sucesso, tem que apresentar, acho que é novamente uma coisa 

do sistema e que eu gosto muito de compor, quero compor, mas (...), quando eu acabo 

de fazer uma peça, toda aquele prazer que eu tinha acabou também, a peça está pronta, 

o que eu tinha que fruir dela, pra mim já foi, o resto vem por acréscimo quando 

acontece. A história da ópera foi essa que ainda está flutuando entre Universidade 

Católica e Estado, não acho absurdo, acho que é uma despesa muito grande, para uma 

coisa que não vai ter repercussão, se bem que a gente sabe que o governo gasta numa 

apresentação de dupla sertaneja milhões nisso aí. É novamente a questão do sistema. 

Ontem, antes de ontem, foi que eu escutei o papa, esse papa é maravilhoso, 

o papa Francisco falando que o sistema mata. E ele está certo. O que temos que fazer é 

pelo menos ter consciência do sistema, não afogar nele, é o que se quer. Mas a história 

da ópera é essa aí, está pra fazer e não vai ser feita.  

Depois você me perguntou sobre dança e (...). 

De repente o senhor pode comentar sobre outras obras que foram 

significativas nessa época pós anos noventa. 

É difícil ir lembrando o que a gente está fazendo. Eu escrevi depois disso 

(...). Sim, eu tinha escrito antes disso, duas peças para banda, e escrevi uma terceira 

peça, aliás eu tinha escrito uma peça e escrevi uma segunda, para a Banda da Ciranda 
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da arte e depois uma terceira para a Banda Sinfônica do Instituto Federal. Essas peças 

todas vão ser gravadas agora pela banda da Ciranda da arte. Foi muito bom ter 

trabalhado isso com a experiência com o público e com os intérpretes. Quando foi o 

ensaio da peça número dois, que a três ainda não fizeram, os meninos que estavam, os 

músicos da banda, falaram num primeiro ensaio, acharam que não tinha nenhum 

sentido o que eles estavam tocando. Isso foi se formando na cabeça deles até que fez um 

sentido. Novamente eu falo a questão do ensaio, da reflexão, de descobrir a obra. A 

obra foi feita pra isso, não pra ser bonitinha, e nem pra sair embalando, é mais pra ser 

descoberta realmente. Então essa experiência pra eles foi muito interessante.  

 No dia que eles estrearam eu estava sentado com um professor da 

Faculdade de Educação, a gente viu o público que era de escolas, tinha um punhado de 

escolas com alunos lá. Quando acabou a peça, o professor virou e falou “não quero 

comentar se eu gostei ou não, mas você observou o silêncio que todo mundo escutou 

diante as outras peças mais leves e tradicionais. É novo pra todos aqui e a meninada 

escutou num silêncio absoluto”. O que leva a gente a pensar novamente, (...) para as 

percepções tem que se oferecer, não é fazer música para o povo, mas oferecer. A 

palavra novamente é terrível, para as massas, não acredito nisso. Mas, oferecer às 

individualidades que formam a sociedade elementos novos para estimular a percepção. 

Se precisa fazer arte, acho que a função é essa.  Então essa estréia foi muito 

interessante, essa observação do professor, e realmente foi isso que aconteceu. Os 

meninos das escolas escutaram com atenção aquilo, se acharam feio, bonito, ou chato, 

o que for, não importa. Foi um momento de atenção, um tempo sonoro que eles 

vivenciaram pra depois eles saberem, não, isso foi bom, ruim, esquisito, mas eles 

vivenciaram aquele momento. Muito diferente dos estereótipos que a gente vive em 

termos de música a todo instante, que não leva a nada em termos de percepção.  

Tem um punhado de outras coisas, mas a gente não vai lembrando. 

Estávamos falando antes de peças para trombone, uma outra interessante se chama 

Diálogo. Um teatro música que envolve um cantor e um trombonista e que eles vão 

dialogar no palco (...). O cantor canta e o trombone responde, tem uma intenção na 

peça que eu peço isso, que eles dialoguem, briguem, e vira uma comédia e funciona 

muito bem. O texto é meu também, e eu falo alguma coisa, eu fraciono uma frase, “lá 

cai do rei não serei”, é um texto fragmentado disso aí e que eles vão brigando. A 

estreia foi ótima de fazer, e novamente eu falava do Jackes Douglas que a gente 

experimentou muito, essa peça ele fez no recital de formatura dele, agora está fazendo 
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mestrado, então quando ele estava terminando a escola. E foi ótimo, ninguém esperava 

um acontecimento daquele no palco, de repente os dois brigando no acontecimento 

musical. Funcionou muito bem pra todo mundo que estava escutando ali. Enfim é difícil 

lembrar... 

Nesse tempo o senhor compôs também muitas canções. 

Muito. 

Como é essa experiência de fazer música e letra. Como é esse processo? O 

que o senhor pensa? Quais as ligações? As figuras retóricas dessa dimensão? 

Olha primeiro escrever letra e música é uma experiência que tive que 

perder o medo, tive que ficar velho pra trabalhar com isso. A gente pensa ah então eu 

posso escrever uma letra. Acho que está muito mais ligado a (...), é processo de poética. 

Uma coisa é ser interprete do texto de outro, já fiz muito isso aí e é ótimo, de qualquer 

modo se o texto é meu ou de outro, acho que tem que ser respeitado o texto, se não, não 

tem motivo de estar aí.  Isso eu penso sempre. Segunda coisa os elementos de um texto, 

e da música são os mesmos. A fala e a música tem os mesmos elementos, som, ritmo, 

silêncio. Então estou sempre juntando texto e música, estou juntando coisas de um 

mesmo elemento. Neste caso se não tiver cuidado com o texto, estou tirando um 

elemento expressivo, então é melhor deixar o texto só falado. Se for juntar com música, 

essa música tem que oferecer elementos expressivos e, quando não cuida, por exemplo 

um cuidado com a prosódia musical, é fundamental nisso aí. Uma coisa (...), por conta 

de uma linha melódica sair por exemplo (...), “solesmãe” do hino nacional, dos filhos 

deste “solesmãe”. O que é “solesmãe”? Não é nada, isso aí ficou e ninguém vai pensar 

quem está escutando é isso (...) de uma frase que seria tão bonita. “Solesmãe” não é 

nada mas, dos filhos deste solo és mãe pátria amada Brasil. Por mais arcaico que seja 

isso aí, a frase é linda. E quando você escuta no hino a frase não é nada. Então acho 

que o respeito, a prioridade do texto, pra mim é importante.  Escutei a pouco tempo aí 

agora, o Leonardo, acho que é propaganda do governo, “esta é minha Goiânia um 

lugar sem igual”. É isso que ele canta, um lugar, sem igual. E quando ele gravou o 

coro todo que estava no auditório respondendo “esta é minha Goiânia um lugar sem 

igual” (cantando), estou fazendo o gesto de todo mundo que é banal. Lugar, ninguém se 

atinou, o lugar que seria tão fácil colocar. Mas, não estou criticando ninguém de fazer 

isso aí. Os estereótipos são tão grandes que esses dias escutei na televisão, não lembro 

quem era, alguém intelectual, “aquela música da Maria Betânia, é tão forte a maneira 

que ela canta, é tão forte a letra, Carcará, péga, matá e come”. Eu fiquei assustado na 
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hora que ele falou, ele não tinha atinado que Carcará, pega, mata e come. Não, 

Carcará, péga, matá e come, que é assim que ela canta, então ficou.  Com relação a 

isso é importante o texto. 

Quando o texto é meu, eu nunca faço, eu nunca fiz, alguma coisa já tenho a 

melodia e vou fazer a letra. Eu tenho um texto, está pronto, em cima vou ver que música 

eu coloco, nisso aí que pode ressaltar o texto. 

 Nesse procedimento estava, vendo, tocando experimentando algumas 

peças. O senhor usa muitas figuras retóricas. Fala-se de céu - sobe. 

Sim. 

Como é ver a música nessa dimensão de discurso, ou não? 

 É. Figura disso se o céu sobe. Teoria dos afetos. Não é bem isso não. Eu 

costumo muito declamar a frase e ver a musicalidade da frase, se aquilo está pedindo 

que vou subir ou descer. Certas palavras têm que subir, ou certos efeitos. Se eu tenho 

uma interrogação, dificilmente vou conseguir que se pense nessa interrogação 

descendo, fazendo um intervalo descendente. Ela é ascendente e vai. Enfim vai muito 

por aí, sim. E por outro lado a preocupação (...) da linha melódica junto do sentido que 

vai fazer, além da instrumentação que vai seguir. Eu posso perfeitamente lidar com 

timbres, com coisas, sem perder o caráter do texto. Nisso aí quase sempre a linha 

melódica, (...) as linhas melódicas de peças para canto minhas são tonais, mesmo, que 

eu destonalize aquilo nos outros instrumentos, por que eu cheguei à conclusão seguinte 

(...), nós trabalhamos culturalmente aqui no ocidente, a nossa escala, nossa música é 

tonal, por que a nossa fala também é tonal. O sentido o pensamento nosso, vem da 

Grécia, você tem uma frase, um ponto de culminância e resolve. Então é preciso de 

alguma maneira, mesmo que não seja uma tonalidade tão previsível assim, mas que eu 

leve a minha frase, junto com a frase literária, levar o ponto que ela vai. Chegou o 

ponto de tensão, ou ela resolveu, eu não vou contradizer isso na música. E nisso quase 

sempre ela é tonalizante. Parte disso aí a música (...), não tenho medo de quebrar o 

ritmo da música se o texto é quebrado também, o que aliás muitas vezes são novidades 

que aparecem que chamam atenção dentro da forma musical. O texto pode ser 

quebrado, mas a música tem que quebrar junto com ele, e a escolha do instrumental 

evidentemente. Eu posso criar timbres, mascaramento de sons, tudo isso, entre o 

instrumento e a voz, sem prejudicar o texto. Gosto muito de lidar com isso. Na canção, 

eu gosto muito de escrever por exemplo, coisa de velho. Pra cada neto meu que nasce, 

eu faço uma canção pra ele, além de tantas outras que tenho de brincadeiras, é uma 
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vivência minha, eu gosto. Tem muita música feita pra eles, e muitas de brincadeiras 

com eles, e que acaba virando música. Tem por exemplo, algumas canções que seriam 

como fazer um haicai23 do que os meus netos falam, e que eu transformo em música, 

outras são brincadeiras que eu faço com eles.  Tem um quinteto de sopros que já foi 

feito aqui em Goiânia, e o título que eu coloquei foi, “Variações sobre uma cantiga 

boba que o vovô cantou para Julia”, ou que eu cantei pra ela, para Júlia eu dedico à 

ela. Júlia é minha neta.  O resultado disso aí, é uma cantiga boba, que nunca vou 

cantar pra ninguém descobrir o que é, só pra ela que eu cantei aquilo, que é uma 

bobagem que a gente brincava. Mas eu peguei aquele tema e fiz uma variação 

resultado, sonoro, resultado das variações ficou muito boa quando eles fizeram. No 

recital o maestro Marshal Gaioso que regeu e fez. O resultado foi muito bom, mas a 

ideia vem disso de tema, uma brincadeira, pro que não trabalhar isso aí? E assim 

muitas (...). 

Tem outra peça que o senhor fala de uma dimensão do homem. A poesia 

sempre tem pontos de reticências, “Morra... morra”.  

Ah! 

Qual é essa peça mesmo? 

 Essa aí o texto ficou muito forte, muito bom. Morra de masmorra. Eu tinha 

feito um verso só disso e depois resolvi ampliar (...). Tinha feito uma canção pequena, 

um dos versos, é “Pior que não saber por que aqui estou é esse cheiro de mijo e 

merda”, era só isso. Eu tinha feito, mandei isso aí, Eládio Peres era um cantor muito 

conhecido aqui no Brasil, é um argentino, não, uruguaio, parece, erradicado no Brasil 

há muito tempo, sempre cantou muita coisa minha, gosta de coisa nova. Ele falou 

“Estércio esse verso é muito forte, a música está boa, por que você não faz alguma 

coisa maior?”, e ficou me cutucando, disso aí que surgiu o outro texto que finalmente é 

um texto longo, e a música ficou, é quase que um teatro música, longa. O texto ficou 

muito forte, eu parti dessa ideia de uma pessoa numa masmorra, e a gente não fica 

sabendo no texto todo realmente por que está ali, mas toda a psicose dele, ele tentando 

subir num fiozinho de luz que tem com a poeira, ele quer pegar aquela luz, ele está 

absolutamente (...), ele chega à alucinação.  O texto vai por aí, e eu trabalho o texto 

com cordas e uma clarineta me parece. Também é outra peça que (...), o Eládio a essa 

altura não estava cantando mais, ele gostou muito da peça, discutiu, mas eu não achei 

                                                           
23 Tipo de poema japonês de poucas linhas que valoriza a objetividade.  
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um cantor que tenha peito pra cantar a peça, mesmo que o texto é muito forte e exige 

demais do cantor, e ou muitas vezes a pessoa tem vergonha do texto. O mijo e merda 

que eu falo gera muitas outras coisas, dentro do texto. Eu acho, eu pessoalmente acho 

que ficou forte, muito boa, mas ainda não escutei ao vivo (...). 

 

GRAVAÇÃO 27-11-2013 (a- 4, duração: 4’ 19’’) 

 

Nessa peça acho que há uma dimensão de solidão, um tempo solidão da 

pessoa. (...) Ele está numa masmorra e não sabe por que está aí, faz a gente pensar esse 

tempo dele, seria dez anos, uma prisão perpetua, ou é um segundo de nossas vidas? O 

que estou fazendo aqui agora? O que estou fazendo em frente a essa câmera 

conversando? Isso aí é muito presente. Acho que em música a gente pode traduzir isso, 

pelo menos eu penso assim. Quando estamos fazendo música estamos construindo um 

tempo, o tempo não existe. Mas, quando você delimita isso com música e com fala, ele 

passa a existir. O som tem essa capacidade da gente de expressar o tempo que ele só 

existe no tempo, de transformar ele na psicologia do aquilo que é monótono, irreal, 

enfim, transformar o irreal em real, por que o tempo está ali como realidade, e 

expressar essas angústias.  

Acho que o tempo, o tempo solidão é uma coisa que existe demais, pelo 

menos eu sinto na cultura nossa. Tem algumas músicas minhas que falam muito de 

solidão, música para (...) Flauta, violão e voz, uma tem texto, e eu falo de Mó, solidão 

de Pedro e Maria, estou falando do homem e da mulher que trabalham, e não chega 

nada daquilo. A solidão que a gente vê, nisso aí e que a gente fala muito na solidão do 

homem do campo, aqui entre nós no Brasil, a solidão aqui no cerrado nosso que é 

maravilhoso, nós temos esse silêncio nosso que é gigantesco, do cerrado, é um silêncio 

dramático agressivo. O cerrado é dramático, a gente olhar aquilo tudo retorcido, é 

belíssimo. Eu não vejo sempre a solidão como alguma coisa triste, ou angustiante. Tem 

momentos de solidão que a gente necessita dele, o ficar com a gente é muito necessário 

e é muito bom, salutar. Mas, tem esse outro silêncio da inconsciência, e esse é uma 

desgraça. O sujeito não sabe por que ele está passando fome, ele não percebeu ainda 

que tem um desgraçado que está ali roubando dele o direito de vida. Então esse 

silêncio, essa solidão é triste e leva a pessoa pela inconsciência, ele vai (...), as coisas 

mais absurdas as vezes sem saber que está fazendo aquilo, e aí, quem está de fora, o 

espectador, as autoridades que estão vendo (..), não, é um criminoso, é um absurdo, é 
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um monstro que  fez aquilo, e não se pensa que o inconsciente, a solidão, o dia a dia 

dele cavoucar uma pedra pra tirar agua ali onde não tem água, leva ele a uma 

condição animal, do animal com fome, no cio sem ter a parceiro pra realizar o cio. 

Animal, estou falando isso é animal. Enfim tudo isso é uma solidão terrível. 

A gente sempre pensa no homem do campo e a inconsciência. De alguns 

anos pra cá fico pensando muito nessa solidão não só do homem analfabeto, mas, da 

sociedade de um modo geral, sociedade nossa, mas, acredito que a coisa acontece em 

outros lugares também. A inconsciência criada pelo poder, é o que leva a uma solidão 

desgraçada da juventude hoje. Essa busca, o que a gente fala do estado de orgia, a 

querer comer sem parar, beber sem parar, fazer sexo sem parar, o que não está fazendo 

sexo coisíssima nenhuma, ou seja, tudo isso são orgias, que é uma desgraça da solidão 

inconsciente. Ele não sabe por que está vivendo, o processo educacional da indústria 

cultural, de todo esse massacre que tem em cima dele, a indústria é canalha por que 

tudo isso é feito conscientemente para vender.  

Então massacra o indivíduo, nesse estado de orgia, ele quer muita música, 

mas, só aquela música que leva ele continuamente a se embalar, ou seja, um estado 

hipnótico. E em tudo isso aí, nessa inconsciência ele não bebe mais uma cerveja, pelo 

gosto de estar sentado, conversando, e tomando uma cerveja, mas, ele bebe pra daquilo 

(...), e a gente sabe que estou falando da cerveja, mas vamos passar da cerveja para 

tudo aquilo que se torna orgíaco, que viciou. A gente está vendo uma calamidade 

pública, sem medo é uma calamidade pública, por que a gente vive de tantos drogados 

inconscientes por aí. Todos sabem onde têm os traficantes, as autoridades estão 

carecas de saber e não resolvem. Há uma consciência de quem manda, em cima de 

fazer toda sociedade de massa, que é uma canalhice falar isso, pra poder isso aí, 

transformar todo mundo igual uma massa, ninguém tem consciência, e todo mundo vive 

nesse estado de orgia, ou seja, há uma solidão desgraçada aí. Não é dado ao cidadão a 

consciência de que ele pode e deve construir a vida dele, que nenhum sociedade é feita 

se não for cada um construindo. Por que em nossa sociedade se um constrói e outro 

destrói, ou se dez constroem e um destrói, ou se um milhão, ou a sociedade inteira tenta 

construir e é destruída o tempo todo por uma minoria, jamais ela vai ser uma 

sociedade. Cada indivíduo deste, está (...) é levado cada vez mais a uma inconsciência, 

(...) vamos dizer assim, empanada numa alegria, numa maneira de viver que seria 

muita boa, ou seja, oferecer circo, pão e circo para o povo. Essa desgraça aumentou 

muito, está num nível muito maior. Então todo mundo pode estar com o fone de ouvido 
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escutando música o tempo todo, a sociedade toda foi feita atualmente pra poder comer 

muito, outra calamidade a obesidade pública. Todo mundo sabe que é uma compulsão 

de comer sem parar, e de comer porcaria que está anunciada. Assim é música, são 

todas as coisas, que levam a este estado, de muita solidão e nenhum indivíduo sabe por 

que ele está assim. 

 Pegar um jovem hoje em dia, com raras exceções, conversa com jovem, 

desculpa você é jovem também, faz uma conversa com o jovem hoje em dia sobre a vida 

dele, ele não sabe da direção que ele quer. Ele tem medo de falar que ele ama uma 

pessoa, ele tem medo de falar que tem uma religião. Tudo isso se tornou tabu, o que ele 

quer é ser massa, não é que ele quer, ele foi induzido, a isso, a fazer aquilo que todo 

mundo faz. Ou seja, aquilo que há cem anos a traz começou a se pensar muito em 

termos da maquinação, se conseguiu chegar numa sociedade desse tipo, e o grito, está 

aí. Nós vivemos hoje um mundo onde todo tem medo, a violência está na rua. E uma 

coisa é consequência da outra. Podemos traduzir isso com uma solidão tremenda, uma 

solidão inconsciente.  

Essa dimensão que o senhor tenta traduzir nas obras? 

Eu penso nisso aí. 

Quais os recursos de materiais compositivos que o senhor tenta lançar mão 

para esse olhar? 

Olha o uso do som (...), não o som ruidoso, mas do ruído, o som não 

definido muitas vezes, o uso do silêncio. Em termos técnicos fazer uma música onde tem 

pausas, onde eu não quero que a pausa seja ausência de som, quero que ela seja ali, ou 

tem que criar fatores para o intérprete dele criar expectativa naquele silêncio. O tempo 

do silêncio está dentro do tempo musical, então ele vai criar angústia, esse silêncio aí. 

Isso tem que ser manipulado. Eu evito muito na música grandes volumes de som, o 

mínimo de som. Acabei de escrever uma peça para orquestra agora, que não tem, em 

nenhum momento eu peço som forte, o máximo que eu peço é meio forte, é tudo muito, 

muito pouco som mesmo, que é pra contrariar e dizer isso, que todo mundo quer 

volume de som não aguenta.  Esse mundo de volume está na consciência das pessoas. 

Ele tem que escutar música muito alta, ele tem que aparecer, tem que ter um carrão 

com aquele mundo de áudio pra sair no transito, as duas horas da tarde, ligando tudo 

aquilo, que todos os carros ao redor dele, vão tremer e balançar, pra todo mundo 

olhar. Isso é inconsciente, ninguém faz isso por (...), foi levado a fazer isso. O que só 

pode provocar uma coisa (...). Não sei como dirigir um carro, com aquela batida muito 
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forte e muito rápida, eu dirigir um carro num transito que é caótico também. Então 

uma música com pouco som, ela vai chatear o ouvinte, que coisa monótona, que coisa 

pequena, mas ela traduz isso aí. Segundo, os espaços em silêncio dentro da música, e a 

quebra, é outro elemento, de um ritmo periódico, muita música que eu tenho feito eu 

construo toda uma frase e a certa altura da peça, aquele elementos todos vão aparecer 

muito fragmentados, antes da escuta de uma linha completa. Acho que tudo isso cria 

expectativas, são elementos de atenção, mas também elementos estes, que eu posso usar 

deles, pra lançar ali na atenção do ouvinte, a questão da solidão.  

 Não sei se é protesto. Não acredito muito, se é protesto, ela protesta por 

ela mesmo a música. Mas, acho que revela essa condição das diferentes solidões que 

tem.  

 E o andamento lento? 

 Eu acho que o andamento lento é uma coisa minha mesmo. Eu trabalho 

sempre (...), o tempo que eu gasto pra perceber uma coisa lenta eu posso enriquecer 

muito esse tempo aí, mais do que quando eu tenho um andamento rápido, onde as 

coisas acontecem rapidamente. Isso é normal em música, acontece (...), talvez seja um 

elemento que não esteja muito comigo não. Não acho que seja pelo andamento que eu 

vou dizer isso da solidão não, pode ser que aconteça, mas, eu posso fazer um ritmo bem 

acelerado e aquilo ser solidão, aliás é o que acontece com a música popular do disco, 

musica comercial dos nossos dias. Você vê que é um padrão só, de um ritmo bem 

rápido que se repete com todo mundo e que leva as pessoas, (...) tudo isso é ditado a um 

gesto ou atitude típica, todo mundo sabe a hora que está escutando a hora de bater 

palma, de fazer os (...) gestos diferentes ali, isso tudo é um tipo de solidão inconsciente. 

Então eu posso expressar essa solidão num ritmo rápido, o ritmo lento meu é uma coisa 

(...) de certo eu sou preguiçoso, por que o que eu escrevo realmente é lento.  

Em todo caso isso é uma ferramenta da minha linguagem, que dentro de um 

estabelecimento de um pulso lento, melhor falar de pulso por que o tempo vai existir 

ali, mas dentro de um pulso lento de repente eu inserir, e eu faço muito isso, algum 

elemento mais rápido, e muitas vezes num ritmo quebrar a sua periodicidade em 

andamento rápido, aquele fragmento que aparece ali vai parecer muito mais rápido do 

que se ele estiver numa coisa continuamente rápida. Eu tenho que é lento, lento, lento, 

de repente alguma coisa quebrada aqui no meio, isso chama atenção, é contraste 

dentro da forma.  
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GRAVAÇÃO 27-11-13 (a -5; duração: 4’ 39’’) 

Parece que no tempo lento tantas questões se fazem, é crítica, é solidão é a 

própria fala nossa, tudo isso são elementos culturais. Eu acho que o inconsciente 

coletivo, a cultura nossa, são coisas que a gente não deve estar preocupado em ser, 

aquela chatura do nacionalismo, eu sou brasileiro e tenho eu fazer música dessa 

maneira, eu acho uma falsidade muito grande, ou ideologias. Acho que tudo isso está 

incorporado na gente e acontece mesmo.  

Mas não tenho dúvida que a gente vive o cerrado se a gente observa muito 

o ambiente fora das cidades, o cerrado, e é muito isso. Repito, as solidões (...) o que é 

solidão está aí dentro da gente, mas, ela tem diversos aspectos. Enfim, culturalmente a 

gente tem essas questões todas que aparecem dentro da obra, o leitor, o ouvinte vai se 

ligar nisso aí, a gente faz a obra e cada um tem a sua (...) a função é pegar da obra e 

fruir daquilo, o que aquilo vai relacionar (...). Acredito sim, que se a pessoa escuta uma 

obra, lê um livro, ou escuta uma música com atenção ela vai refletir, esse seria o ponto, 

ela começar a refletir sobre ela mesma. Mas o que ela escutou da música não tenho 

dúvida que é um fenômeno em relação a ela, a cultura, a vivência dela. Então isso vai 

provocar solidão questionamento, irritar a pessoa por algum motivo, (...) eu acho que 

está contido na obra essas questões todas do tempo.  

Repito, minha música é lenta, em partes é uma ferramenta, uma maneira 

minha de ser, mas eu nunca questionei pra mim mesmo, por que minha música é lenta? 

Outras pessoas que me falaram, tantas músicas sua são lentas. Deve ser por isso. Como 

ferramenta é consciente. Quando eu coloco algumas coisas mais rápidas, alguns 

acontecimentos no meio, a minha vivência já mostrou que funciona dentro da 

percepção da forma.  

O senhor tenta colocar a arte dentro da teoria da comunicação. É interessa 

que no discurso o senhor afirma isso, a mensagem, que a arte tem que quase sempre 

significar alguma coisa, e na obra é muito presente esse tempo que condiz com o vazio. 

Eu achei interessante essa questão.  

Que bom que você percebeu. Eu acho que a obra tem que significar sim, ou 

ela significa por ela mesmo. Nunca uma obra em si é puro enfeite, ou ornamento de 

alguma coisa, ela tem alguma coisa que fala, e quando fala não é de um indivíduo 

jamais. O indivíduo é fruto de uma vivência, então esbarra em outras vivências, de 

outras pessoas.  
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CD 1:  

Apêndices – Gravações das entrevistas 
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CD 2:  
Apêndices – Gravações de entrevistas e fotografias. 
Anexos – Fichamentos, material áudio visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


