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Apresentação
O VII Simpósio Internacional de Musicologia, realizado pela Escola de Música e Artes
Cênicas (EMAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com o Núcleo Caravelas Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira CESEM/FHSC/UNL, consiste em um espaço de reflexão e discussão inter e transdisciplinar que tem como finalidades: proporcionar reflexões
sobre os caminhos plurais da musicologia na contemporaneidade; ampliar o intercâmbio entre núcleos e centros de estudos; incentivar a produção científica e artística no que diz respeito ao campo
musicológico; oportunizar a divulgação de pesquisas existentes na área da musicologia. A realização
deste evento foi um desafio que enfrentamos com a colaboração de muitos docentes, técnicos administrativos, monitores da Graduação e da Pós-Graduação e de nossos parceiros do Núcleo Caravelas/
CESEM/Universidade Nova de Lisboa.
Entendemos que eventos como o VII Simpósio Internacional de Musicologia atende à
caracterização positiva e produtiva de profissionais ao gerar novos conhecimentos e produtos, promover a produção científica e a atualização bibliográfica na forma virtual, impressa, sonora e oral.
As ações propostas concorrem para a ampliação de possibilidades de ensino e pesquisas, tanto em
contexto nacional como internacional, visando interferir positivamente no campo através do investimento em novos objetos de estudo abrindo o diálogo para áreas afins. Constitui-se igualmente em sinalização de que objetivamos construir vínculos de trabalho pautados no respeito mútuo e em ações
que possam gerar pesquisas e produtos desenvolvidos coletivamente que venham a fortalecer o campo musicológico.
Receber convidados, pesquisadores, artistas, discentes e o público que nos prestigia é
sempre um grande prazer. A Comissão Organizadora, Científica e Artística trabalhou intensamente
para a concretização deste Simpósio e estamos orgulhosos por realizar um evento que é fruto do trabalho em equipe e de parceria entre diferentes instituições. A lista de agradecimentos é longa, mas
queremos ressaltar o empenho da equipe envolvida na organização, docentes, técnico-administrativos
e monitores da EMAC/UFG, e agradecer o apoio financeiro da SEDUCE, CAPES, FAPEG, UFG.
Agradecemos também aos convidados que tão gentilmente atenderam ao nosso convite e
ao CARAVELAS - Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira (CESEM/FHSC/UNL)
- por sua parceria nessa empreitada.
Desejamos a todos um encontro frutífero, pautado pelo respeito, qualidade das palestras,
mesas, cursos, comunicações e apresentações artísticas.
BOM SIMPÓSIO A TODOS!
Ana Guiomar Rêgo Souza
Magda de Miranda Clímaco
David Cranmer
Apresentação
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Recital / Recital: Brasil In Trio
Direção artística / Artistic direction: Doutorando Julio Lemos (UFG)

20 de Junho (terça-feira) / June 20th (Tuesday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
09h

Mesa Redonda 1 / Roundtable 1:
Espaços / Spaces
Dr. Alberto Pacheco (UFRJ / CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Dra. Luisa Cymbron (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Dr. Manuel Pedro Ferreira (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Mediador / Mediator: Dr. Diósnio Machado Neto (USP)

11h

Recital-Palestra 1 / Lecture-Recital 1: Dr. Edson Zampronha

12h

Almoço / Lunch:

14h

Mesa Redonda 2 / Roundtable 2:
Musicologia, composição e pós-modernidade / Musicology, composition and postmodernity
Dr. Anselmo Guerra (UFG)
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo / Espanha)
Dra. Heloísa Duarte Valente (USP)
Mediador / Mediator: Doutorando Paulo Guicheney Nunes (UFG)

Programação Geral
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16h

Recital-Palestra 2 / Lecture-Recital 2:
A Prática do Piano a Quatro Mãos no Brasil de 1808 a 1889 / The practice of piano
duets in Brazil 1808-1889
Dra. Gyovana Carneiro (UFG)
Dra. Denise Zorzetti (UFG)
Ms. Consuelo Quireze Rosa (UFG)
Ms. Maria Lúcia Roriz (UFG)

17h

Café / Coffee Break:

18h-20h

Minicursos / Short Courses:
Tratamento técnico e descrição de fontes musicais manuscritas segundo as diretrizes do RISM / Technical treatment and description of manuscript musical sources
according to RISM guidelines
Dr. André Guerra Cotta
Análise Editorial Comparada / Comparative Editorial Analysis
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Musicologia e o uso de fontes primárias / Musicology and the use of primary sources
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Novos campos da composição no século XXI / New fields of composition in the 21st
century
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo/Espanha)
Música e mídia / Music and media
Dra. Heloisa Duarte Valente (USP)
Música e Iconografia / Music and Iconography
Dra. Luciane Pascoa (UEA)
História do piano no Brasil: representações, compositores e intérpretes / History
of the piano in Brazil: representations, composers and interpreters
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Aspectos da escrita coral dos séculos XX e XXI / Aspects of choral writing in the
20th and 21st centuries
Dra. Silvia Berg (USP/Ribeirão Preto)

20h30

Concerto-Palestra / Concert-Lecture:
Antologia da Música Brasileira / Anthology of Brazilian Music
Orquestra Barroca do Amazonas (UEA) / Baroque Orchestra of Amazonas
Direção Artística: Dr. Marcio Pascoa (UEA)

Programação Geral
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Coro de Câmara da EMAC/UFG / Academic Chamber Choir (EMAC/UFG)
Direção Artística: Dr. Ângelo Dias (UFG)

21 de Junho (quarta-feira) / June 21st (Wednesday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
09h

Mesa Redonda 3 / Roundtable 3:
Arquivos, acervos e edições / Archives, collections and editions
Dr. André Guerra Cotta (UFF)
Dra. Beatriz Magalhães Castro (UnB)
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Mediador / Mediator: Dr. Marshal Gaioso Pinto (IFG)

11h

Recital-Palestra 3/ Lecture-Recital 3:
Concertos para cravo e cordas em Portugal no século XVIII: Carlos Seixas
(1704-1742) e José Palomino (1755-1810) / Concertos for harpsichord and strings
in Portugal in the eighteenth century: Carlos Seixas (1704-1742) and José Palomino
(1755-1810)
Dr. Mário Trilha - Cravo
Dr. Gustavo Medina I - Violino
Ms. Manoella Costa II - Violino
Ms. Gabriel Lima - Viola
Dr. Edoardo Sbaffi - Violoncelo
Ms Benjamin Prestes - Guitarra barroca
Mestrando Silvanei Correia - Contrabaixo

12h30

Almoço / Lunch:

13h30

Sessões Temáticas - Comunicações / Papers:
Musicologia histórica, novos objetos e trajetórias / Historical Musicology, new
objects and trajectories
Musicologia e interfaces com a cena dramática / Musicology and its interfaces with
drama
Musicologia e criação musical (composição e performance) / Musicology and
musical creation (composition and performance)
Musicologia e interfaces com a Educação / Musicology and interfaces with
Education
Diálogos: artes, cultura, história, sociedade / Dialogues: arts, culture, history and
society
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15h30

Mesa Redonda 4 / Roundtable 4:
Palcos / Stages
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Dr. Luiz Costa Lima Neto (ETETMP)
Dr. Marcio Páscoa (UEA)
Mediador / Mediator: Dr. André Guerra Cotta (UFF)

18h-20h

Minicursos / Short Courses:
Tratamento técnico e descrição de fontes musicais manuscritas segundo as diretrizes do RISM / Technical treatment and description of manuscript musical sources
according to RISM guidelines
Dr. André Guerra Cotta
Análise Editorial Comparada / Comparative Editorial Analysis
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO / PPG Música UFG)
Musicologia e o uso de fontes primárias / Musicology and the use of primary sources
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Novos campos da composição no século XXI / New fields of composition in the 21st
century
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo/Espanha)
Música e mídia / Music and media
Dra. Heloisa Duarte Valente (USP)
Música e Iconografia / Music and Iconography
Dra. Luciane Pascoa (UEA)
História do piano no Brasil: representações, compositores e intérpretes / History
of the piano in Brazil: representations, composers and interpreters
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Aspectos da escrita coral dos séculos XX e XXI / Aspects of choral writing in the
20th and 21st centuries
Dra. Silvia Berg (USP/Ribeirão Preto)

20h30

Programação Geral

Recital / Recital:
Música Sacra de Goiás / Sacred Music of Goiás
Regência e Direção Artística: Dr. Marshal Gaioso Pinto (IFG)
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22 de Junho (quinta-feira) / June 22nd (Thursday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
09h

Mesa Redonda 5 / Roundtable 5:
Educação musical e musicologias: diálogos e interações / Musical education and
musicologies: dialogues and interactions
Doutoranda Flávia Maria Cruvinel (UFG)
Dra. Magali Kleber (UFL)
Dra. Fernanda Albernaz Nascimento (UFG)
Mediadora / Mediator: Dra. Nilceia Protasio (UFG)

11h

Recital-Palestra 4 / Recital-Lecture 4:
Pixinguinha: 120 anos / Pixinguinha: 120 years
Doutorando Julio Lemos (UFG) e Brasil em Trio

12h

Almoço / Lunch:

14h

Conversas de Musicólogo / Musicologists Dialogue
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Dr. Edson Zampronha (Universidade Oviedo)
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO / PPG Música - UFG)
Dra. Luisa Cymbron (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Dra. Beatriz Magalhães de Castro (UnB)
Dr. Márcio Páscoa (UEA)
Debatedora / Debater: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

16h

Recital-Palestra 5 / Lecture-Recital 5:
Canções nos periódicos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro / Songs in the
periodicals of the National Library of Rio de Janeiro
Dr. Alberto Pacheco (UFRJ/CESEM/Univ. Nova de Lisboa) - canto
Doutoranda Andrea Teixeira (UFG) - piano

17h

Café / Coffee Break:

18h-20h

Minicursos / Short Courses:
Tratamento técnico e descrição de fontes musicais manuscritas segundo as diretrizes do RISM / Technical treatment and description of manuscript musical sources
according to RISM guidelines
Dr. André Guerra Cotta
Análise Editorial Comparada / Comparative Editorial Analysis
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Musicologia e o uso de fontes primárias / Musicology and the use of primary sources
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
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Novos campos da composição no século XXI / New fields of composition in the 21st
century
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo/Espanha)
Música e mídia / Music and media
Dra. Heloisa Duarte Valente (USP)
Música e Iconografia / Music and Iconography
Dra. Luciane Pascoa (UEA)
História do piano no Brasil: representações, compositores e intérpretes / History
of the piano in Brazil: representations, composers and interpreters
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Aspectos da escrita coral dos séculos XX e XXI / Aspects of choral writing in the
20th and 21st centuries
Dra. Silvia Berg (USP/Ribeirão Preto)
20h30

Concerto-Palestra / Concert-Lecture: Dr. Eduardo Meirinhos (UFG)
Villa-Lobos e Guerra Peixe: idiomatismo técnico-violonístico e aspectos composicionais / Villa-Lobos and Guerra Peixe: guitar technique idiom and compositional aspects
Local: Centro Cultural UFG

23 de Junho (sexta-feira) / June 23rd (Friday)
Escola de Música e Artes Cênicas (UFG) / School of Music and Scenic Arts (UFG)
9h

Mesa Redonda 6 / Roundtable 6:
Paisagens, imagens e cenas da música brasileira / Landscapes, images and scenes
of brazilian music
Dr. Adalberto Paranhos (UFU)
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Dra. Kátia Paranhos (UFU)
Dra. Magda de Miranda Clímaco (UFG)
Mediadora / Mediator: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

11h

Recital-Palestra 6 / Recital-Lecture 6:
Rap em Goiás: abordagens e perspectivas de pesquisa / Rap music in Goiás: research perspectives
Ms. Maria Cristina Fleury (UFG)
Doutorando Thiago Cazarim (IFG/UFG)
Almoço / Lunch:

12h
13h30

Programação Geral

Sessões Temáticas - Comunicações / Papers:
Musicologia histórica, novos objetos e trajetórias / Historical Musicology, new
objects and trajectories
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Musicologia e interfaces com a cena dramática / Musicology and its interfaces with
drama
Musicologia e criação musical (composição e performance) / Musicology and
musical creation (composition and performance)
Musicologia e interfaces com a Educação / Musicology and interfaces with Education
Diálogos: artes, cultura, história, sociedade / Dialogues: arts, culture, history and
society
15h30

Minicursos / Short Courses:
Tratamento técnico e descrição de fontes musicais manuscritas segundo as diretrizes do RISM / Technical treatment and description of manuscript musical sources
according to RISM guidelines
Dr. André Guerra Cotta
Análise Editorial Comparada / Comparative Editorial Analysis
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Musicologia e o uso de fontes primárias / Musicology and the use of primary sources
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univ. Nova de Lisboa)
Novos campos da composição no século XXI / New fields of composition in the 21st
century
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo/Espanha)
Música e mídia / Music and media
Dra. Heloisa Duarte Valente (USP)
Música e Iconografia / Music and Iconography
Dra. Luciane Pascoa (UEA)
História do piano no Brasil: representações, compositores e intérpretes / History
of the piano in Brazil: representations, composers and interpreters
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Aspectos da escrita coral dos séculos XX e XXI / Aspects of choral writing in the
20th and 21st centuries
Dra. Silvia Berg (USP/Ribeirão Preto)

17h30

Café / Coffe Break:

17h45

Lançamento de Livro:
Heloisa Valente: COM SOM, SEM SOM: liberdade políticas, liberdades poéticas
Exposição de Poster

Programação Geral
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18h30-20h

A (h)era inter / The inter ages
Dra. Ana Mae Barbosa (USP/UAM)
Debatedoras / Debaters:
Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Dra. Fernanda Cunha (UFG)

20h

Concerto / Concert:
IMPACTO - Grupo de Percussão / IMPACTO - Percussion Group
Direção Artística: Dr. Fábio Oliveira
Local: Jardim Interno da EMAC/UFG

21h

Jantar por Adesão / Dinner (Optional):
Hall do Teatro Belkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça - EMAC/UFG

Programação Geral
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Programação Artística
19 de Junho (segunda-feira) / June 19th (Monday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
20h30

Recital / Recital: Brasil In Trio
Direção artística / Artistic direction: Doutorando Julio Lemos (UFG)

20 de Junho (terça-feira) / June 20th (Tuesday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
11h

Recital-Palestra 1 / Lecture-Recital 1: Dr. Edson Zampronha

16h

Recital-Palestra 2 / Lecture-Recital 2:
A Prática do Piano a Quatro Mãos no Brasil de 1808 a 1889 / The practice of piano
duets in Brazil 1808-1889
Dra. Gyovana Carneiro (UFG)
Dra. Denise Zorzetti (UFG)
Ms. Consuelo Quireze Rosa (UFG)
Ms. Maria Lúcia Roriz (UFG)

20h30

Concerto / Concert:
Antologia da Música Brasileira / Anthology of Brazilian Music
Orquestra Barroca do Amazonas (UEA) / Baroque Orchestra of Amazonas
Direção Artística: Dr. Marcio Pascoa (UEA)

Coro de Câmara da EMAC/UFG / Academic Chamber Choir (EMAC/UFG)
Direção Artística: Dr. Ângelo Dias (UFG)
		
Luiz Fernando Macedo

Programação Artística
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21 de Junho (quarta-feira) / June 21st (Wednesday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
11h

Recital-Palestra 3 / Lecture-Recital 3:
Concertos para cravo e cordas em Portugal no século XVIII: Carlos Seixas (17041742) e José Palomino (1755-1810) / Concertos for harpsichord and strings in Portugal
in the eighteenth century: Carlos Seixas (1704-1742) and José Palomino (1755-1810)
Dr. Gustavo Medina I - Violino
Ms. Manoella Costa II - Violino
Ms. Gabriel Lima - Viola
Dr. Edoardo Sbaffi - Violoncelo
Ms Benjamin Prestes - Guitarra barroca
Mestrando Silvanei Correia - Contrabaixo
Dr. Mário Trilha - Cravo

20h30

Recital / Recital:
Música Sacra de Goiás / Sacred Music of Goiás
Regência e Direção Artística: Dr. Marshal Gaioso Pinto (IFG)

22 de Junho (quinta-feira) / June 22nd (Thursday)
Centro Cultural UFG / UFG Cultural Centre
11h

Recital-Palestra 4 / Recital-Lecture 4:
Pixinguinha: 120 anos / Pixinguinha: 120 years
Doutorando Julio Lemos (UFG) e Brasil em Trio

16h

Recital-Palestra 5 / Lecture-Recital 5:
Canções nos periódicos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro / Songs in the periodicals of the National Library of Rio de Janeiro
Dr. Alberto Pacheco (UFRJ/CESEM/Univ. Nova de Lisboa) - canto
Doutoranda Andrea Teixeira (UFG) - piano

20h30

Concerto-Palestra / Concert-Lecture:
Dr. Eduardo Meirinhos (UFG)
Villa-Lobos e Guerra Peixe: idiomatismo técnico-violonístico e aspectos composicionais / Villa-Lobos and Guerra Peixe: guitar technique idiom and compositional aspects
Local: Centro Cultural UFG

Programação Artística
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23 de Junho (sexta-feira) / June 23rd (Friday)
Escola de Música e Artes Cênicas (UFG) / School of Music and Scenic Arts (UFG)
11h

Recital-Palestra 6 / Recital-Lecture 6:
Rap em Goiás: abordagens e perspectivas de pesquisa / Rap music in Goiás: research
perspectives
Ms. Maria Cristina Fleury (UFG)
Doutorando Thiago Cazarim (IFG/UFG)

17h45

Lançamento de Livro:
Heloisa Valente:
COM SOM, SEM SOM: liberdades políticas, liberdades poéticas

19h30

Concerto / Concert:
IMPACTO - Grupo de Percussão / IMPACTO - Percussion Group
Direção Artística: Dr. Fábio Oliveira (UFG)
Local: Jardim Interno da EMAC/UFG

Programação Artística
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Apresentações Artísticas e
Recitais/Palestra e Links
19 de Junho (segunda-feira) / June 19th (Monday)

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SaJ7_P4w6Cw
Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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RECITAL: BRASIL IN TRIO

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ltcosUYmz44

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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20 de Junho (terça-feira) / June 20th (Tuesday)

RECITAL PALESTRA 1:
DR. EDSON ZAMPRONHA

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qo4p5TLYK5Q

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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RECITAL PALESTRA 2:
A PRÁTICA DO PIANO A QUATRO MÃOS NO BRASIL DE 1808 A 1889

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yH_XoNoHHyg

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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CONCERTO-PALESTRA:
ANTOLOGIA DA MÚSICA BRASILEIRA

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fC9pOEv6Vyk

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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21 de Junho (quarta-feira) / June 21st (Wednesday)

RECITAL PALESTRA 3:
CONCERTO PARA CRAVO E CORDAS EM PORTUGAL NO SÉC. XVIII

Link: https://www.youtube.com/watch?v=itbEp0Q_oRY

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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22 de Junho (quinta-feira) / June 22nd (Thursday)

RECITAL-PALESTRA 4:
PIXINGUINHA: 120 ANOS

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ooPnff-uOFc

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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RECITAL-PALESTRA 5:
CANÇÕES NOS PERIÓDICOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DO
RIO DE JANEIRO

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UwvdeTAr8fk

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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CONCERTO-PALESTRA:
DR. EDUARDO MEIRINHOS - VILLA-LOBOS E GUERRA PEIXE:
IDIOMATISMO TÉCNICO-VIOLONÍSTICO E
ASPECTOS COMPOSICIONAIS

Link: https://youtu.be/38xqhJapcAI

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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23 de Junho (sexta-feira) / June 23rd (Friday)

RECITAL-PALESTRA 6:
RAP EM GOIÁS: ABORDAGENS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XLuSeJ0Z_eQ

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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IMPACTO - GRUPO DE PERCUSSÃO

Link: https://www.youtube.com/watch?v=efYnw0b9c8o

Apresentações Artísticas e Recitais/Palestra e Links
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Convidados
Dr. Adalberto Paranhos (UFU)
Dr. Alberto Pacheco (UFRJ / CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Dra. Ana Mae Barbosa (USP/UAM)
Dr. André Guerra Cotta (UFF)
Dr. Anselmo Guerra (UFG)
Dra. Beatriz Magalhães Castro (UnB)
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo / Espanha)
Doutoranda Flávia Maria Cruvinel (UFG)
Dra. Fernanda Albernaz Nascimento (UFG)
Dra. Fernanda Cunha (UFG)
Dra. Heloísa Duarte Valente (USP)
Dra. Luciane Pascoa (UEA)
Dra. Luisa Cymbron (CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Dra. Kátia Paranhos (UFU)
Dr. Luiz Costa Lima Neto (ETETMP)
Dra. Magali Kleber (UFL)
Dra. Magda de Miranda Clímaco (UFG)
Dr. Manuel Pedro Ferreira (CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Dr. Marcio Páscoa (UEA)
Dr. Mario Trilha (UEA)
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Dra. Silvia Berg (USP/Ribeirão Preto)

Convidados

35

Menu

Conferencistas e Debatedores
Adalberto Paranhos - Professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde atua igualmente nos cursos
de Pós-graduação em História e em Ciências Sociais, bem como na graduação em Música. Professor visitante da Universidade de Lisboa. Mestre
em Ciência Política pela Unicamp. Doutor em História Social pela PUC-SP, fez pós-doutorado em Música na Unicamp. Bolsista de produtividade
em pesquisa (PQ) do CNPq. Autor, entre outros livros, de Os desafinados:
sambas e bambas no “Estado Novo” (1ª reimpr. São Paulo: Intermeios/
CNPq/Fapemig, 2016). Publicou artigos e capítulos de livros no Brasil,
Chile, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal. Editor de ArtCultura: Revista de História, Cultura e Arte, integra os conselhos editorial ou consultivo de mais 12 periódicos e editoras acadêmicas.
Assessor da Fapesp e da Anppom. Foi vice-presidente e presidente da IASPM-AL (seção latino-americana da International Association for the Study of Popular Music). akparanhos@uol.com.br
Is a professor at the Social Sciences Institute of the Federal University of Uberlândia (UFU), where
he also teaches at the History and Social Sciences Graduate Studies Programs, as well as at the Music Undergraduate Study Program. Visiting Professor at Lisbon University. Holds a Master’s Degree
in Political Science from Unicamp, a PhD in Social History from the Pontifical Catholic University
of São Paulo (PUC-SP), post-doc in Music from Unicamp. Has a research grant from CNPq (Brazilian National Research Council). Author, among other books, of Os desafinados: sambas e bambas no
‘Estado Novo’ (1st reprint. São Paulo: Intermeios/CNPq/Fapemig, 2016). Authored articles and book
chapters in Brazil, Chile, Cuba, United States, England, and Portugal. Editor of ArtCultura: Journal
on History, Culture, and Art; member of the editorial or consultative boards of more than 12 journals
and academic publishers. Advisor to Fapesp and Anppom. Former vice-president and president of
IASPM-AL (Latin-American branch of the International Association for the Study of Popular Music).

Alberto José Vieira Pacheco - Professor Adjunto da Escola de Música
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo Doutor e Mestre em
Canto pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). É autor de
dois livros: O Canto Antigo Italiano e Castrati e outros virtuoses, ambos
publicados pela editora Annablume. Entre 2007 e 2013, realizou seu pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, CESEM, como bolsista
da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal). No CESEM,
ele é um dos membros fundadores do Caravelas, Núcleo de Estudos da
História da Música Luso-Brasileira, de cujo Newsletter é editor. Além dos livros já citados, Pacheco
é autor de vários artigos já publicados, ou em vias de publicação, em revistas científicas, livros e coConferencistas e Debatedores
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leções de ensaios. Para além disso, várias edições críticas do repertório vocal Luso-Brasileiro, preparadas por ele, estão em fase final de revisão e publicação. Pacheco também é coordenador/editor
do Dicionário Biográfico Caravelas: <http://www.caravelas.com.pt/dicionario_biografico_caravelas.
html>. É membro fundador da Academia dos Renascidos, grupo musical que tem por objetivo executar o repertório vocal luso-brasileiro. Em 2012, Pacheco foi convidado a colaborar com a gravação do
CD 18th century Portuguese Love Songs do grupo inglês L’Avventura London, pelo selo Hyperion,
atuando como um especialista em pronúncia e prosódia do Português Cantado. No início de 2013,
foi o responsável pelo curso de Canto do Atelier du Séminaire ‘Rythmes Brésiliens’, realizado pelo
GRMB-OMF, da universidade Paris-Sorbonne. Entre 2014 e 2015, atuou como Pesquisador Residente (PNAP-R) da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

Ana Guiomar Rêgo Souza - Doutora em História Cultural pela Universidade de Brasília (UnB). Mestra em Música pela Universidade Federal de
Goiás (UFG). Bacharel em Piano pela UFG. Professora associada da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC). É atualmente Diretora da EMAC/
UFG. Coordena o “Laboratório de Musicologia Braz Wilson Pompeu de
Pina Filho” - LABMUS. Foi colaboradora externa do Centro de Estudos
em Musicologia e Educação Musical da UFRJ. Integra a Comissão Científica do Caravelas - Centro de Pesquisas em História da Música Luso-Brasileira/CESEM/Universidade Nova de Lisboa e o Corpo Editorial da
REVISTA UFG. Atua como orientadora no Programa de Pós-graduação em Música da EMAC/UFG
e como coorientadora convidada no Programa de Pós-graduação do Departamento de Música da Universidade de Évora (Mestrado e Doutorado). Preside o Simpósio Internacional de Musicologia e o
Festival Internacional de Música da EMAC/UFG. Atua como pesquisadora nas linhas “Música, História, Cultura e Sociedade” e “Identidades, Representações e Processos Interdisciplinares”, tendo organizado livros, publicado capítulos de livros, revistas científicas e anais, tanto na área de Música
como na área de História Cultural. Integra o “Núcleo de Pesquisas e Produção Cênico Musical” da
EMAC/UFG, produzindo óperas e musicais resultantes de pesquisas históricas e musicológicas. Em
2016 recebeu do Governo do Estado de Goiás e do Conselho Estadual do Estado de Goiás a Medalha
do Mérito Cultural pela importante contribuição à cultura goiana na área da música.
PhD in Cultural History from the University of Brasília (UnB). Master in music from Universidade
Federal de Goiás (UFG). Graduated in Piano from UFG. Associated Professor of the School of Music
and Performing Arts of UFG. She is currently Director of the School of Music and Performing Arts
of UFG. Coordinates the “Laboratory of M She has been external collaborator of the Center for Studies in Musicology and Music Education from UFRJ. She went an external collaborator of the Center
for Studies in Musicology and Musical Education of UFRJ. Member of the Scientific Committee of
the Caravelas - Research Center in the History of Luso-Brazilian Music / CESEM / New University
of Lisbon and the Editorial Board of UFG Magazine. She acts as a teacher in the Graduate Program
in Music at EMAC/UFG and as invited advisor in the Graduate Program of the Department of Music
of the University of Évora.
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Ana Mae Barbosa - USP e Universidade Anhembi Morumbi. Tem Mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Ensinou na Yale University e na
The Ohio State University. Foi pesquisadora visitante da University of
Central England, da Universidade do Texas e da Columbia University. Recebeu a Comenda Nacional do Mérito Científico do MCT e a Comenda
Nacional do Mérito Cultural, Brasil; o Prêmio Edwin Ziegfield, USA; o
Premio Internacional Herbert Read, e o Achievement Award pela contribuição e liderança na Arte/Educação nos Estados Unidos, entre outros. Escreveu 22 livros sobre Arte e Arte Educação.
USP and Universidade Anhembi Morumbi. Masters and doctorate in the United States. She taught at
Yale University and The Ohio State University. She was a visiting scholar at the University of Central
England, the University of Texas and Columbia University. Received the National Prize of Scientific
Merit of the MCT and the National Prize of Cultural Merit, Brazil; The Edwin Ziegfield Award, USA;
The Herbert Read International Award, and the Achievement Award for Contribution and Leadership
in Art / Education in the United States, among others. Wrote 22 books on Art and Art Education.

André Guerra Cotta - Doutor em Musicologia (2009) com a tese “História da Lange Coleção Francisco Curt”. Mestre em Ciência da Informação (2000) com a dissertação “O tratamento da informação em acervos de
manuscritos musicais brasileiros”. Musicólogo e pesquisador em projetos significativos brasileiras para Musicologia, tais como “Reorganização
e Digitalização do Arquivo do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro” (2005), “Conservação e Instalação do Acervo Curt Lange - UFMG”
(2005/2006) “Instalação e Difusão do Museu da Música da Mariana”
(2007/2008). Autor de artigos e livros nas áreas de Musicologia e Ciência da Informação aplicada à
música, como “Arquivologia e Patrimônio Musical” (2004), “Curt Lange - Guia” (2005) e “arquivos
e música: reflexões a partir de experiências Brasil e Uruguai” (2011). Desde 2010 é Professor Adjunto
do Departamento de Artes e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense (UFF).
PhD in Musicology (2009), with the thesis “History of the Francisco Curt Lange Collection”. Master
in Information Science (2000), with the dissertation “The treatment of information in Brazilian ‘acervos’ of musical manuscripts”. Musicologist and researcher in significant projects for Brazilian Musicology, such as “Reorganization and Digitalization of the Archive of the Metropolitan Chapter of Rio
de Janeiro” (2005), “Conservation and Installation of the Curt Lange Archive – UFMG” (2005/2006),
“Installation and Dissemination of the Mariana´s Museum of Music” (2007/2008). Author of articles
and books in the fields of Musicology and Information Science applied to music, such as “Arquivology and Musical Patrimony” (2004), “Acervo Curt Lange – Guide” (2005) and “Archivos y música:
reflexiones a partir de experiencias de Brasil y Uruguay” (2011). Since 2010 is Associate Professor in
the Department of Arts and Cultural Studies at the Fluminense Federal University (UFF).
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Anselmo Guerra - Professor Titular da Universidade Federal de Goiás.
Possui graduação em Composição e Regência pela UNESP (1986), mestrado em Ciência da Computação pela UnB (1992) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo (1997). Foi pesquisador visitante
no CRCA - Center for Research in computing and The Arts da Universidade da Califórnia San Diego (1995/6). Tem experiência na área de Artes,
com ênfase em Música Computacional, atuando principalmente nos seguintes temas: composição musical, música computacional, música eletroacústica, música contemporânea. Foi coordenador do Mestrado em Música da UFG, onde atualmente
é o editor de sua revista Música Hodie. Lidera o Núcleo de Música, Interdisciplinaridade e Novas
Tecnologias - UFG do Diretório de Pesquisa do CNPq. (http://ufg.academia.edu/AnselmoGuerra)
Full Professor of the Federal University of Goiás, Anselmo Guerra holds a degree in Composition
and Conducting from UNESP (1986), a Master’s Degree in Computer Science from UnB (1992) and
a PhD in Communication and Semiotics from PUC São Paulo (1997). He was a visiting researcher at
the CRCA - Center for Research in Computing and The Arts at the University of California San Diego (1995/6). He has experience in the field of Arts, with emphasis on Computational Music, working
mainly in the following subjects: musical composition, computer music, electroacoustic music, and
contemporary music. He was coordinator of the Master’s Degree in Music at UFG, where he is currently the editor of Música Hodie Jurnal. Leads the Nucleus of Music, Interdisciplinarity and New Technologies - UFG of the CNPq Research Directory. (http://ufg.academia.edu/AnselmoGuerra)

Beatriz Magalhães Castro - Coordenadora de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação Música em Contexto do Departsmento de Música da Universidade de Brasília (2004-2007; 2014-2017), é Editor-Chefe
da Revista Música em Contexto. Membro da Sociedade Musicológica Internacional (IMS) e de sua Associação Regional para a Am´rica Latina e
Caribe (ARLAC/IMS) com também da Associação Internacional de Bibliotecas de Música, Arquivos e Centros de Documentação (AIBM/IAML). EM 2016, como Presidente da recém criada Associação Brasileira
de Musicologia (ABMUS), presidiu o seu I Congresso realizado em Belo Horizonte, no Acervo Curt
Lange (UFMG). Desde 1992 atua como docente na Universidade de Brasília, e premiada com financiamentos e apoios para pesquisa tais como da Bibliothèque Nationale de France – Départment de
Musique (Profession Culture, 2007), Fundación Carolina-CSIC-Instituición Milà y Fontanals of Barcelona (2008), e o prestigioso prêmio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (2009-2010), focado
sobre a “Coleção Theresa Christina Maria.” Beatriz atua ainda como Presidente da seção Brasil da
AIBM/IAML-BR e desenvolve ações como Coordenador do grupo RILM-BR e membro dos grupos
RISM-BR e RIdIM-DF, respectivamente focados sobre literatura, fontes e iconografia musical.
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Head of the Graduate Music Studies of the Music Graduate Program of the University of Brasilia’s
Music Department (2004-2007; 2014-2017), acts as Editor-in-chief of Música em Contexto Journal.
She is a member of the International Musicological Society (IMS) and its Regional Association for
Latin America and the Caribbean (ARLAC/IMS) as well as the International Association of Music
Libraries, Archives and Document Centres (IAML). In 2016, as President of the newly founded Brazilian Musicological Association (ABMUS), she presided its Ist Congress held in Belo Horizonte, at
the Curt Lange Archives. Since 1992 she is a tenured professor at the University of Brasilia, and a
recipient of research and archival grants such as the Bibliothèque Nationale de France – Départment
de Musique (Profession Culture, 2007), the Fundación Carolina-CSIC-Instituición Milà y Fontanals
of Barcelona (2008), and the prestigious research fellowship from the Biblioteca Nacional of Rio de
Janeiro (2009-2010), working on the “Theresa Christina Maria Music Collection.” Beatriz currently acts as President of the IAML-Brazil branch and develops actions as Coordinator of the Brazilian
RILM-BR, and member of the RISM-BR e RIdIM-DF working groups, respectively focused on music literature, sources and iconography.

Carlos Alberto Figueiredo - Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e docente do Programa de Pós-graduação
em Música da Universidade Federal de Goiás. É Doutor em Música também pela UNIRIO, com a Tese Editar José Maurício Nunes Garcia. Participou de vários projetos editorias brasileiros de relevo, com destaque para
Acervo e Difusão de Partituras, onde atuou como coordenador editorial. É
autor do livro Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX
– teorias e práticas e do Catálogo de Publicações de Música Sacra e Religiosa Brasileira – obras dos séculos XVIII e XIX. Realizou, no segundo semestre de 2014, pesquisa
pós-doutoral na Universidade Nova de Lisboa, com a pesquisa Edição crítica dos Responsórios do
Sábado Santo, de David Perez (1711-1778).
Is faculty member of Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) and member of the
Music Graduation Program of Universidade Federal de Goiás. He has his Doctor Degree in Music also by UNIRIO, with the Dissertation Editar José Maurício Nunes Garcia. He has taken part in several
Brazilian editorial projects, specially Acervo e Difusão de Partituras, acting as editorial coordinator.
He is the author of the book Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX – teorias e
práticas, and of the Catalogue Publicações de Música Sacra e Religiosa Brasileira – obras dos séculos XVIII e XIX. He has done his post-doctoral research Edição Crítica dos Responsórios do Sábado
Santo, by David Perez (1711-1778), in 2014, at Universidade Nova de Lisboa.
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David Cranmer - Musicólogo e organista britânico radicado em Portugal
desde 1981, é docente da FCSH, Universidade Nova de Lisboa. É doutorado da Universidade de Londres (1997) e membro integrado do CESEM, onde coordena o grupo de pesquisa “Música no Período Moderno”
e a linha temática “Estudos Luso-Brasileiros”. É igualmente investigador
responsável pelo projeto Marcos Portugal, assim como pelo Caravelas –
Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira. Nos últimos
anos tem-se dedicado sobretudo a investigações sobre aspetos da ópera e
música teatral em Portugal e no Brasil, nos séculos XVIII e XIX. Outras áreas de investigação incluem a música nas relações culturais anglo-portugueses, e a vida e obra de Camille Saint-Saëns. É
coautor (com Manuel Carlos de Brito) de Crónicas da vida musical portuguesa na primeira metade
do século XIX (1990), autor de Cantate Domino: introdução à música sacra (2009) e de Música no
D. Maria II: catálogo da coleção de partituras (2015), e editor de Marcos Portugal: uma reavaliação
(2012), entre muitas outras publicações. Em Lisboa, é organista da Igreja Anglicana de Saint George
desde 1982, tendo atuado igualmente em recitais de órgão em Portugal, França, Inglaterra e no Brasil.
A British musicologist and organist resident in Lisbon since 1981, is currently assistant professor at
the FCSH of the Universidade Nova de Lisboa. He gained his doctorate at the University of London
(1997) and is a member of CESEM, where he coordinates the research group “Music in the Modern
Period” and the thematic strand “Luso-Brazilian Studies”. He is also responsible for the Marcos Portugal project and for the Caravelas Study Group. In recent years he has devoted himself particularly
to research into aspects of opera and theatre music in Portugal and Brazil in the 18th and 19th centuries. Other research interests include music in Anglo-Portuguese cultural relations, and the life and
work of Camille Saint-Saëns. Heisco-author (with Manuel Carlos de Brito) of Crónicas da vida musical portuguesa na primeira metade do século XIX (1990), author of Cantate Domino: introdução
à música sacra (2009) and of Música no D. Maria II: catálogo da coleção de partituras (2015), and
editor of Marcos Portugal: uma reavaliação (2012), among many other publications. In Lisbon, he
has been organist of the Anglican Church of Saint George since 1982, and has also given organ recitals in Portugal, France, England and Brazil.

Diósnio Machado Neto - Professor Livre-Docente do Departamento de
Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
(FFCLRP-USP), onde ministra aulas de História da Música; Música Brasileira; História da Teoria da Música Ocidental; Instrumento (Fagote) e
Música de Câmara (sopros). É professor do programa de Pós-Graduação
em Musicologia do Departamento de Música da ECA-USP, onde ministra
as disciplinas de Análise da Historiografia Musical Brasileira e Música no
Brasil Colonial. Possui graduação em Bacharel em Música - Habilitação
Instrumento - pela Pontificia Universidad Catolica de Chile (1992), mestrado e doutorado em Musicologia pela Universidade de São Paulo (2001; 2008), tendo como orientadores José Eduardo MarConferencistas e Debatedores
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tins (mestrado) e Mário Ficarelli (doutorado). Teve como mentores de suas pesquisas Régis Duprat
e Mário Vieira de Carvalho. Ingressou no corpo docente do Departamento de Música da ECA/USP
em 2002. É membro do Italian and Ibero American Relationships Study Group (RIIA), sediado no
IMLA - Veneza (Istituto per lo studio della musica latinoamericana durante il periodo coloniale). Tem
apresentado trabalhos em importantes congressos no Brasil e no exterior, destacando participações
em colóquios na Universidade Nova de Lisboa; Universidade do Minho; na Fundação Calouste Gulbenkian, na Universidade de Coimbra, na Sociedade Chilena de Musicologia e Associação Argentina
de Musicologia; Sociedad Española de Musicologia; Università Ca Foscari, entre outras. É parecerista Ad hoc de agências de fomento como Fapesp; Fapemig, Fapeba e Capes. Recebeu Menção Honrosa no Prêmio Capes de Tese 2009 pela tese &quot; Administrando a Festa: Música e Iluminismo no
Brasil Colonial&quot;. É fundador da Associação Regional para América Latina e Caribe da International Musicology Society (ARLAC-IMS) e da Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS) do
qual atualmente é seu 1º secretário. Coordena o Laboratório de Musicologia do DM-FFCLRP (LAMUS). No nosso laboratório desenvolvemos pesquisas sobre processos ideológicos na música. Nesse
sentido desenvolvemos linhas sobre estudos retóricos na música do período colonial brasileiro; estudos historiográficos; estudos dos processos migratórios e seu impacto na prática da música.

Edson Zampronha - (Rio de Janeiro) é compositor e pesquisador. É doutor em Comunicação e Semiótica – Artes – pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Sua principal área de pesquisa enfoca a construção
de sentido em música, particularmente em obras contemporâneas, experimentais e multimídia. Alguns resultados desta pesquisa estão publicados
no livro Notação, Representação e Composição, em mais de 30 artigos
publicados, e em suas produções artísticas que incluem mais de 100 obras
para orquestra, instalações sonoras, música eletroacústica e interativa, e
filme. Edson Zampronha é Professor na Universidade de Oviedo (Espanha).
Is a composer and researcher. He has a Ph.D. in Communication and Semiotics – Artes – by the Pontifical Catholic University of São Paulo. His main research focus on the meaning making in music,
particularly in contemporary, experimental and multimedia works. Some results of his research are
published in his book Notation, Representation and Composition (in Portuguese), in more than 30
papers, and in his creative outputs as a composer which includes more than 100 works for orchestra,
sound installations, electroacoustic and interactive music, and film. Edson Zampronha is a Professor
at the University of Oviedo (Spain).
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Fernanda Albernaz do Nascimento - Doutora em Ciências Sociais – Antropologia pela Pontifícia Universidade de São Paulo, Mestrado em Arte
Publicitária e Produção Simbólica pela Universidade de São Paulo; Graduação em Licenciatura em Música pela Universidade de Goiás, Graduação em Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de Goiás. Atua
na área de Música, com ênfase em Educação Musical. É professora do
Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Música da UFG, atuando nas
linhas de pesquisa Música, Educação e Saúde e Música, Cultura e Sociedade. É Líder do Diretório de Pesquisa - CNPq - Arte, Educação, Cultura.
PhD in Social Sciences - Anthropology from the Pontifícia Universidade de São Paulo (Pontifical Catholic University of São Paulo). Master’s degree in Advertising Art and Symbolic Production from
the University of São Paulo. Degree in Music from the Federal University of Goiás. Bachelor’s degree in Piano from the Federal University of Goiás. Works in the music field with an emphasis on
Music Education. Professor in the Program of Research and Post-graduate studies in music of UFG
(Federal University of Goiás). Lines of research: Education, Health, Music, Culture and Society. Leader of the Directory of Research - *CNPq - Art, Education and Culture.
* The Brazilian National Council for Scientific and Technological Development.

Fernanda Pereira da Cunha - Doutora em Artes pela ECA/USP. Coordenadora do curso de Especialização Arte/Educação Intermidiática Digital
pela EMAC/UFG. É professora Adjunta da EMAC/UFG. Participa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Música na EMAC/UFG. Atua
principalmente na área de Arte/Educação Digital.Autora do livro Abordagem Triangular no ensino das Artes e Culturas Visuais com Ana Mae
Barbosa pela editora Cortez (2010). Autora do livro intitulado e-Arte/Educação: Educação Digital Crítica pela editora Annablume (2012) e do livro
Técnica e Tecnologia: a indústria ideológica de massa pela Annablume (2012).
Holds a PhD in Arts from ECA / USP. Coordinator of the Specialization Course in Art/Education Intermedia Digital by EMAC/UFG. She is an Adjunct Professor at EMAC/UFG. Participates in the
Stricto Sensu Post-Graduation Program in Music at EMAC/UFG. She works mainly in the area of
Digital Art/Education. Author of the book Triangular Approach in the teaching of Arts andVisual Cultures with Ana Mae Barbosa by Cortez (2010). Author of the book entitled e-Art/Education: Critical
Digital Education by the publisher Annablume (2012) and the book Technique and Technology: the
mass ideological industry by Annablume (2012).
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Flavia Maria Cruvinel - Educadora Musical, Pesquisadora, Violonista; Mestre em Músicae Especialista em Música Brasileira no Século XX,
área de concentração Educação Musical, ambos títulos concedidos pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG; atualmente é Doutoranda
em Educação, linha de pesquisa “Educação, Trabalho e Movimentos Sociais”, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da
UFG. Desenvolve pesquisas na área de Educação Musical, focalizando
os seguintes temas: Formação Musical, Ensino Coletivo de Instrumento
Musical; Educação Musical em Espaços Alternativos; Uso do Imaginário e Criatividade nas metodologias de ensino musical. Em 2005, publicou o livro “Educação Musical e Transformação Social”,
pela editora ICBC de Goiânia-GO. Como gestora de 2014-2016 foi Pró-Reitora Adjunta de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás; de 2009-2016 foi Coordenadora Geral de Cultura
(PROEC-UFG); de 2007-2010 atuou como coordenadora do Curso de Educação Musical/Música-Licenciatura; de 2006-2007 atuou como Coordenadora de Estágios do Curso de Educação Musical
- Ensino Musical Escolar na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, de 2005-2008, foi Sub-coordenadora do Programa de Pós-Graduação - Especialização em Ensino da Música e Artes Integradas da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e de 2000-2009 atuou como Coordenadora da
Oficina de Cordas do Projeto de Extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Além de
sua atividade como professora e pesquisadora, também atua como produtora cultural, com destaque
aos seguintes eventos: Projeto Música no Câmpus, Goiânia Ópera Festival, Série Música Consciente (2012-2013), Série Músicas, Série Todas as Artes, La Bomba Latina CCUFG (2014), Produção
Executiva Goiânia em Cena (2006-2009), SBPC Cultural/2011, “Brazilian Kaleidoscope” (ISME-Grécia 2012), Concerto de Encerramento do Congresso da ISME - International Society of Music
Education (Porto Alegre, 2014). Em 2004 foi idealizadora do I ENECIM - Encontro Nacional de
Ensino Coletivo de Instrumento Musical, coordenando quatro edições até o presente momento. Ativa como representante na área cultural, foi Membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
– segmento Música, do Ministério de Cultura - MinC (biênio 2013-2014). Ao longo da sua trajetória recebeu as seguintes distinções: “Diploma de Destaque Cultural do ano” pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás (2003 e 2011), “Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira”
pelos relevantes serviços prestados ao estado de Goiás (2011), Troféu Medalhão da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG) que agraciou as “Mulheres que engrandecem o Estado
de Goiás” (2015). Em 2013 foi considerada como umas das “75 Mulheres de Referência” do Estado
de Goiás pelo Jornal “O Popular”. Na Associação Brasileira de Educação Musical foi representante
do Estado de Goiás (2005-2008), Diretora Regional Centro-Oeste (2009-2012) e segunda Secretária
Nacional da entidade (Biênio 2013-2015). Atualmente, é Professora Adjunta da Escola de Música e
Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.
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Heloísa de A. Duarte Valente - Pesquisadora do CNPq, é doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), com estágio junto à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS, Paris), e pós-doutoramento junto ao
Dept. de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo (CTR-ECA-USP). É autora de Os cantos da
voz: entre o ruído e o silêncio (São Paulo: Annablume, 1999) e As vozes
da canção na mídia (Via Lettera/FAPESP, 2003); e organizadora de várias
obras nas áreas de música e mídia. Em 2003, Fundou o Centro de Estudos
em Música e Mídia – MusiMid atualmente vinculado ao Programa de Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista (UNIP), no qual exerce atividades de ensino e pesquisa. Além destas
atividades, atua como docente colaboradora junto ao Programa de Pós-Graduação em Música, na Universidade de São Paulo. Suas principais linhas de investigação incluem as áreas de semiótica musical
e estudos interdisciplinares nos campos da música, comunicação e semiótica da cultura e da mídia.
Researcher at CNPq, Ph.D. in Communication and Semiotics (PUC-SP), with a post-doctoral degree at the School of Advanced Studies in Social Sciences (EHESS, Paris) Radio and Television of
the School of Communications and Arts of the University of São Paulo (CTR- ECA-USP). She is the
author of “The Chants of the Voice: Between Noise and Silence (São Paulo: Annablume, 1999) and
Song voices in the Media (Via Lettera / FAPESP, 2003); and organizer of several works in the areas
of music and media. In 2003, he founded the Music and Media Research Group - MusiMid currently linked to the Program of Communication and Media Culture of the Paulista University (UNIP), in
which he teaches and develops research activities. In addition to these activities, she works as a collaborating teacher at the Post-Graduate Program in Music, at the University of São Paulo. Her main
lines of research include the areas of musical semiotics and interdisciplinary studies in the fields of
music, communication and semiotics of culture and the media.

Katia Paranhos - Doutora em História Social pela Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). Professora do Instituto de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia/
UFU. Professora visitante da Universidade de Lisboa. Bolsista produtividade em pesquisa do CNPq e do Programa Pesquisador Mineiro, da Fapemig. Autora, entre outros livros, de História, teatro e política. São Paulo:
Boitempo, 2012 e Cena, dramaturgia e arquitetura: instalações, encenações e espaços sociais. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014. Editora de ArtCultura: Revista de História, Cultura e Arte. katia.paranhos@pq.cnpq.br
PhD in Social History from the State University of Campinas (Unicamp). Professor at the History
Institute and the History Graduate Studies Program of the Federal University of Uberlândia/UFU. Visiting Professor at Lisbon University. Has a research grant from CNPq (Brazilian National Research
Council) and from the Programa Pesquisador Mineiro (Minas Gerais Researcher Program), of FaConferencistas e Debatedores
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pemig. Author, among other books, of História, teatro e política. São Paulo: Boitempo (publisher),
2012, and Cena, dramaturgia e arquitetura: instalações, encanações e espaços sociais. Rio de Janeiro: 7Letras (publisher), 2014. Editor of ArtCultura: Journal on History, Culture, and Art.

Luciane Páscoa - Possui graduação em Artes Plásticas e em Música pela UNESP, mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (1997) e doutorado em História Cultural pela Universidade do
Porto (2006). É professora da Universidade do Estado do Amazonas, atuando no curso de Música, no qual ocupa as cadeiras de Estética e História
da Arte e Filosofia da Arte e na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes. Ainda nesta instituição, realiza atividade de pesquisa no Laboratório de Musicologia e História Cultural, em que coordena a
área de projetos, dentre os quais se destacam patrocínios importantes junto a instituições de projeção
nacional, como Petrobras, com o projeto Ópera na Amazônia no período da borracha (1850-1910).
É líder do grupo de pesquisa Investigações sobre memória cultural em artes e literatura (MemoCult),
do PPGLA da UEA. É autora do livro Artes Plásticas no Amazonas: o Clube da Madrugada, Editora
Valer (2011) e do livro Álvaro Páscoa: o golpe fundo, Edua (2012).
Is graduated in Fine Arts and Music by UNESP, MA in History from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1997) and Ph.D. in Cultural History from the University of Porto (2006). She is a
tenure professor in the University of the State of Amazonas, including Postgraduate Courses of Literature and Arts, and the Music Department where she teaches Aesthetics and Art History and Philosophy of Art. She is commited to research in the Laboratory of Musicology and Cultural History, where
she coordinates some projects sponsored by important institutions such as Petrobras, (Opera in the
Amazon during the Rubber Boom (1850-1910). She is a head of research groupwith focus on cultural
memory of arts and literature (MemoCult-PPGLA UEA). She is the author of two books: Artes Plásticas no Amazonas, Valer (2011) and ÁlvaroPáscoa: o golpe fundo, Edua (2012).

Luísa Cymbron - Doutorou-se em Ciências Musicais pela Universidade
Nova de Lisboa, universidade em onde também ensina. As suas áreas de
investigação centram-se na música portuguesa do século XIX, na recepção
do repertório italiano e francês em Portugal e nas relações musicais entre
Portugal e o Brasil, durante o mesmo período. É autora, em colaboração
com Manuel Carlos de Brito, de História da Música Portuguesa (1992) e
organizou na Biblioteca Nacional de Portugal a exposição Verdi em Portugal 1843-2001. Em 2012 publicou o volume de ensaios Olhares sobre a
música em Portugal no século XIX: ópera, virtuosismo e música doméstica (CESEM - Edições Colibri). Tem publicado artigos em revistas e obras de conjunto bem como colaborado em diversos projectos de investigação, em Portugal e no estrangeiro.
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Has a PhD in Musicology from Universidade Nova de Lisboa, where she also teaches. Her research
focuses on 19th-century Portuguese music, the reception of the Italian and French opera in Portugal,
and the musical relations between Portugal and Brazil, during the same period. She is the author, in
collaboration with Manuel Carlos de Brito, of História da Música Portuguesa (1992) and organized
in the Biblioteca Nacional (Portugal) the exhibition “Verdi in Portugal 1843-2001”. In 2012 she published the volume Olhares sobre a música em Portugal no século XIX: ópera, virtuosismo e música
doméstica (CESEM - Edições Colibri). She has published articles in journals and collective books as
well as collaborated in several research projects in Portugal and abroad.

Luiz Costa-Lima Neto - Nasceu no Rio de Janeiro, em 1964. É professor
de música na Escola Técnica de Teatro Martins Penna (1993...) e no curso de pós-graduação em Arteterapia da Clínica Pomar (2006...). É mestre
e doutor em Musicologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro/UNIRIO e realiza atualmente pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense/UFF. Sua dissertação de mestrado «A Música Experimental de Hermeto Pascoal e Grupo (1981-1993): Concepção
e Linguagem» foi publicada em inglês pela Pendragon Press (2015), e sua
tese de doutorado «Música, Teatro e Sociedade nas Comédias de Luiz Carlos Martins Penna (18331846): entre o Lundu, a Ária e a Aleluia» pela Lexington Books/Rowman and Littlefield (2017). Foi
guitarrista e cantor na banda Tao e Qual, com a qual se apresentou junto a escritores, atores, artistas
plásticos e videomakers. Participou como compositor de Panoramas e Bienais de Música Brasileira
Contemporânea e em numerosas peças teatrais, tendo recebido prêmios nas categorias de melhor direção musical, trilha sonora original e sonoplastia. Recebeu o Prêmio CAPES de Tese na área de Artes/Música (2015) e o II Prêmio de Estudos Musicológicos Latino-americanos “Príncipe Francesco
Maria Ruspoli” (2016), além do Prêmio FUNARTE de Produção Crítica em Música.
Was born in Rio de Janeiro, in 1964. He is lecturer in music at Martins Penna School of Theatre
(1994...) and in the postgraduate course in Art Therapy at Clínica Pomar (2006...). He has a MA
(1999) and PhD (2014) in Musicology from the Federal University of the State of Rio de Janeiro /
UNIRIO. His master›s thesis «The Experimental Music of Hermeto Pascoal and Group (1981-1993):
Conception and Language» was published in English by Pendragon Press (2015) and his dissertation
«Music, Theater and Society in the Comedies of Luiz Carlos Martins Penna (1833-1846): amidst the
Lundu, the Aria, and the Aleluia» was published in english by Lexington Books/Rowman and Littlefield (2017). He was a guitar player and singer in the band Tao and Qual, with which he performed
along with writers, actors, artists and videomakers. As a composer, he participated in the Panoramas
and in the Biannuals of Brazilian Contemporary Music, and in numerous plays, having received prizes in the categories of best sound effects, original sound track and musical direction. In 2015 he received the CAPES Prize in the Area of Arts/Music (best dissertation) and, in 2016, the Prize of II
Euro-Latin American Music Studies Prince Francesco Maria Ruspoli (best essay), in addition to the
FUNARTE Prize for Critical Production in Music.
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Magali Oliveira Kleber - É professor Associado aposentada na Universidade Estadual de Londrina tendo atuado nos cursos de graduação e de
pós-graduação em música. Graduada e especialista em piano pela EMBAP, doutorou-se em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e fez o mestrado em Música pela UNESP- São Paulo. Cursou o pós-doutorado em Etnomusicologiana Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Realizou, ao longo de sua carreira acadêmica, pesquisas de relevância internacional como lider do grupo de pesquisa cadastro no CNPq
Educação Musical e Movimentos Sociais, com a proposta de investigar as práticas musicais contextos da periferia urbana nas esferas da educação formal e informal envolvendo políticas públicas e o
Terceiro Setor. Coordenou a área de música na UEL Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID, patrocinado pela CAPES. É autora de relevantes publicações no contexto nacional e internacional na área. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação Musical de 2009 a
2011. Foi membro Board da Community Music Activity da ISME - International Society for Music
Education de 2008 a 2012. Recentemente f oi eleita como membro d o Board ds ISME gestão2016
a 2018..É Presidente da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina e Diretora Pedagógico do referido Festival.

Magda de Miranda Clímaco - É doutora em História Cultural (Universidade de Brasília - UnB) e Mestre em Música (Universidade Federal de
Goiás - UFG). Atualmente, exerce as funções de professora, pesquisadora e
orientadora de trabalhos nos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da UFG. Como pesquisadora, integra a Comissão de Pesquisa e a coordenação do Laboratório de Musicologia
Braz Wilson Pompeu de Pina Filho, ligados ao Programa de Pós-Graduação
em Música da EMAC/UFG, o Grupo de Pesquisa Arte, Educação, Cultura,
vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e o Caravelas
- Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, do Centro de Estudos da Sociologia e Estética Musical (CESEM), sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa. É membro da Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS) e atua nas seguintes linhas
de pesquisa: música, cultura e sociedade; musicologia histórica; musicologia e processos interdisciplinares: novos objetos e abordagens teórico-conceituais. Em sua linha de publicações constam diversos
capítulos de livros, artigos em revistas científicas e em anais de congressos. Uma das responsáveis pela
criação do Simpósio Internacional de Musicologia, promovido anualmente nas cidades de Pirenópolis
e Goiânia pela EMAC/UFG, vem integrando a coordenação geral do evento desde 2011.
Is a doctor in Cultural History (Universidade de Brasília - UnB) and a Master in Music (Universidade
Federal de Goiás - UFG). She is currently a professor, researcher, and adviser in graduate and post-graduate courses of the Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) of the UFG. As a researcher, she
takes part in the Research Commission and the coordination of the Laboratory of Musicology Braz
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Wilson Pompeu de Pina Filho, connected to the Post-graduate Program of Music of EMAC/UFG, the
Research Group on Art, Education, Culture, connected to the National Counsel of Technological and
Scientific Development (CNPq), and Caravelas - Nucleus of Studies on the History of Portuguese-Brazilian Music, of the Center of Studies on Sociology and Aesthetics of Music (CESEM), located
in the School of Social and Human Sciences of the Universidade Nova de Lisboa (UNL). She is a
member of the Brazilian Association of Musicology (ABMUS) and works with the following research lines: music, culture and society; historical musicology; musicology and interdisciplinary processes: new objects and theoretical and conceptual approaches. Her publishing line encompasses several
book chapters, as well as articles in scientific journals and annals of congresses. One of the creators of
the International Symposium of Musicology, promoted annually in the municipalities of Pirenópolis
and Goiânia by EMAC/UFG, she has been part of the general coordination of the event since 2011.

Manuel Pedro Ferreira (n. 1959) - Estudou música e Filosofia em Lisboa e doutorou-se em Musicologia na Universidade de Princeton (1997),
onde apresentou uma tese sobre o canto gregoriano no mosteiro de Cluny,
sob a orientação de Kenneth Levy. É desde 2001 Professor Associado na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (de cujo Departamento de Ciências Musicais foi coordenador), onde
também dirige, desde 2005, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética
Musical (CESEM). Tem-se dedicado sobretudo ao ensino e à investigação
da música da Idade Média e do Renascimento, sem descurar a interpretação musical: dirige desde
1995 o grupo Vozes Alfonsinas, com o qual gravou cinco discos. Como musicólogo, publicou mais
de cem artigos científicos, dirigiu vários projectos de investigação e foi autor ou coordenador de mais
de quinze títulos, entre os quais Aspectos da Música Medieval no Ocidente peninsular (Lisboa, 20092010), Revisiting the Music of Medieval France (Farnham-Burlington, 2012) e Musical exchanges,
1100-1650: Iberian connections (Kassel, 2016). Foi eleito em 2010 membro da Academia Europaea
e é, desde 2012, um dos co-directores da Sociedade Internacional de Musicologia.
Was educated at Lisbon (music and Philosophy) and at Princeton University, where he wrote his PhD
dissertation under Kenneth Levy on Gregorian chant at Cluny. He teaches at the Music Sciences Department of the Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (FCSH/NOVA), which he sometime coordinated. Since 2005 he also chairs the Research Centre on the Sociology
and Aesthetics of Music (CESEM) at FCSH/NOVA. In 1995 he founded the early music ensemble
Vozes Alfonsinas, which he still directs in concerts and recordings. Dedicated mainly to musicological studies, Manuel Pedro Ferreira directed several competitive research projects, published over
one hundred papers in books and journals worldwide, and authored or edited over fifteen books, e.g.
Aspectos da Música Medieval no Ocidente peninsular (Lisbon, 2009-2010), Revisiting the Music of
Medieval France (Farnham-Burlington, 2012) and Musical exchanges, 1100-1650: Iberian connections (Kassel, 2016). He was elected in 2010 a member of the Academia Europaea and is since 2012
member of the Directive Board of the International Musicological Society.
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Márcio Páscoa - É doutor pela Universidade de Coimbra (2003), tendo
feito Graduação em Instrumentos Antigos (flauta transversal barroca e
flauta doce) na UNESP, onde também fez o mestrado em Artes/Musicologia (1996). É professor da Universidade do Estado do Amazonas lecionando no Curso de Música e no Programa de Pós-Graduação em Letras
e Artes. Coordena o Laboratório de Musicologia e História Cultural na
UEA, grupo de pesquisa CAPES. É autor de cinco livros sobre a ópera no
século XIX com foco na Amazônia, além de diversos capitulo de livros,
artigos em revistas científicas e em anais de congressos. Editou a partitura de autores operísticos da
Amazônia, que permaneciam inéditos. Prepara atualmente a edição de diversas óperas e serenatas do
século XVIII pertencentes ao contexto luso-brasileiro. Igualmente prepara a coletânea para publicação da música concertante de autores da mesma época e contexto. Tem feito nos últimos anos estudos
sobre retórica no contexto luso-brasileiro, associando ao estudo de esquemas de contraponto segundo
a teoria composicional dos autores mediterrânicos dos séculos XVIII e início do XIX, com especial
ênfase para a interpretação sobre a Música no Brasil. A par disso, promove a interação da musicologia (histórica e analítica) com as práticas interpretativas. Nesse processo nasceu a Orquestra Barroca
do Amazonas, espaço de diálogo de ideias e performance com outros músicos que convergem para os
mesmos interesses. Com este grupo gravou 4 CDs, tendo excursionando por dezenas de cidades brasileiras e europeias sob patrocínios diversos, como PETROBRAS, SESC, UEA, dentre outros. Atualmente se dedica a direção artística do projeto da Antologia da Música Brasileira, que conta com a
UFG como parceira majoritária, assim como integra o corpo coordenador da História Temática da
Música em Portugal e no Brasil, iniciativa do CESEM-Universidade Nova de Lisboa.
PhD Musicology (Coimbra, 2003), with Undergraduate courses in Early Music studies (traverso and
recorder) at Arts Institute - UNESP, where was granted his Master degree in Arts/Musicology (1996).
He teaches as tenure professor in University of State of Amazonas (Music graduate course; Master in
Letter and Arts) where he leads a musicology laboratory/research group. He wrote five books about
opera and musical life in Amazon during Rubber Boom period, with many chapters for other books,
papers for scholar magazines, texts for congress books, etc. He was the editor for a bulk of brazilian
opera composers, promoting their first editon. At this moment he prepares a collection of eighteenth
century operas and serenatas from protuguese and brazilian context including different composers; a
similar set of instrumental music is on the way too. His majors interests includes schemata, rhetoric
and performance studies, united by an ontological point of view. From this point he joined with other
musicians with similar interests the Orquestra Barroca do Amazonas/Amazonas Baroque Orchestra. This ensemble recorded 4 CDs, and toured by dozens of brazilian and foreign cities under many
sponsorship as PETROBRAS, SESC, UEA, among many others. Nowadays his job includes an artistic direction for Anthology of Brazilian Music Project, whereupon UFG is the major partner; He is a
member of coordinator board of History of Music in Portugal and Brazil, by CESEM-Universidade
Nova de Lisboa.
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Mario Marques Trilha - Em 1995 obteve o Diploma em Música (Piano)
na Universidade de Música do Rio de Janeiro, tendo realizado paralelamente estudos de análise e regência coral na Pro-Arte (Rio de Janeiro)
sob orientação de Carlos Alberto Figueiredo. Em 1999 conclui o Mestrado em perfomance de Cravo (Künstlerisches Aufbaustudium), orientado
por Christine Daxelhofer na Hochschule für Musik Karlsruhe (Alemanha). Tendo trabalhado na mesma instituição como cravista acompanhador do Oper Studio e regência coral e orquestral com o maestro Zsolty
Nagy. Entre 1998 e 2000 frequentou o curso superior de Cravo dirigido por Olivier Baumont no
Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison (Paris, França) tendo obtido, com a qualificação máxima, o diploma superior (Medaille d’Or à l’Unanimité). Em 2000 frequentou a classe
de música antiga (clavicórdio) no Conservatoire Municipal de la Ville de Paris „Claude Debussy“ sob orientação de Ilton Wjuniski. Em 2003 finalizou os seus estudos de cravo e baixo-contínuo
sob orientação de Jörg-Andreas Bötticher, clavicórdio Jean-Claude Zehnder e regência com Hans
Martin Linde na Schola Cantorum Basiliensis, Escola Superior de Música Antiga de Basileia, Suíça. Em Fevereiro de 2004 concluíu o curso de pós-graduação Teoria da Música Antiga sob orientação do Prof. Doutor Dominique Muller e do Prof. Markus Jans na Schola Cantorum Basiliensis,
tendo sido bolsista do Ministério da Cultura do Brasil. Participou em vários cursos de interpretação
de cravo e baixo-contínuo com Gustav Leonhardt, Pierre Hantai, Kenneth Gilbert, Jacques Ogg,
Jesper Christensen, Olivier Baumont, Jan Willem Jansen, Nicolau de Figueiredo, Andrea Marcon e
Johann Sonnleitner, entre outros. Em Outubro de 2004 foi finalista no concurso “Promusicis” realizado no Carnegie Hall em Nova Yorque, Estados Unidos. Tem realizado vários recitais a solo e com
diversas orquestras e ensembles no Brasil, Portugal, Alemanha, França, Espanha, Suíça, Irlanda,
Escócia e Estados Unidos da América. É Doutor em Música pela Universidade de Aveiro. Membro
do Núcleo Luso-Brasileiro de Estudos da História da Música Caravelas. Foi Investigador Integrado
Pós-Doutoramento do CESEM-Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Fundação Ciência e
Tecnologia de Portugal. Foi diretor artístico do ciclo Música no Museu realizado no Museu de Aveiro, Portugal. Gravou, pela casa Númerica, um CD dedicado a música do tempo de D João VI com a
soprano Isabel Alcobia, com o Ensemble Joanna Musica, outro CD, com a música oitocentista dedicada a Princesa Santa Joana, e com a Orquestra barroca do Amazonas os CDs “Dei Due Mundi”,
“Ópera no Brasil Colonial” e “Drama: Galant Arias and Concertos of the Luso-Brazilian Eigheteenth Century”. É professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e cravista da
Orquestra Barroca do Amazonas.
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Robervaldo Linhares Rosa - Pianista e musicólogo, PRÊMIO FUNARTE DE PRODUÇÃO CRÍTICA EM MÚSICA - Brasil (2013), 1º PRÊMIO CONCURSO NACIONAL DE PIANO ART-LIVRE - São Paulo
(2002) e 1º PRÊMIO CONCURSO NACIONAL DE PIANO DO INSTITUTO BRASIL-ESTADOS-UNIDOS - Rio de Janeiro (1997). Doutor
em História pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Música pela
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Bacharel em
Música, instrumento Piano, pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
É professor nesta instituição desde 2009, tendo sido coordenador do curso de Licenciatura em Música
(2012-2015), e desenvolve pesquisas que procuram conciliar a prática musicológica com a prática interpretativa. Além de atuar na graduação, também desenvolve atividades no curso de Especialização
Arte/Educação Intermediática Digital (EMAC/UFG) e no Programa de Pós-graduação Stricto Sensuem Música - Mestrado, nas linhas de pesquisa: Música, Cultura e Sociedade e Música, Criação e
Expressão (Performance Musical - Piano) (EMAC/UFG). Grande intérprete e divulgador do repertório dos séculos XX e XXI, sobretudo da obra de Seymour Bernstein, Almeida Prado e Estercio Marquez Cunha. Robervaldo Linhares é constantemente requisitado pela nova geração de compositores
para performances de suas obras em estréias mundiais. Tem apresentado recitais em diversas cidades
do Brasil e do exterior. Destaca-se sua atividade camerística, no Duo Limiares, com a flautista Sara
Lima, cujo CD Flauta e piano na belle é poque brasileira foi lançado no segundo semestre de 2016.
Publicou os livros: Poemas de Amor e Variações (Ponto e Traço, 2004); Poemas de nascer (Akademos, 2016). Participou do CD O som de Almeida Prado (Unirio, 1999). Em 2014 publicou Como é
bom poder tocar um instrumento: pianeiros na cena urbana brasileira (Cânone Editorial), livro contemplado com o Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música 2013.
Pianist and musicologist, recipient of the Funarte award for Critical Production in Music - Brazil
(2013), winner of the 1º Prize National Piano Competition Art-Livre – São Paulo (2002) and the1º
Prize National Piano Competition of the Brazil-United States Institute - Rio de Janeiro (1997). PhD
in History from the University of Brasília (UNB). Besides teaching in the undergraduate program at
Federal University of Goias, he also develops activities in the course of Specialization Arts / Intermediatic Digital Education (EMAC/UFG) and the StrictoSensu Postgraduate Program in Music, in
the research areas: Music, Culture and Society and Musical Performance - Piano (EMAC/UFG). As
a great interpreter and popularizer of the repertoire of the twentieth and twenty-first centuries, especially the works of Seymour Bernstein, Almeida Prado, and Estercio Marquez Cunha. Robervaldo
Linhares is constantly requested by the new generation of composers to present their works in world
premieres. He has presented recitals in several cities in Brazil and abroad. Noteworthy is his chamber
music activity, Duo Limiares, with flautist Sara Lima, whoseCD was released in 2016. Published the
work Poemas de Amor e Variações (2004) and Poemas de Nascer (EditoraAkademos). Participated
in the CD O som de Almeida Prado (1999). In 2014 he published Como é bom poder tocar um instrumento: pianeiros na cena urbana brasileira (Cânone Editorial), which was awarded the Funarte
award for Critical Production in Music 2013.

Conferencistas e Debatedores

52

Menu
Silvia Maria Pires Cabrera Berg - É compositora, regente e educadora, docente do Departamento de Música da FFCLRP da Universidade de
São Paulo. É coordenadora do LAPECIEM, laboratório interdisciplinar de
Música. Participa ativamente de congressos e simpósios nacionais e internacionais, assim como de Festivais e concertos de Música Contemporânea, onde tem sua obras regularmente executadas.
Is a composer, conductor and educator. She is professor at the Music Department of FFCLRP os Universidade de São Paulo. She is the coordinator of the LAPECIEM, the
Interdisciplinary Laboratory of Music. She participates activelly in national and international congresses and symposia, as well as festival sand concerts of contemporary music, where her your Works
are regular lyper formed.
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Programação das Comunicações
21 de junho (4ª feira)

Sala 1

MUSICOLOGIA HISTÓRICA, NOVOS OBJETOS E TRAJETÓRIAS
13:30

A MÚSICA DE CÂMARA DE ALBERTO NEPOMUCENO E A MODERNIDADE NA
BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA
Anderson Rocha (UFG)

13:50

LEVANTAMENTO SUMÁRIO DOS ACERVOS DE MESTRE GAMELA
Felício José Afiune Júnior
Robervaldo Linhares (UFG)

14:10

A POLCAALBERTO AUGUSTO (MI-132) E O ACERVO DO MAESTRO BALTHASAR
DE FREITAS
Leon Duarte Borges (IFG)

14:30

UMA ABORDAGEM RETÓRICA DA OBRA FIZ DA VIDA UMA CANÇÃO, DO
MAESTRO WALDEMAR HENRIQUE
Mario Marques Trilha (UEA)
Luciana Luz Costa

14:50

DISPONIBILIDADE VIA WEB DO CATÁLOGO DE OBRAS DE SIGISMUND
NEUKOMM (1778-1858)
Rosana Lanzelotte (Instituto Musica Brasilis)
Nívia Zumpano

21 de junho (4ª feira)

Sala 2

MUSICOLOGIA E CRIAÇÃO MUSICAL
13:30

WALDEMAR HENRIQUE E O VIOLÃO: “O PIANO QUE A GENTE CARREGA NO
COLO”
Anderson dos Reis dos Santos
Luciana Monteiro de Castro Silva Dutra (UFMG)

13:50

O E.J. 1 DE TAFFANEL E GAUBERT COM CÉLULAS RÍTMICAS DO CHORO E
SAMBA: UMA PROPOSTA DE ESTUDO PARA FLAUTA TRANSVERSAL
Everton Luiz Loredo de Matos (SEDUCE-GO)
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14:10

UMA REVISÃO ACERCA DO ENSINO PEDAGÓGICO DO FAGOTE: MÉTODOS –
CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÕES
Felipe dos Santos Arruda
Carlos Henrique Costa (UFG)

14:30

ALMEIDA PRADO: UM COMPOSITOR DE TIMBRES E A POUCA VISIBILIDADE
DE SUA OBRA NO CENÁRIO NACIONAL
Rosedália Carlos de Oliveira
Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

14:50

ASPECTOS EXTRA MUSICAIS NA PERFORMANCE: SUGESTÕES PARA A
PREPARAÇÃO DO PERFORMER
Luciano Ferreira Pontes (UFG)

21 de junho (4ª feira)

Sala 3

DIÁLOGOS: ARTES, CULTURA, HISTÓRIA, SOCIEDADE
13:30

“A PRESENÇA DO PRESENTE”: VANGUARDA E SOCIABILIDADES MUSICAIS
EM CURITIBA NA DÉCADA DE 1960
Alan Rafael de Medeiros (UFPR)

13:50

DE OUTSIDER A MAINSTREAM: ROCK, CONTRACULTURA E REPRESSÃO NOS
ÁLBUNS DE RITA LEE (1978-1985)
Alexandre Saggiorato
Edemilson Antônio Brambilla (Universidade de Passo Fundo)

14:10

MUSEU E MÚSICA VERSUS MUSEU DA MÚSICA: OLHARES SOBRE RELAÇÕES CONCEITUAIS E PRÁTICAS MUSICAIS NO BRASIL
Aline Azevedo Costa (UFMG/UEMG)
Edite Maria Oliveira da Rocha (UFMG)

14:30

VOZES DIASPÓRICAS: A REINVENÇÃO DO NORDESTE NA MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA DOS ANOS 1960 E 1970
André Rocha Leite Haudenschild (UFU)

14:50

UAI NINIM DE DINORÁ DE CARVALHO: UMA REVISÃO CRÍTICA
Andrea Albuquerque Adour da Câmara
Flávio Carvalho (UFU)
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21 de junho (4ª feira)

Sala 4

DIÁLOGOS: ARTES, CULTURA, HISTÓRIA, SOCIEDADE
13:30

ORAÇÃO DO TEMPO: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-TRANSCENDENTAL
DA MÚSICA DE CAETANO VELOSO
Andressa Toledo Teixeira (UFG)
Claudia Regina de Oliveira Zanini
Tereza Raquel de M Alcântara Silva

13:50

“O CAÇADOR DE MUSICAIS”: A PRODUÇÃO DE LUÍS ANTONIO MARTINEZ
CORRÊA NO TEATRO MUSICAL BRASILEIRO
Cássia Abadia da Silva (UFU)

14:10

CANÇÕES VÔ IMBOLÁ DE ZECA BALEIRO E DOMINGO NO PARQUE DE
GILBERTO GIL: DIVERSIDADE E INTERAÇÕES COM A PÓS-MODERNIDADE E
COM A REALIDADE LATINO AMERICANA
Davi Ebenezer R. da Costa Teixeira
Magda de Miranda Clímaco (UFG)

14:30

POSSIBILIDADES DE VINCULAÇÕES ENTRE A FORMA DE SE PENSAR
MÚSICA, CULTURA E SOCIEDADE, E A MUSICOTERAPIA COM ÊNFASE NAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADE-SONORA COMO FATOR REPRESENTACIONAL: UM ENSAIO TEÓRICO
Demas Batista da Silva Junior (UFG)

14:50

BREVE REFLEXÃO SOBRE A VINCULAÇÃO ENTRE CRIATIVIDADE, IMPROVISAÇÃO MUSICAL COMO ELEMENTOS IMPORTANTES NA FORMAÇÃO DO
MUSICOTERAPEUTA
Demas Batista da Silva Junior (UFG)

23 de junho (6ª feira)

Sala 1

MUSICOLOGIA HISTÓRICA, NOVOS OBJETOS E TRAJETÓRIAS
13:30

A BOA EXPRESSÃO AO CANTAR OU TOCAR: PRESSUPOSTOS ESTÉTICOS E
HISTÓRICOS ACERCA DO VERSUCH EINER ANWEISUNG DIE FLÖTE TRAVERSIERE ZU SPIELEN DE QUANTZ
Renan Felipe S. Rezende (UFPB)

13:50

O PAPEL DA MULHER NOS PRIMÓRDIOS DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO
VIOLINO EM DUAS CAPITAIS GOIANAS E SEUS PROCESSOS IDENTITÁRIOS –
FINAL DO SÉC XIX A INÍCIO DO SÉCULO XX
Noemi Ferreira dos Santos (UFG)
Magda de Miranda Clímaco (UFG)
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14:10

TESTEMUNHOS PESSOAIS DE CACILDA ORTIGÃO: UMA ANÁLISE DAS
ENTREVISTAS PUBLICADAS PELA IMPRENSA BRASILEIRA
Ruthe Zoboli Pocebon (UFRJ)

14:30

POLCA FANTASIA DO LUAR NA INTERPRETAÇÃO DA BANDA DO CORPO DE
BOMBEIROS DO RIO DE JANEIRO E SUAS CONFLUÊNCIAS ESTILÍSTICAS
COM A LINGUAGEM DO CHORO CARIOCA
Sebastião Nolasco Júnior (UFG)
Magda de Miranda Clímaco (UFG)

14:50

AFINAÇÃO VIENENSE DO CONTRABAIXO E A SUA DIFUSÃO ENTRE O
SÉC. XVIII E XIX: UM OLHAR ATRAVÉS DA REPERCUSSÃO EDITORIAL DO
TRATADO GRÜNDLICHE ANWEISUNG ZUR COMPOSITION
Silvanei de Lima Correia
Edoardo Sbaffi (UEA)

23 de junho (6ª feira)

Sala 2

MUSICOLOGIA E CRIAÇÃO MUSICAL
13:30

ANÁLISE COMPARATIVA DE TRÊS GRAVAÇÕES DE “NAQUELE TEMPO” NAS
INTERPRETAÇÕES DE COPINHA, A. CARRILHO E B. LACERDA
Maiara Felippe Moraes
Antônio Rafael C dos Santos (UNICAMP)

13:50

SILÊNCIO: A ARTE DE MOVER OS AFETOS
Rodrigo Oliveira dos Santos
Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

14:10

TEMPO MUSICAL E REGULARIDADE – UM ESTUDO SOBRE O RUBATO
João Miguel Bellard Freire (UFRJ)

14:30

DOIS POEMAS DE KAVÁFIS: UMA ANÁLISE DA MÚSICA À LUZ DE SUAS
RELAÇÕES COM O TEXTO
Ubiratan Carvalho Costa (UFG)

14:50

MINATURA DO BOI: ANÁLISE ESTÉTICO-MUSICAL E CONSTRUÇÃO DE UMA
INTERPRETAÇÃO VOCAL
Valéria Vieira da Silva (UFG)

15:10

O CHORO DE JULIANA, UMA ANÁLISE VOLTADA À INTERPRETAÇÃO
Vinicius Silva (UFG)
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23 de junho (6ª feira)

Sala 3

DIÁLOGOS: ARTES, CULTURA, HISTÓRIA, SOCIEDADE
13:30

“COM A VIOLA NO SACO”: O PROCESSO DE TERRITORIA- LIZAÇÃO DA
CULTURA CAIPIRA NA REGIÃO CENTRO-SUL
Denis Rilk Malaquias (UFG)

13:50

MUTIRÕES EM PIRENÓPOLIS: FORÇA E SOLIDARIEDADE NO CANTAR
Maria Cristina Campos Ribeiro (UEG)

14:10

DISPUTAS D’ALÉM MAR – A RIVALIDADE NAS MEMÓRIAS DAS BANDAS
FILARMÔNICAS PORTUGUESAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Antônio Henrique Oliveira (UNIRIO)

23 de junho (6ª feira)

Sala 3

MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A EDUCAÇÃO
14:30

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E TRANSMISSÃO DE CULTURA: A EDUCAÇÃO
MUSICAL NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GOIÁS
Aline Folly Faria (UFG)

14:50

TÉCNICA GUITARRÍSTICA: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO A PARTIR DA
SISTEMATIZAÇÃO EXERCÍCIOS
Agnes Lázaro Santos de Brito (Unimontes)
Stanley Levi N. Fernandez (Unimontes/ UFMG)

23 de junho (6ª feira)

Sala 4

DIÁLOGOS: ARTES, CULTURA, HISTÓRIA, SOCIEDADE
13:30

CARA-DE-BRONZE: LITERATURA E MÚSICA NA COMPOSIÇÃO DA ENCENAÇÃO TEATRAL
Saulo Germano Sales Dallago (UFG)

13:50

CENOGRAFANDO MITOS: A RELAÇÃO DO PANO DE BOCA DO TEATRO
AMAZONAS DE CRISPIM DO AMARAL (1858-1911) COM A ÓPERA JARA DE
JOSÉ CÂNDIDO DA GAMA MALCHER (1853-1921)
Raúl Gustavo Brasil Falcón (UEA)
Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

Programação das Comunicações

58

Menu
14:10

INTERFACES ENTRE MÚSICA E PALAVRA: A FILOSOFIA DA LINGUAGEM E A
TEORIA DA TRADUÇÃO COMO PERCURSOS PARA A EVIDÊNCIA DO INEFÁVEL
MUSICAL
Victor Melo Vale (UFMG/UFOP)

14:30

MANUSCRITOS MUSICAIS DE ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS: DESCRIÇÃO E
ANÁLISE DE CONTEXTOS
Vinícius Eufrásio (UFMG)
Edite Rocha (UFMG)

14:50

A CAPOEIRA NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA SEGUNDO WALDELOIR
REGO
Micaelle Guimarães dos Santos UFG)
Claudia Regina de O. Zanini (UFG)
Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Magda de Miranda Clímaco (UFG)

23 de junho (6ª feira)

Sala 4

MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A CENA DRAMÁTICA
15:10

A TRAGÉDIE LYRIQUE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O HAUTE-CONTRE NAS
ÓPERAS DE JEAN BAPTISTE LULLY
Wenderson Silva Oliveira (UFU)
Flávio Cardoso de Carvalho (UFU)
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Menu

O Jazz-Band entre Portugal e Brasil (1922-1930):
um subsídio iconográfico
Dr. Manuel Pedro Ferreira (CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: O jazz-band nos anos de 1920, através dos olhos de artistas e escritores portugueses, sem esquecer suas conexões
brasileiras: contexto de dança, estilo musical, escolha de instrumentos e estereótipos raciais. A mudança na percepção e
representação da identidade jazzística por volta de 1925. Estratégias artísticas e crítica social nos desenhos de Bernardo
Marques: do Art-Deco ao expressionismo de influência berlinense (Grosz).

The Jazz-Band between Portugal and Brazil (1922-1930): a contribution in images
Abstract: The jazz-band in the 1920s through the eyes of Portuguese artists and writers, taking into account their Brazilian
connections: dance context, musical style, choice of instruments and race stereotypes. The change in the perception and
representation of jazz identity, c. 1925. Artistic strategies and social critique in the drawings of Bernardo Marques: from
Art-Deco to Grosz-influenced Expressionism.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QAQ39q85i4Y
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A (H)ERA INTER
Dra. Ana Mae Barbosa (USP/UAM)
Resumo: Faremos uma crítica ao entendimento simplista de que trabalhar interdisciplinarmente é traduzir os princípios
de uma área de conhecimento para outra. Na verdade, interdisciplinaridade pode acontecer de diversas maneiras e
são muitos os fatores que concorrem para a efetivação de um projeto interdisciplinar. Hoje discute-se o fato de que a
interdisciplinaridade não é ideal para abarcar a diversidade cultural que rodeia a escola e a educação, propondo-se, então,
a transdisciplinaridade como resposta mais revolucionária porém utópica. Ao final da discussão ambos os conceitos
recebem críticas, propondo-se o conceito de interterritorialidade, por ser considerado mais adequado, uma vez que nele
está implícita a recusa da divisão do saber em disciplinas e a síntese cultural é mais ampla e mais abrangente que os
conceitos anteriores.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Interterritorialidade; Transdisciplinaridade; Ensino de arte.

The inter ages
Abstract: We will criticize the simplistic understanding that working interdisciplinarily is translating the principles
from one area of knowledge to another. In fact, interdisciplinarity can happen in many ways and there are many factors
that contribute to the realization of an interdisciplinary project. Today we discuss the fact that interdisciplinarity is not
ideal to embrace the cultural diversity that surrounds the school and education, proposing, then, transdisciplinarity as a
more revolutionary but utopian response. At the end of the discussion both concepts are criticized, and the concept of
interterritoriality is proposed, since it is considered more appropriate, because it implies the refusal of the division of
knowledge into disciplines and the cultural synthesis is broader and more comprehensive than the previous concepts.
Keywords: Interdisciplinarity; Interterritoriality; Transdisciplinarity; Teaching art.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QFZnYEg2bQA
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MESA REDONDA 1 / ROUNDTABLE 1:
Espaços musicais: rituais, sociabilidades, circulações
Dr. Manuel Pedro Ferreira (CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: Esta mesa-redonda insere-se no debate conceptual que tem vindo a ser feito no sentido de alicerçar a estrutura
proposta para a História Temática da Música em Portugal e no Brasil, projecto em curso no CESEM (Centro de Estudos
de Sociologia e Estética Musical), em cujos conselhos consultivo e coordenador conflui a musicologia portuguesa e
brasileira. A proposta inclui três volumes que são, explícita ou implicitamente, consagrados a “Espaços”. Um deles é
dedicado aos espaços de culto e o segundo aos palcos, enquanto o terceiro deixa uma enorme abertura para incluir todas
as manifestações musicais que têm lugar fora deles. Sem qualquer pretensão de esgotar aqui um assunto que, pela sua
vastidão, dificilmente caberia no âmbito de uma mesa-redonda, pretende-se discutir alguns problemas de delimitação e
articulação desses espaços – quer em termos físicos quer simbólicos – a partir de diferentes perspectivas e repertórios.
Manuel Pedro Ferreira fará uma apresentação geral da problemática e centrar-se-á depois na relação entre os rituais
religiosos, o espaço da igreja e o espaço urbano. Alberto Pacheco focar-se-á nas produções ocasionais da corte lusa ou
luso-brasileira, entre D. José I e D. João VI, e sua projecção pública. Luísa Cymbron fará incidir a sua reflexão sobre os
espaços da música no eixo Portugal-Brasil ao longo do séc. XIX, no que respeita, em particular, ao concerto e às suas
diferentes práticas, que sofreram significativas modificações durante esse século, partindo da análise das carreiras de
vários músicos que se exibiram nos dois países.

Link: https://youtu.be/7gBjE3EpwbE
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MESA REDONDA 2 / ROUNDTABLE 2:
Musicologia e o papel do compositor na atualidade
Dr. Edson Zampronha (Universidade de Oviedo/Espanha)
Resumo: Nesta mesa redonda comento o particular papel que os compositores podem assumir hoje em dia como
construtores de novas realidades a través de suas obras, e comparo este papel com alguns enfoques mais tradicionais nos
quais as composições musicais são consideradas ou um reflexo de uma realidade percebida, ou uma exteriorização do
mundo interior do compositor. Em seguida, analiso algumas de suas consequências no contexto da musicologia, e concluo
apresentando alguns exemplos.

Musicology and nowadays composer role
Abstract: In this round table I comment the distinctive role composers may assume nowadays as builders of new realities
by means of their works, and I compare it with some more traditional views in which musical works are considered either
a reflection of a perceived reality, or an externalization of the composer’s inner world. Afterwards I analyze some of its
consequences in the context of musicology, and I conclude giving some examples of it.

Link: https://youtu.be/5kLE2DWDf-4
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MESA REDONDA 3 / ROUNDTABLE 3:
Arquivos, acervos e edições
Dr. Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Resumo: Os Responsórios do Sábado Santo, do compositor napolitano David Perez (1711-1778) foram compostos em
Portugal em data desconhecida. A edição crítica aparte do estudo das 23 fontes manuscritas que transmitem a obra,
abrangendo um período de 140 anos, estão abrigadas em arquivos de Portugal e Brasil.

Archives, collections and editions
Abstract: The Responsóries for Holy Saturday, by the Neapolitan composer David Perez (1711-1778) have been
composed in Portugal in un unknown date. The critical edition de parts from the 23 manuscript sources that transmit the
work, encompassing a period of 140 years, are housed in Portuguese and Brazilian archives.

Link: https://youtu.be/dztw8yLlsmk
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MESA REDONDA 4 / ROUNDTABLE 4:
Palcos
Dr. Luiz Costa Lima Neto (ETETMP)
Resumo: Temos por objetivo esclarecer a dramaturgia musical do comediógrafo e músico Luiz Carlos Martins Penna
(1815-1848) – noção que engloba tanto o texto teatral como sua performance. O corpus para análise é constituído por doze
comédias de Martins Penna, escritas entre os anos de 1833 a 1846, subdivididas em três grupos, por nós denominados
Lundu, Ária e Aleluia. O universo sonoro constituído pelo conjunto dos três grupos de comédias abrange gêneros e estilos
musicais-coreográficos afro-brasileiros (batuque, fado, lundu, miudinho), do universo popular urbano transnacional
(lundu, tirana, quadrilha, marcha, valsa, caxuxa, polca), das modinhas e da ópera italiana, além da música de concerto
romântica e do teatro religioso ibérico. Para avaliar os significados múltiplos que as alusões musicais inseridas nos textos
das comédias e as performances teatrais adquiriram, a pesquisa desvela a rede da qual faziam parte o autor, os atores,
empresários teatrais, editores e o público, entre outros agentes, como as irmandades católicas de negros, a maçonaria e as
instituições ligadas ao governo imperial.

Stages
Abstract: We aim to clarify the musical dramaturgy of comedy writer and musician Luiz Carlos Martins Penna (18151848) – a notion that encompasses both the theatrical text and its performance. The corpus for the analysis is composed of
twelve comedies by Martins Penna written between 1833 and 1846, subdivided into three groups, which we have called
Lundu, Aria and Alleluia. The sound universe made up by the three groups of comedies covers African-Brazilian genres
and musical-choreographic styles (batuque, fado, lundu, miudinho), the transnational urban popular universe (lundu,
tirana, quadrilha, marcha, waltz, caxuxa, polka), and modinhas and Italian opera, in addition to romantic concertos
and Iberian religious theater. To evaluate the multiple meanings acquired by the musical allusions inserted into the
comedy texts and theatrical performances, the research reveals the network which included the author, actors, theater
owners, publishers and the public, and other agents, such as black Catholic irmandades (brotherhoods), Freemasonry and
institutions linked to the imperial government.

Link: https://youtu.be/b-FY26JQ3gQ
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MESA REDONDA 5 / ROUNDTABLE 5:
Educação musical e musicologias:
diálogos e interações
Dra. Magali Kleber (UFL)
Resumo: Esta proposta pretende discutir o tema na perspectiva da música como um sistema cultural construído e
organizado de forma sólida e incorporando-se na estrutura sociocultural de grupos e indivíduos proposta por Shepherd
e Wicke (1997); Small (1995) e Blacking (1995). 997); Isto é entendido como uma força sociopolítica capaz de “abrir
portas” à produção de novas formas de conhecimento pedagógico, estético, político e institucional. A interacção desta
perspectiva com a musicologia revela uma diversidade de estruturas sonoras, repertório, diferentes estéticas musicais que
reflectem contextos históricos e culturais com formas específicas de aprendizagem e ensino de música. Essas dimensões
interconectadas mostram que o significado de “pedagógico” não está apenas relacionado ao processo de aprendizagem e
ensino, mas também vinculado a um campo multidimensional.

Musical education and musicologies: dialogues and interactions
Abstract: This proposal intends to discuss the theme on the perspective of the music as a cultural system which is built
and organized soundly and incorporating itself in the sociocultural structure of groups and individuals as proposed by
Shepherd and Wicke (1997); Small (1995) and Blacking (1995). 997); This is understood as a sociopolitical force capable
of “opening doors” to the production of new forms of pedagogical, aesthetic, political and institutional knowledge.
The interaction of this perspective with musicology reveals a diversity of sound structures, repertoire, different musical
aesthetics that reflect historical and cultural contexts with has specific forms of learning and teaching music. Such
interconnected dimensions shows that the meaning of “pedagogic” is not only related to the process of learning and
teaching, but also linked to a multidimensional field.

Link: https://youtu.be/ixkDP0A1FQk

Resumos e Links para as Mesas

68

Menu

MESA REDONDA 6 / ROUNDTABLE 6:
PAISAGENS, IMAGENS E CENAS DA MÚSICA BRASILEIRA

Link: https://youtu.be/b0MSQE2DUSk
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CONVERSAS DE MUSICÓLOGO

Link: https://youtu.be/ZIThCATJPNg
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A construção de uma História Temática da Música
em Portugal e no Brasil: desafios sobre a delimitação
de eventos, personagens, campos de atividade
Dr. Marcio Páscoa (UEA)
Resumo: A tarefa de escrever uma nova História da Música em Portugal e no Brasil, organizada por temas, ou
argumentos de maior alcance, proporcionam grande estímulo e ao mesmo tempo muitas inquietações. Nos últimos anos
tem se avolumado os estudos musicais que trazem contribuição expressiva para preencher as lacunas sobre a história
da música que ambos países compartilharam por longo tempo. Mais que o trabalho compilatório, parece igualmente
difícil determinar quais parâmetros devem ser utilizados para definir os limites entre os volumes, uma vez que agentes,
espaços, ideias, fenômenos e eventos de toda a sorte tendem a se interseccionar constantemente, provocando inevitáveis
dúvidas sobre a melhor disposição de conteúdos na organização das ideias e na narrativa historiográfica. Talvez a
resposta a esse processo que neste momento se encontra em ponto de arranque, seja o de racionalizar aspectos diversos
do discurso.

The task to write a new History of Music for Portugal and Brazil, divided by themes,
or topics of large spread, promotes a huge aim as many special concerns
Abstract: In the last years increased the musical researches and the scholar contributions to fill the gaps about history
of music that both countries shared for centuries. The difficulties of this task not concerns only to the compilation work
of these previous published stuff. It’s also very difficult to define the borders between the contents in each volume, once
we have many persons, events, groups, ideas, phenomena to intersect each other. It provokes many doubts about the best
way to display the contents as the ideas and historic narratives. Maybe an answer to this problem will be find elaborate a
rational point of view including different aspects of discourse about this sources.

Resumos e Links para as Mesas

71

Menu

A musicologia brasileira e os
projetos de pesquisa sobre os problemas da
identidade e representação do Brasil
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Resumo: Ao contrário da musicologia germânica que sempre se debruçou fortemente sobre os problemas dos sistemas
musicais, nas regiões periféricas como no Novo Mundo, o problema da identidade e as formas de representação musical
eram determinantes pela necessidade de criar elos entre a pesquisa e a formação do estatuto de nação. O objetivo dessa
comunicação é comparar os projetos que deram forma à musicologia no Brasil no século XX. Neles, o ponto central é
justamente a construção de uma ideia de Brasil, que pode ser entendida como a discussão sobre uma paisagem sonora.
O ponto de partida são dois projetos dentro de uma mesma plataforma, o caráter nacional na música. O primeiro versa
sobre a ideia da metafísica brasileira de Renato Almeida. O segundo sobre as pesquisas etnográficas de Mário de Andrade.
Outro momento de construção dos paradigmas das pesquisas musicológicas está no projeto americanista de Curt Lange.
Por fim, a busca de uma musicologia hermenêutica que, partindo de uma natureza transdisciplinar da musicologia, seria
entendida como a única possibilidade de compreendermos as sensibilidades locais em face aos movimentos incessantes
dos processos colonizantes. Neste espaço, a comunicação partirá das ideias de Régis Duprat, expostos na década de
2000, até os projetos de estudos hermenêuticos através de campos como da significação musical e da ecologia musical.
O propósito dessa exposição é demonstrar a pluralidade de possibilidades que emana da musicologia e posiciona a área
numa posição privilegiada para assumir funções em projetos interdisciplinares partindo da ideia da música “como” e
“na” cultura: desde os espaços que sustentam o compartilhamento de estruturas simbólicas/expressivas, até os embates,
alinhamentos e especificidades da área em relação ao local da cultura.
Palavras-chave: Música e Ideias; Historiografia Musical Brasileira; Modernismo; Musicologia Crítica; Musicologia
Hermenêutica

Brazilian musicology and research projects on the problems of identity
and representation a bout the Brazil
Abstract: Unlike Germanic musicology, which has always been heavily concerned with the problems of musical systems,
in peripheral regions such as the New World, the problem of identity and the forms of musical representation were
decisive for the need to create links between research and the formation of the status of nation. The purpose of this
communication is to compare the projects that shaped musicology in Brazil in the 20th century. In them, the central
point is precisely the construction of an idea of Brazil,

Which can beunder stood as the discussion about a sounds cape.
The starting point are two projects within the same plat form, the national character in music. The first is about the idea
of Renato Almeida’s Brazilian metaphysics. The second on the ethnographic researches of Mário de Andrade. Another
moment of construction of the paradigms of musicological researchis in the Americanist project of Curt Lange. Finally,
the search for a hermeneutical musicology that, starting from a transdisciplinary nature of musicology, would beunder
stood as the only possibility to understand the local sensitivities in the face of the incessant movements of the colonizing
processes. In this space, the communication will start from the ideas of Régis Duprat, exposed in the decade of 2000, to
the projects of hermeneutic studies throughh fields such as musical signification and sounds cape ecology. The purpose
of this exhibition isto demonstrate the plurality of possibilities that emanates from musicology and positions the area
in a privileged position to assume functions in interdisciplinary projects starting from the idea of music “how” and
“in” culture: from the spaces that support the sharing of structures symbolic/expressive, to the clashes, alignment sand
specificities of the area in relation to the place of culture.
Keywords: Music and Ideas; Brazilian Historiography; Modernism; Critical Musicology; Musicology Hermeneutics.
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As linguagens da mídia e a composição musical:
um diálogo necessário entre os estudos da
comunicação e da música
Dra. Heloísa Duarte Valente (USP)
Resumo: É fato constatado que a música aparece insistentemente sob várias maneiras, nas diversas linguagens da mídia
(peças publicitárias, temas de abertura de noticiários, teledramaturgia, jogos eletrônicos etc.). Não obstante essa forte
presença, as composições e trilhas selecionadas estão a cargo de profissionais que trabalham de maneira intuitiva, sem
formação específica. Isso se deve à uma lacuna importante na formação profissional, resultante da ausência de diálogo
e trabalho interdisciplinar conjunto entre os cursos que formam os profissionais de mercado. Isto porque de maneira
geral que tanto para os estudos das subáreas da música, como da comunicação, o tema parece pouco relevante. Esta
comunicação pretende frisar, a partir de exemplos, a necessidade da criação de disciplina (ou mesmo subárea), que
permita a formação sólida do profissional responsável pela composição para as linguagens midiáticas.

The media languages and musical composition:
a necessary dialogue between the studies of communication and music
Abstract: It is a fact that music appears insistently in various ways, in the various media languages (advertising pieces,
news themes, dramaturgy, soap opera, games, etc.). Despite this strong presence, the compositions and soundtracks are
selected are in charge of professionals who work in an intuitive way, without specific training. This is due to an important
gap in vocational training resulting from the absence of dialogue and joint interdisciplinary work between the courses
that form the market professionals. This is because in general, for the studies of the subareas of music as well as of
communication, the theme seems little relevant. This communication intends to emphasize, from examples, the necessity
of the creation of discipline (or even subarea), that allows the solid formation of the professional responsible for the
composition for the media languages.
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Breves considerações sobre
arquivos, coleções, manuscritos musicais e estemas
Dr. André Guerra Cotta (UFF)
Resumo: Breves considerações sobre as relações entre as atividades de identificação e arranjo/classificação de fontes
musicais em arquivos/coleções e a elaboração de estemas para o trabalho de edição musical. Partindo de conceitos
da arquivologia, da ciência da informação e da teoria editorial, o autor procura identificar alguns dos aspectos gerais
envolvendo a elaboração de quadros de arranjos e de classificação de documentos em arquivos e coleções, analisando
alguns casos pontuais e seus possíveis efeitos na construção de estemas apropriados para o estabelecimento do texto em
processos editoriais.

Brief considerations on archives, collections, music manuscripts and stemmas
Abstract: Short considerations on the relationships between the activities of identification and arrangement/classification
of musical sources in archives/collections and the elaboration of stemmas for the editing of music. Based on concepts
from Archivology, Information Science and Editorial Theory, the author seeks to identify some of the general aspects
involved in the preparation of the arrangement and classification of documents in archives and collections, analyzing
some specific cases and their possible effects on the construction of appropriate stemmas for the establishment of the text
in editorial processes.
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Diálogos musicais da cidade de Goiânia
Dra. Fernanda Albernaz Nascimento (UFG)
Resumo: Goiânia, após a mudança da capital em 1937, tornou-se sede das manifestações artísticas e culturais do Estado de
Goiás. O interesse e o entusiasmo por novas propostas, ideias originais e contatos motivacionais perpassavam por várias
áreas de conhecimento na nova capital, destacamos entre os demais o viés da música na nova capital. A representatividade
da música se deu em múltiplos contextos, no entanto, temos para apresentar no momento a trajetória do Conservatório
de Música até a atual Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ressalta-se que o recorte dessa abordagem abrange
alguns pontos dentro desse extenso contexto. A exposição de fatos pautar-se-á em algumas pessoas, que produziram com
suas ações de pesquisa, no cenário acadêmico, documentos de representatividade, os quais trouxeram e trazem em seus
discursos diálogos e interações para a consolidação da área de música. Espera-se que o desvelamento do caminho traçado
por nossos precursores possa motivar ainda mais os atuais pesquisadores das instituições.

Musical dialogues of the city of Goiania
Abstract: Goiania, after the change of the capital in 1937, became the headquarters of the artistic and cultural events in
the State of Goias. The interest and enthusiasm for new proposals, original ideas and motivational contacts permeated
several areas of knowledge in the new capital. Among these, we highlight the music trend in the new capital. The
representativeness of music took place in multiple contexts. However, what we have to present at the moment is the
trajectory of the Conservatory of Music until it came to be the current School of Music and Performing Arts of UFG
(Federal University of Goias). It ought to be noted that the cut of this approach covers some points within a large context.
The exposure of facts will be guided by those who produced, through their research in the academic scenario, documents
of representativeness, which brought and still bring in their speeches, dialogues and interactions for the consolidation of
the area of music. It is expected that the unveiling of the path traced by our forerunners will motivate current researchers
of our institutions even further.
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Em torno dos espaços da música no
eixo Portugal-Brasil do longo séc. XIX:
o concerto e as suas diferentes práticas
Luísa Cymbron (Portugal - Nova University - Lisbon)
Resumo: A estrutura proposta para a História da Música Temática em Portugal e no Brasil inclui dois volumes que
são consagrados a “Espaços”. Um deles é dedicado aos palcos, o outro deixa uma enorme abertura para incluir todas
as manifestações musicais que têm lugar fora deles. Sem qualquer pretensão de esgotar aqui um assunto que, pela
sua vastidão, dificilmente caberia no âmbito de uma comunicação, pretendo discutir alguns problemas de delimitação
e articulação desses espaços – quer em termos físicos quer simbólicos – a partir de um evento musical que sofreu
significativas modificações durante o século XIX: o concerto. Para tal, proponho partir da análise das carreiras de vários
músicos que se exibiram nos dois países, uns portugueses, outros brasileiros, outros ainda de outras nacionalidades (de
Joaquina Lapinha, a Carlo Bassini, Agostino Robbio, Francisco de Sá Noronha, Camillo Sivori, Artur Napoleão, Oskar
Pfeiffer, Chiquinha Gonzaga, ou Viana da Mota, etc.), para analisar a ideia de concerto num conjunto variado de espaços
que vão da corte aos palcos, foyers e salões dos teatros, dos ambientes domésticos às novas salas de concertos que surgirão
nos finais de oitocentos, da praça e do jardim público aos espaços multifunções, como o Palácio de Cristal do Porto e os
coliseus da segunda metade do século.

Around the music spaces in the Portugal-Brazil axis of the long 19th century:
the concert and its different practices
Abstract: The proposed structure for the Thematic History of Music in Portugal and Brazil includes two volumes that
are devoted to “Spaces”. One is dedicated to the stages, the other leaves a huge opening to include all the musical
manifestations that take place outside them. Without any pretence of exhausting here a subject that, because of its vastness,
would hardly fit within the limits of a paper, I intend to discuss some problems of delimitation and articulation of these
spaces – in both physical and symbolic terms – by focusing on a musical event that underwent significant modifications
during the 19th century: the concert. So, I propose to start from a consideration of the careers of several musicians who
appeared onstage in both countries, some Portuguese, some Brazilians, others still from other nationalities (Joaquina
Lapinha, Carlo Bassini, Agostino Robbio, Francisco de Sá Noronha, Camillo Sivori, Artur Napoleão, Oskar Pfeiffer,
Chiquinha Gonzaga, or Viana da Mota, etc.), to analyze the concert idea in a varied set of spaces that go from the court to
the theatrical stages, foyers and halls, from the domestic environments to the new concert halls that will appear at the end
of the century, from the square and the public garden to the multifunctional spaces, like The Crystal Palace of Porto and
the coliseum of the second half of the century.
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Grupo de Teatro Galpão:
engajamento, imagens e sons na cena brasileira
Dra. Kátia Paranhos (UFU)
Resumo: Teatro social e teatro engajado são duas denominações, entre outras, que ganharam corpo em meio a um vivo
debate que atravessou o final do século XIX e se consolidou no século XX. Seu ponto de convergência estava na tessitura
das relações entre teatro e política ou mesmo entre teatro e propaganda. Para o crítico inglês Eric Bentley, o teatro político
se refere tanto ao texto teatral como a quando, onde e como ele é representado. Esta comunicação aborda o tema do
engajamento, de modo geral, levando em consideração o Grupo de Teatro Galpão (MG) e os sentidos dos espetáculos de
rua que, de diferentes formas, intervêm na esfera pública, apontando para a transgressão da ordem vigente na sociedade
capitalista. Nessa esteira, focalizo de que forma a utilização do discurso musical afeta o espectador não só por meio dos
parâmetros sonoros, mas igualmente pela sua capacidade de sugerir imagens e de inventar espaços e lugares ao criar
figurações cênico-dramáticas. A propósito, convém lembrar que a música sempre foi uma referência fundamental no
trabalho do Galpão na medida em que uma das características que identificam a proposta artística do grupo é a execução
de música ao vivo (vocal e instrumental) pelos próprios atores. Daí a pertinência da discussão sobre o contraponto entre
as linguagens musicais e plásticas na composição da polifonia intrínseca ao espetáculo teatral.
Palavras-chave: Grupo de Teatro Galpão; imagens sons; engajamento.

Galpão Theater Group: engagement, images, and sounds in the Brazilian scene
Abstract: Social theatre and politically engaged theatre are two designations, among others, that gained acceptance in the
midst of a lively debate that went on throughout the late 19th century and consolidated in the 20th century. It converged
around the structure of the relations between theatre and politics or even between theatre and propaganda. According to
the English critic Eric Bentley, the term political theatre concerns both theatre texts themselves and when, where, and how
these are staged. This paper tackles political engagement in general, considering the Galpão Theater Group (from Minas
Gerais, Brazil) and the meanings of street performances that, in different ways, intervene in the public sphere, pointing to
the transgression of order in capitalist society. Along this line, I focus on how using musical discourse affects the audience
not only through sound parameters, but also through its ability of suggesting images and inventing spaces and places by
creating scenic-dramatic figurations. By the way, we should remember that music has always been a crucial reference
in Galpão’s work, as the group’s artistic proposal includes live music (vocal and instrumental) performed by the actors
themselves. Thus, it is relevant to discuss the counterpoint between musical and plastic languages in the composition of
the polyphony that is inherent to theatrical performance.
Keywords: Galpão Theater Group; Images; Sounds; Engagement.
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Mulheres “fora da linha”:
o corpo como território do prazer na
música popular brasileira da década de 1970
Dr. Adalberto Paranhos (UFU)
Resumo: Conectada, direta ou indiretamente, com o que passava em outros quadrantes do mundo no que diz respeito a
transformações comportamentais, a música popular brasileira foi, igualmente, protagonista de um tempo de mudanças,
apesar da implacável ditadura vigente no Brasil nos anos 1970. Ela ajudou a puxar os fios de uma meada que não se
desembaraça facilmente ao avivar a visibilidade de outros sujeitos sociais, como os gays e as mulheres “liberadas”, que
se punham a quebrar resistências seculares. Compositores(as) e intérpretes se converteram, assim, em um dos vetores de
propagação da diversidade comportamental/sexual. Afinado com essas novas realidades em ebulição, minha exposição
elege como foco prioritário representações femininas de comportamentos tidos e havidos como “desviantes”. Para tanto,
apoia-se em canções gravadas nessa época e, complementarmente, em capas de discos tomadas como textos visuais.
Como se verá, em muitos casos, quer se trate de obras assinadas por homens ou por mulheres, a régua pela qual se mediam
as relações de gênero foi desconsiderada. Em certas situações, despontaram mulheres que transbordaram as normas de
decoro e pudor que a política sexual hegemônica lhes impunha: a celebração do corpo como território do prazer tornou-se
explícita. Em outras, foi cantado e decantado o amor homossexual, embalado por corpos embriagados de suor, num período
em que a homossexualidade – historicamente estigmatizada como pecado, enfermidade, distúrbio, perversão –, ainda era
catalogada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “doença mental”. Meu ponto de partida consiste em mapear
os trânsitos da trajetória artística da paulistana Tuca, por entender que essa violonista, compositora, arranjadora e cantora
foi uma figura emblemática dos novos ventos que sopraram no âmbito dos comportamentos sexuais estabelecidos.
Palavras-chave: Mulheres “liberadas”; Sexualidade; Música popular; Brasil: década de 1970; Tuca.

‘Out of line’ women: the body as a pleasure territory in Brazilian popular music in the 1970s
Abstract: Directly or indirectly connected with what was going on elsewhere in the world in terms of behavioral change,
Brazilian popular music was also a protagonist in a time of transformation despite the ruthless dictatorship in place in
Brazil in the 1970s. It helped pull the threads on a hard to unravel skein by enhancing the visibility of other social subjects,
such as gay people and ‘liberated’ women, who were breaking down century-old resistances. Composers and interpreters
thus became one of the factors in disseminating behavioral/sexual diversity. In tune with these new incandescent realities,
the focus of my presentation is female representations of behaviors that were considered as ‘deviant’. To this end, it relies
on songs recorded in those years and, complementally, on record sleeves viewed as visual texts. As we will see, in many
cases, whether the work is signed by men or by women, the ruler by which gender relations were measured was ignored.
In a number of situations, women went beyond decorum and modesty standards imposed on them by the hegemonic
sexual politics: the celebration of the body as a pleasure territory became explicit. In others, homosexual love was sung
and admired by bodies that were drunk on sweat, in times when homosexuality – historically stigmatized as sin, disease,
disorder, perversion – was still classified by the World Health Organization (WHO) as a ‘mental disease’. My starting
point is mapping the flow of Tuca’s artistic itinerary, because, in my view, this São Paulo-born guitar player, composer,
arranger, and singer was emblematic of the new winds that blew on established sexual behaviors.
Keywords: ‘Liberated’ women; Sexuality; Popular music; Brazil: 1970s; Tuca.
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Música Computacional como ferramenta didática
Dr. Anselmo Guerra (UFG)
Resumo: Trago para esta mesa minha experiência no ensino da música computacional na Escola de Música e Artes
Cênicas da UFG. Procuro demonstrar o uso de novas tecnologias e linguagens de programação em diferentes áreas de
aplicação, dando suporte aos estudos de composição, musicologia, performance, educação musical e musicoterapia. O uso
de linguagens de programação interativa vem sendo incorporado em disciplinas tais como Acústica e Tecnologia Musical,
consideradas base para que as abstrações utilizadas em programação sejam compreendidas. O envolvimento do aluno com
ferramentas computacionais pode acontecer em níveis de acordo com sua área da atuação: desde usuário a programador.
Visualização de forma de onda e de espectro com manipulação em tempo real, performance em diferentes métodos de
afinação e temperamento, criação de timbres em clássicos métodos de síntese são alguns exemplos a ser apresentados
como recursos usados nas disciplinas tradicionais. Para os estudos avançados em linguagem de programação foi criada
a disciplina Música Computacional, onde estão reunidos na mesma sala de aula os alunos de Composição enquanto
disciplina essencial; alunos de Educação Musical, Performance, Musicoterapia enquanto disciplina optativa; e alunos
de outras unidade da universidade enquanto núcleo livre, recebendo alunos provenientes das áreas Visuais, Engenharias,
Computação e várias outras. Todas a práticas laboratoriais recebem suporte da infraestrutura do Laboratório de Pesquisa
Sonora - LPqS UFG, atendendo não só as disciplinas, mas também projetos de TCC, Iniciação Científica e pesquisa em
Pós-graduação.
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Música no Câmpus: um projeto cultural em
diálogo com a formação musical
Flavia Maria Cruvinel (UFG)
Resumo: Para contribuir com as discussões da mesa “Educação musical e musicologias: diálogos e interações”, propõe-se
apresentar a experiência de criação e de coordenação do Projeto Música no Câmpus, via Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da Universidade Federal de Goiás, no período de 2009-2015, como exemplo de ação formativa no campo musical,
por meio da construção de uma política cultural partindo do diálogo entre os agentes e os múltiplos contextos do campo
de produção. O contexto social do século XXI nos convida a pensar a Educação Musical em sentido amplo, para além dos
processos de ensino-aprendizagem da música. O campo da formação musical configura-se como um espaço ampliado,
no qual variados agentes interagem entre si, a partir de interesses comuns, formando uma rede colaborativa e plural. Do
conhecimento do campo artístico e cultural, das disputas entre agentes e instituições, dos processos de reconhecimento
e consagração, pôde-se mobilizar os agentes internos e externos, e traçar estratégias de atuação para que o projeto
transcendesse a dimensão de difusão musical assumindo variadas dimensões formadoras.

Música no Câmpus: a cultural project in dialogue with the musical formation
Abstract: To contribute to the discussions of the “Music Education and Musicologies: Dialogues and Interactions” panel,
it is proposed to present the experience of creation and coordination of the project Música no Câmpus, by the Extension and
Culture Office of the Federal University of Goiás, period of 2009-2015, as an example of formative action in the musical
field, through the construction of a cultural policy based on the dialogue between the agents and the multiple contexts of
the field of production. The social context of the 21st century invites us to think of Music Education in a broad sense, in
addition to the teaching-learning process of music. The field of musical formation is configured as an enlarged space in
which various agents interact with each other from common interests, forming a collaborative and plural network. From
the knowledge of the artistic and cultural field, of disputes between agents and institutions, of the processes of recognition
and consecration, can mobilized the internal and external agents were mobilized and outline strategies were devised so
that the project transcended the musical diffusion dimension assuming varied dimensions of formation.
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O lugar dos palcos numa história temática da música
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: A tradicional história da música, organizada cronologicamente e centrado em “grandes compositores” tem
duas desvantagens intrínsecas: não permite seguir lógicas e raciocínios senão temporais ou causa e efeito, e foca figuras
excecionais em vez de tendências subjacentes, diminuindo, senão ignorando por completo, o papel crucial que instituições,
patrocinadores e outras entidades ou figuras têm desempenhado nas múltiplas histórias da atividade musical. Uma história
temática, pelo contrário, vê a história desta atividade em termos de uma série de narrativas simultâneas e sobrepostas,
permitindo múltiplas perspetivas sobre um determinado período e os seus protagonistas humanos e institucionais. Cria, no
entanto, as suas próprias dificuldades, começando na definição das áreas temáticas e as suas fronteiras. Nesta apresentação
procura-se chegar a uma proposta de definição da área temática implícita na noção de “palco” e como uma história da
música “em palco” poderá contribuir para a história da música em Portugal e no Brasil.

The place of stages in a thematic history of music
Abstract: The traditional history of music, organised chronologically and centred on ‘great composers’ has two intrinsic
disadvantages: it does not allow for logics and rationales that are not temporal or cause and effects, and it focuses
on exceptional figures instead of underlying tendencies, diminishing, if not completely ignoring, the crucial role that
institutions, patrons and other entities and figures have played in the multiple histories of musical activity. A thematic
history, on the contrary, sees the history of this activity in terms of a series of simultaneous, superimposed narratives,
permitting multiple perspectives on a given period and its human and institutional protagonists. It does, however, create
its own difficulties, beginning with the definition of the thematic areas and their frontiers. This presentation aims to arrive
at a proposal for the definition of the thematic area implied by the notion ‘stage’ and how a history of music ‘on stage’
might contribute to a history of music in Portugal and in Brazil.
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O papel da mulher no cenário musical goiano:
o enfoque de uma trajetória de vila boa a Goiânia
Dra. Magda de Miranda Clímaco (UFG)
Resumo: A realização constante de projetos e pesquisas voltados para a música no cenário goiano chamou atenção para a
atuação marcante da mulher, sobretudo em Vila Boa – a antiga capital do estado de Goiás – no final do século XIX e início
do século XX e em Goiânia – a atual capital – nas primeiras décadas de sua fundação, de 1930 a 1960. Essa circunstância
também chamou atenção para a continuidade de uma tradição musical advinda da antiga capital, evidenciando que
musicistas que ali atuaram transferiram residência e continuaram sua atuação na nova capital. O papel desempenhado
pelas mulheres goianas nesta trajetória, entre muitas outras atividades, pôde ser observado no que concerne ao grande
investimento no ensino e na prática constante da música, à sua ativa participação na organização de saraus lítero-musicais
em Vila Boa no final do século XIX e início do século XX, bem como ao funcionamento, integração à Universidade
Federal de Goiás e desenvolvimento do Conservatório de Música em Goiânia nas décadas de 1950 e 1960. Esta instituição
contou com significativa participação feminina em sua direção e na prática instrumental, tendo sido registrada, inclusive,
uma orquestra feminina.

Women’s role in the musical scenario of the state of Goiás:
the approach of a path from vila boa to Goiânia
Abstract: The constant implementation of projects and research on the music of the state of Goiás has called our attention
to the marked role of women, moreover in Vila Boa – the former capital of the state – at the end of the 19th century
and beginning of the20th century and in Goiânia – the current capital – in the first decades after its foundation, from
1930 to 1960. This circumstance has also called our attention to the continuity of a musical tradition originated in the
former capital, evidencing that the musicians that performed there transferred their residences and continued to perform
in the new capital. The role performed by women from the state of Goiás in this path, among many other activities,
could be observed in the great investment on teaching and constant practice of music, in their active participation in the
organization of literature and musical soirees in Vila Boa at the end of the 19th century and beginning of the 20th century,
as well as in the operation, integration to the Universidade Federal de Goiás, and development of the Conservatory of
Music in Goiânia in the 1950s and 1960s. This institution counted on significant women’s participation in its direction and
instrumental practice, and even an all-female orchestra has been registered.
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Patrimônio musical e fontes primárias no Brasil:
problemas e ferramentas de pesquisa na era digital
Beatriz Magalhâes (UnB)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir os problemas relativos aos processos de patrimonialização do legado
musical brasileiro na perspectiva da instalação no Brasil de estruturas e sistemas transnacionais de organização da
informação musical, tais como a IAML-BR e os grupos ditos “R”. Esta dicussão é construída sob a perspectiva da
pesquisa musicológica e questões correlatas tais como o acesso a arquivos, catalogação, controle bibliográfico, assim
como relativas à formação profissional e ações de fomento permitindo tanto uma maior colaboração no contexto panamericano quanto um possível nível de liderança na ampliação da inserção destas iniciativas no âmbito dos países LatinoAmericanos. Neste contexto, recursos e ferramentas disponíveis na era digital impactaram procedimentos e políticas
locais nas quais determinados objetos de estudo foram eleitos e merecedores de atenção especializada em detrimento
de outros. Ao examinarmos estes elementos examinaremos também a musicologia brasileira, da forma como veio a
eleger tais objetos mas não foi capaz de prover procedimentos permanentes de forma estrutural deixando muito do
trabalho arquivístico e biblioteconômico a ser feito, ou feito por meios não normalizados que não dialogam com os
padrões internaiconais. Este trabalho pretende descrever, examinar e discutir o impacto da era digital na musicologia
brasileira e nos procedimentos correlatos na área da ciência da informação, como resultado de uma estratégia abrangente
no desenvolvimento de protocolos interoperáveis no tratamento e gestão da informação musical como base estruturante
para o intercâmbio de dados em um sentido amplo. Além disso, os desafios específicos já identificados e outros previstos
necessitam de uma análise mais aprofundada e de uma agenda colaborativa. Descreveremos o estado atual dos recursos e
ações com o objetivo de discutir novas medidas e estratégias a serem empreendidas.

Musical heritage and primary sources in Brazil: problems and research tools in the digital age
Abstract: This paper aims to discuss the problems related to the patrimonialisation processes of Brazilian musical legacy
in view of the installation in Brazil of transantional structures and systems of organization of musical information, such
as the IAML-BR and the so-called “R” groups. This dicussion is built from the perspective of musicological research
and related issues such as access to archives, cataloging, bibliographic control, as well as those related to professional
training and adovcacy actions, allowing both a greater collaboration in the Pan-American context and a possible level
of leadership in expanding the insertion of these initiatives within Latin American countries. In this context, resources
and tools available in the digital age have impacted local procedures and policies in which certain objects of study
have been elected and deserved specialized attention over others. In examining these aspects, we will also examine
Brazilian musicology, how it came to elect such objects, while not being able to provide structured permanent procedures,
leaving much of the archival and library work to be done, or done by non-standardized means that do not dialogue with
international standards. This paper aims to describe, examine and discuss the impact of the digital era on Brazilian
musicology and related procedures in the area of information science, as a result of a comprehensive strategy in the
development of interoperable protocols in the treatment and management of musical information as a structural basis for
data exchange in a broad sense. In addition, the specific challenges already identified, and others foreseen, require a more
in-depth analysis and a collaborative agenda. We will describe the current state of resources and actions with the objective
of discussing new measures and strategies to be undertaken.
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Tratamento técnico e descrição de
fontes musicais manuscritas segundo as
diretrizes do RISM
André Guerra Cotta (UFF)
Resumo: O curso abordará o tratamento técnico da informação e a descrição de fontes musicais manuscritas segundo
as mais recentes diretrizes do RISM Internacional, além de fornecer noções básicas para a conservação preventiva de
acervos, noções sobre os diversos tipos de instrumentos de busca (inventários, catálogos, bases etc.) e outros aspectos
técnicos e teóricos relacionados, não somente do ponto de vista musicológico, mas também considerando conceitos e
ferramentas da Arquivologia e da Ciência da Informação. O curso incluirá exercícios práticos de descrição de fontes
musicais em base de dados, utilizando as diretrizes do RISM Internacional e do RISM-Brasil, a partir de fontes sugeridas
pelo professor e também de fontes apresentadas pelos participantes.

Technical treatment and description of
manuscript musical sources according to RISM guidelines
Abstract: The course will cover the technical treatment of information and the description of manuscript musical sources
according to the most recent guidelines of RISM International, as well as providing basic concepts for the preventive
conservation of archives and collections, notions about the various types of search instruments (inventories, catalogs,
databases etc.) and other related technical and theoretical aspects, not only from the musicological approach, but also
considering the concepts and tools of Archivology and Information Science. The course will include practical exercises
of describing musical sources in a database, using the RISM International and RISM-Brazil guidelines, from sources
suggested by the teacher and also from sources presented by the participants.
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Análise editorial comparada
Carlos Alberto Figueiredo (UNIRIO/PPG Música UFG)
Resumo: O curso tem como objetivo realizar análises comparadas de edições de obras sacras e profanas de repertórios
de épocas e regiões geográficas diversas: Popule meus, de José Maurício Nunes Garcia, Adieu, sweet Amaryllis, de John
Wilbye, Il bianco e dolcecigno, de Jakob Arcadelt e Panis angelicus, de Frei Manuel Cardoso.

Compared editorial analysis
Abstract: The purpose of the course is to make comparative analyses of editions of sacred and secular works of repertoire
of different origins: Popule meus, by José Maurício Nunes Garcia, Adieu, sweet Amaryllis, by John Wilbye, Il bianco e
dolcecigno, by Jakob Arcadelt e Panis angelicus, by Frei Manuel Cardoso.
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A musicologia e o uso de fontes primárias
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/Univer. Nova de Lisboa)
Resumo: Nos estudos realizados para um primeiro grau, a informação recebida vem sobretudo dos professores, dos livros
e periódicos, ou textos da Internet. Isso resulta numa absorção de informação sempre “em segunda mão”, dificultando
leituras críticas e criando uma certa “reserva” em relação às fontes originais (fontes primárias). O estudante dificilmente
percebe como devem ser abordadas e usadas, ou como devem ser articuladas entre si e com as escritas dos “peritos” que
se pronunciam sobre elas. Nas quatro sessões deste curso, iremos considerar a natureza e variedade das fontes primárias;
como trabalhar com partituras; como trabalhar com periódicos; como articular múltiplas fontes. Com este conhecimento
torna-se possível estabelecer verdades de base que permitem fazer afirmações com convicção e desafiar os muitos mitos
da história da música.

Musicology and the use of primary sources
Abstract: In studies undertaken for a first degree, the information received comes principally from teachers, from books
and periodicals, or from texts on the Internet. This leads to an absorption of information that is always ‘second-hand’,
making it difficult to read critically and creating a certain ‘reserve’ in relation to original sources (primary sources).
The student has difficulty in understanding how they should be approached and used, or how they should be articulated
among each other and with the writings of the ‘experts’ who talk about them. In the four sessions of this course, we
will consider the nature and variety of primary sources; how to work with scores; how to work with periodicals; how to
articulate multiple sources. With this knowledge it becomes possible to establish basic truths that make it possible to make
statements with conviction and challenge the many myths of the story of music.
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Novos campos da composição na atualidade
Edson Zampronha (Universidade Oviedo)
Resumo: Este curso tem como objetivo dar a conhecer algumas propostas recentes da música (clássica) experimental.
Será enfocado o período desde 1980 até os dias atuais, destacando algumas de suas tendências principais, suas propostas
estéticas e seus contextos criativos. Serão tratados temas atuais como a interatividade e novas interfaces, novos contextos
harmónicos e formais, instalações sonoras e arte sonora. Ilustrando como estas obras podem ser estudadas e investigadas a
partir de um enfoque musicológico, busca-se que os participantes entrem em contato com um fértil campo de investigação
que engloba a música e arte sonora de nosso tempo.

Current new fields of composition
Abstract: This course aims to present some recent proposals of the (classical) experimental music. It focuses on proposals
from 1980 until today, highlighting some outstanding trends, aesthetic approaches and creative contexts. Recent themes
like interactivity and new interfaces, new harmonic and formal contexts, sound installations and sound art are explained.
Exemplifying how these works can be researched and studied from a musicological point of view, this course connects
the participants with a fruitful research field which includes the music and sound art of our time.
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Música e cultura das mídias
Profa. Dra. Heloísa de A. Duarte Valente (USP)
Ementa: A partir do século XX, a paisagem sonora passou a ter uma concentração de sons jamais conhecida:o progressivo
crescimento da população humana no planeta, mas, antes de tudo, às novidades trazidas pelo desenvolvimento da
tecnologia. O advento da eletricidade e, mais tarde, a informática, permitiram dissociar a escuta da fonte sonora. No que
toca à música, inúmeras transformações radicais e inusitadas até então viriam a ocorrer: Como consequência direta, sons
distantes no tempo e no espaço, composições do passado e de culturas estrangeiras foram incorporadas à paisagem sonora,
graças às novas possibilidades de captar, fixar e multiplicar os eventos sonoros. Essa nova possibilidade, deu origem a
uma cultura massiva e midiática. Este minicurso procurará abordar, sob um enfoque semiótico, alguns aspectos que se
relacionam diretamente com a introdução das tecnologias na música e suas consequências nas maneiras de ouvir, fruir,
executar e pensar música.
Tópicos:
1. O surgimento das mídias sonoras: o nascimento da esquizofonia e suas consequências estéticas e nos hábitos perceptivos.
2. Do ruído ao silêncio: transfigurações.
3. Os corpos da música: do chiado à alta-fidelidade:A voz fonogênica de Caruso; o som analógico e o surgimento de The
Voice Frank Sinatra. O som digital
4. Divas, virtuosi, superstars: aproximações entre mito e música. O conceito de performance, a partir de Paul Zumthor.
Estratégias: Atividades laboratoriais para análise de textos que tenham outra natureza além da verbal (cinema, rádio,
música), leitura e discussão de textos escritos e audiovisuais.

Music and media culture
Abstract: related to the introduction of the technologies in music and its consequences in the ways of listening, enjoying,
Since the beginning of the XXth. century sound landscape started to concentrate sounds never known before: not only
because the progressive growth of the human population on the planet,but, above all, the innovations brought about by the
development of technology. The advent of electricity and, later, computers allowed the dissociation of listening from the
sound source. As far as music was concerned, innumerable radical and unusual transformations would occur until then: As
a direct consequence, distant sounds in time and space, compositions from the past and foreign cultures were incorporated
into the sounds cape, due to the new possibilities of capturing, and multiplying sound events. This new possibility gave
rise to a media culture. This short course will try to approach, in a semiotic methodology, some aspects that are directly
performing and thinking music.
Topics:
1. The emergence of sound media: the birth of schizophony and its aesthetic consequences and perceptual habits.
2. From noise to silence: tranfigurations.
3. The bodies of music: from hissing to high fidelity: The phonogenic voice of Caruso; The analogical sound and the
emergence of The Voice Frank Sinatra. The digital sound
4. Divas, virtuosi, superstars: approaches between myth and music. The concept of performance, by Paul Zumthor.
Skills: Workshops including the analysis of texts other than verbal ones (cinema, radio, music), reading and discussion
of written and audiovisual texts.
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Música e iconografia
Profa. Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)
Resumo: Antes dos eventos musicais serem documentados pela fotografia e vídeo, as obras de arte pictóricas, gráficas,
escultóricas e arquitetônicas foram as principais fontes de ilustração e traziam informações significativas para a história da
música. Com o objetivo de estabelecer um diálogo entre a música e as artes visuais, este minicurso pretende introduzir à
análise e à interpretação da obra de arte visual através da iconografia e da iconologia. Na primeira parte, serão abordados os
aspectos teóricos, as diferenças etimológicas entre iconografia e iconologia, os antecedentes históricos e as configurações
estéticas e técnicas. Em seguida, será apresentada a sistematização metodológica de Erwin Panofsky, sua filiação teórica
com Aby Warburg, Ernst Cassirer, Max Dvořák e Karl Mannheim, assim como a estruturação da proposta de um modelo
de interpretação a partir dos níveis de significado. Será observada a repercussão da proposta de Panofsky na história da
arte, assim como a difusão de seu método. Na segunda parte será examinada a relação da iconografia com a iconografia
musical, seus objetivos e perspectivas de investigação, a representação das imagens da música e sua conexão social. Como
exemplo, serão realizadas análises de iconografia musical em obras de arte de suporte variado, em estilos diferentes.

Music and Iconography
Abstract: Pictures, Graphic arts, Sculptures and Architecture was the main art sources to display images of music before
audiovisual resources as photography and films. This course focuses on the dialog between visual arts and Music and the
main scope is to introduce the Iconography and Iconology as analytical approaches to understand the images. The first
part delas with Iconography and Iconology theory as the etimological meanings to these words through the periods, the
historical background and philosophical aspects. Then the analytical method by Panofsky and his link to Aby Warburg,
Ernst Cassirer, Max Dvořák and Karl Mannheim works. It will be considered the acceptance of Panfsky ideas on Art
History as his method. The second part approaches the links between Iconography and Musical Iconography, objectives,
research perspectives, the portraying of images about music and social connections. Examples of analysis will be
developed with the students and public, featuring artworks from different periods and expressions.
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História do piano no Brasil:
representações, compositores e intérpretes
Prof. Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Resumo: O minicurso tem como objeto a História do Piano no Brasil, levando em consideração suas representações
culturais, principais compositores e intérpretes. Assim, serão apresentados quatro blocos temáticos, a saber: 1) a invenção
do piano no século XVIII, por BartolomeoCristofori; a sua chegada em solo brasileiro com a vinda da família real; usos
e apropriações do instrumento no primeiro e segundo reinados, em que merecem destaque a ambiência dos saraus e o
repertório para salão com as danças europeias já ambientadas ao solo pátrio; a presença de grandes virtuoses estrangeiros,
pianistas e pianeiros; 2) Música romântica e primeiras manifestações nacionais na primeira república; 3) Grandes
compositores nacionalistas da primeira metade do século XX e o especial local de destaque da obra para piano em suas
produções; 4) Vanguardas no século XX: Grupo Música Viva e Grupo Música Nova, usos e apropriações porque passa o
instrumento, principais compositores e intérpretes na aurora do século XXI.

History of the piano in Brazil: representations, composers and performers
Abstract: The mini-course has as object the History of the Piano in Brazil, taking into consideration its cultural
representations, main composers and interpreters. Thus, four thematic block swill be presented, namely: 1) The invention
of the piano in the eight e tenth century, by Bartolomeo Cristofori; the instrument on Brazilian soil with the arrival of
the royal family; uses and appropriations of the piano in the first and second reigns; the ambiance of the soirée and the
repertoire for the hall with the European dances already set in Brazil. Deserve mention the great foreign virtuosos, pianists
and pianeiros; 2) Romantic music and first national demonstrations in the first republic; 3) Great nationalist composers of
the first half of the twentieth century and the special high light of the work for piano in their productions; 4) Vanguards
in the twentieth century: Grupo Música Viva and Grupo Música Nova, uses and appropriation son which passes the
instrument, leading composers and interpreter sat the dawn of the 21st century.
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Aspectos da escrita coral dos Séculos XX e XXI
Dra. Silvia Berg (USP/Ribeirão Preto)
Resumo: Este mini-curso será oferecido em cinco módulos com introdução teórica, audição e pequena análise de obras
representativas da literatura coral. Encorajamos a apresentação de obras e arranjos próprios durante o curso, que será
desenvolvido de acordo com o número e estágio técnico e musical dos participantes. Os cinco módulos são os seguintes:
1. A escrita coral e as diversas formações vocais; 2. A escrita coral para grupos em diferentes estágios técnicos; 3. Texto
e prosódia; 4. Material pré-composicional e forma; 5. Utilização de processos composicionais da Early Music na música
contemporânea.

Aspects of the choir composition from the 20th and 21st centuries
Abstract: This course will be developed in five modules with a theoretical introduction, musical listening and a little
analysis of representative works of the choral literature. We encourage the submission of works and own arrangements
during the course, which will be developed according to the number and technical and musical level of the participants.
The five modules are as follows: 1. The Choir composition and the various vocal formations; 2. The choral composition
for groups in different technical stages; 3. The text and the Prosody; 4. The pré-composicional materials and form studies;
5. The use of the compositional processes of Early Music in the contemporary music.
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A boa expressão ao cantar ou tocar:
pressupostos estéticos e históricos acerca do
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu
spielen de Quantz
Renan Felipe Santos Rezende (UFPb)
renanfelipe@msn.com

Resumo: A proposta deste artigo é comentar os pressupostos estéticos e históricos que fundamentaram Johann Joachim
Quantz ao escrever o seu Tratado – Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, publicado em Berlim no ano
de 1752. Para isso, buscou-se fazer uma leitura imanente com intuito de desvendar os nexos categoriais que arrimaram
Quantz na construção de seu ideário musical e expressivo. Esta leitura abarcou uma análise estética, histórica e musical
de temas pontuais do tratado.
Palavras-chave: Bom Gosto. Música Instrumental. Expressão das Paixões.
Abstract: The proposal of this article is to comment on the aesthetic and historical assumptions that Johann Joachim
Quantz founded when writing his Treaty – Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, published in Berlin
in the year 1752. For this, it was tried to do an immanent reading with the purpose of unveil the categorical connections
the influenced Quantz in the construction of his musical and expressive ideas. This reading embraced a aesthetical,
historical and musical analysis of some specific parts of the treaty.
Keywords: Good Taste. Instrumental Music. Passion Expression.

Introdução
Este estudo objetiva comentar as categorias musicais e expressivas que fundamentaram
Johann Joachim Quantz ao escrever o seu Tratado – Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu
spielen, publicado em Berlim no ano de 1752. Com esta obra, Quantz consagrou-se como um dos grandes tratadistas da história, contribuindo significativamente para um conhecimento substancial da técnica da flauta alemã e da práxis instrumental dos anos setecentos. Segundo Rodolfo Murillo (1997, p. 12):
o Versuch é uma das fontes mais citadas na literatura sobre a prática musical do século
XVIII. Muitos escritores veem Quantz como uma autoridade e, simplesmente, citam o tratado para apoiar suas discussões.

A escolha deste objeto foi motivada justamente pelo valor atribuído ao escrito como importante fonte primária de informações. Frequentemente citado em estudos musicológicos, seu conteúdo vai muito além do ensino técnico ou teórico da flauta transversal, trazendo uma ampla discussão
sobre a expressividade e o “bom gosto”, assim como os conhecimentos e as habilidades necessárias
para formar um músico inteligente, expressivo e tecnicamente apto a desempenhar seu papel no contexto musical daquele período. O esteta italiano Enrico Fubini comenta sobre a importância do Versuch em seu livro La Estética Musical del siglo XVIII a nuestros días:
Considerações técnicas, no amplo sentido, prevalecem também no famoso tratado de
Quantz, que, embora o título deixe presumir que ele contém unicamente instruções sobre
o modo de tocar a flauta alemã, se alarga, ao contrário, para questões de caráter mais
geral, que compreendem problemas de notável interesse estético, crítico e historiográfico.
(1970, p. 69)
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A elaboração do comentário buscou a discussão crítica através de uma análise teórica e
multidisciplinar que objetivou definir a perspectiva de Quantz ao escrever seu tratado, tendo em vista
o contexto estético e histórico da música no período em que viveu. Vale marcar, no entanto, que não
se pretende realizar uma análise que ultrapasse questões pontuais, pois o objetivo aqui é esclarecer
algumas categorias que serviram de arrimo para a construção das ideias musicais desta quadra histórica na Alemanha.
Como a arte deste compositor alemão se inseriu nos ideais sonoros de seu tempo? Partindo-se do princípio que um objeto artístico sempre apresenta vinculações fundamentais com a orgânica social que o instaura, é necessário conhecer um pouco mais sobre os anseios estéticos da
corte prussiana na primeira metade do século XVIII, uma vez que Quantz ali trabalhava há mais de
20 anos quando escreveu seu tratado. Anos marcados por grandes transformações em todos os aspectos da vida musical, novas demandas estéticas que Quantz acompanhou dedicando-se a explorar as possibilidades da flauta. E o fez não somente como compositor e instrumentista, mas também
como fabricante de flautas, sempre dedicado a aprimorar as possibilidades técnico-construtivas do
instrumento.
Por outro lado, ao delinear o sentido de sua arte, especificamente voltada para o estudo
da flauta, Quantz expõe questões fundamentais sobre o gosto, o decoro, as atribuições intelectuais, as
condições técnicas e vários aspectos que permeiam a formação de um músico, profissional ou amador, num contexto cortesão fortemente marcado pelo estilo galante1.
Para a parte conclusiva, dedico-me a refletir sobre o legado deixado por Quantz e seu
Versuch, procurando compreender a sua percepção sobre o aprendizado da música e trazê-la, como
exemplo, para nossa vivência atual. Para ele, uma bela sonoridade conquistada com o estudo contínuo
e pragmático é mediação e não um fim em si mesmo. A atividade musical é uma ação reflexiva e, ao
mesmo tempo, sensível. Para realizá-la, o aluno de música tem de expandir seu horizonte de conhecimentos musicais e também não musicais. Tocar bem significa comover o publico, sensibilizá-lo através da expressividade. E esta expressividade só pode acontecer através de um músico que conhece e
sente a própria música, que a entende como sentimento.

1. Da boa expressão e do bom gosto: a estética de corte
Para iniciar o capítulo em que abordará a questão da boa expressão, Quantz (2001, p. 119)
afirma categoricamente que “na música, a expressão pode ser comparada à declamação de um orador.
[...] Sua intenção é cativar os corações, excitar ou apaziguar os movimentos da alma e transportar o
ouvinte de uma paixão à outra.” Por esta afirmação entende-se que a música deve imitar os sons da
fala porque estes sim são capazes de exprimir os sentimentos da alma. Ela é vista, então, como linguaO termo galante é amplamente adotado no século XVIII para se referir ao novo estilo gracioso, fluente e elegante das
cortes europeias, no qual a música deve soar clara, agradável e natural, opondo-se ao elaborado e inapreensível estilo
contrapontístico. Sobre o termo, Grout e Palisca o definem como “[...] um termo genérico que se aplicava a tudo o que
era considerado moderno, elegante, chique, suave, fluente e sofisticado. Nos seus escritos C. P. E. Bach, Marpug e mais
tarde Kirnberger estabeleceram uma distinção entre o estilo erudito ou severo contrapontístico e o estilo galant, mais
livre e mais linear.” (2007, p. 481).
1
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gem dos afetos, discurso da alma, e deve seguir as mesmas regras da arte de bem falar. Para Neidthart2
(segundo HARNONCOURT, 1998, p. 152), “o objetivo final da música é simplesmente, através de
sons e ritmos, suscitar todas as paixões, tão bem quanto o melhor dos oradores.”
Esta analogia entre a arte do orador e do músico é algo comum entre os estudiosos da
época. Suas raízes remontam à Grécia Antiga3, mas percorrem a história da música ocidental de
forma marcante. Ainda nos finais dos anos quinhentos uma nova sonoridade com base na expressividade da melodia é reivindicada. A recusa do velho estilo em prol de um canto mais expressivo e
livre das complexidades do contraponto representa a categoria que vai nutrir as reflexões teóricas
sobre a música a partir de então. Quando em seu tratado sobre a Nova Música de 1602, o florentino
Giulio Caccini anuncia um canto capaz de quase em música falar, está evocando a nova dinâmica
expressiva que inspirou e impulsionou a sonoridade dos finais do século XVI florentino, sonoridade
que aí nascida, se espraia para toda a Itália musical nos anos sequentes. A aproximação entre canto
e fala, a busca de um canto que se aproxima das formas sonoras do dizer passa a ser a perspectiva
estético-musical do período.
Caccini, assim como os outros músicos da camerata florentina, encontra na simplicidade
da monodia acompanhada o veículo ideal para expressar os afetos de um homem que caminha para o
individualismo moderno. A descrição de seu falar cantando é um dos primeiros depoimentos da nova
forma de cantar ligada ao nascimento da música cênica, ainda nas primeiras décadas do XVII, a qual
se tornaria a mais popular forma de arte musical da Europa. Em suas palavras:
Nestes madrigais, assim como nestas árias sempre busquei a imitação do sentido das palavras, procurando as notas mais ou menos expressivas de acordo com os sentimentos delas,
e que tivessem particular graça, dissimulando o mais que pude a arte do contraponto.
(CACINI, 1602 segundo MULLER, 2006, p. 216)

Em outras palavras, esta negação das formas contrapontísticas constitui um alargamento
da condição da melodia que passa a ser a força motriz da expressão, o principal motivo do discurso
musical. Para Chasin (2003, p. 2):
[...] tal perspectiva estética não propunha, do ponto de vista artístico, a negação da polifonia em si, pelo menos no caso dos grandes personagens da composição, mas perseguia, em
última análise, a criação de um melos não subsumido aos regramentos do contraponto.

Para o homem tardo-renascentista a esfera melódica passa a se constituir como o verdadeiro fluxo anímico de um canto expressivo, ou seja, é a partir da melodia que os afetos são
constituídos.
Esta citação de Neidthart é datada dos primeiros decênios do século XVIII, esta é a única referência indicada por
Harnoncourt.
3
“É elucidativo observar como já em terras gregas a monodia também estivera centralmente associada à expressão afetiva: para os gregos, monodia (μόνος = uno + άδω = cantar) significava o canto de uma única voz, em contraste ao canto
de um grupo coral. Mas, desde o início, a este significado mais técnico se somou a consciência de um caráter expressivo
diferente, uma vez que no teatro grego, o termo monodia se referia ao monólogo da tragédia e consistia numa recitação
dramática feita por um só ator. Ou seja, os gregos acreditavam que quando a música é executada apenas por um cantor, torna-se mais intensa a expressão de sentimentos e estados de alma. Vale dispor o exemplo: ‘Aristófanes já criticava
o tom lúgubre e lamentoso trabalhado pela monodia e deplorava seu abuso nas tragédias de Eurípides. Com o tempo a
palavra monodia adquiriu significado de lamento, de canto triste, saudoso ou fúnebre. Com tal significado e aplicado
desde então a trabalhos literários, em verso ou em prosa, foi transmitido nos anos quatrocentos pelos bizantinos aos
humanistas italianos.’” (MULLER, 2006, p. 35-36)
2
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As exigências desta nova expressão afetiva invocada por Caccini, então representada pela
criação do melodrama e também pela nova organização harmônica conduzida por Zarlino, vão encontrar
sintonia durante todo o período barroco na teoria dos afetos. Para Fubini, essa teoria nada mais é que:
a recuperação do espírito do Humanismo e da mais antiga teoria do ethos musical, isto é, a
ideia de que existe uma relação direta entre a música e a alma humana. A teoria dos afetos
sobreviveu praticamente ao longo da época barroca, enriquecendo-se, no Iluminismo, com
o novo conceito de gosto, até o limiar do Romantismo. (2008, p. 108)

Ou seja, a união entre música e poesia nascida no XVII e sua capacidade de mover os afetos humanos, torna-se a principal questão dos debates entre músicos e pensadores também durante o
século seguinte. Polêmicas instauradas em torno da ideia de que as relações entre a linguagem verbal e a música eram naturalmente assimétricas, devendo a primeira subordinar a segunda, foram uma
constante em todo o Iluminismo. Num dissertar constante, estudiosos, músicos e até mesmo amantes
da música, ou homens simplesmente ligados à cultura, se aprofundaram em análises sobre a relação
entre as duas linguagens – “que cada vez mais se configuravam não só diversas, mas também antagônicas e, muitas vezes inconciliáveis: uma é própria da razão, a outra da sensibilidade e do sentimento”
(FUBINI, 2008, p 113). Não se pode perder de vista que o pensamento iluminista perspectivava um
futuro onde a consciência social tinha seu fundamento na razão, mas também valorizava o sentimento
e a autonomia das emoções, considerando a natureza e os sentimentos do homem como ponto de partida para o verdadeiro conhecimento. Enfim, o cenário das Luzes abrigou as mais diversas polêmicas
sobre a validade de uma música autônoma num contexto dominado pelo melodrama. Ou seja, a música instrumental pode expressar sentimentos tão bem como a música vocal? Ao contrário dos italianos
e franceses, os alemães entenderam que sim.
É importante sublinhar que no contexto alemão, e aqui voltamos à Quantz, a música instrumental aparece como sujeito principal da ação e fixa os termos da posição alemã no desenvolvimento da estética musical no século XVIII. De fato, se nos anos seiscentos a teoria dos afetos está
radicada no melodrama e na música que nasceu à luz do modelo de expressão melodramática, nos
setecentos ela vai se desenvolver com maior exuberância na música instrumental alemã. Não se trata
mais de defender polêmicas sobre a natureza do melodrama, tal como aconteceu na cultura francesa e italiana, em que o elemento vocal prevalece sobre o instrumental, e sim de defender a qualidade
expressiva da música instrumental agora em moda na Alemanha. Então, o objeto de discussão para
os teóricos e musicólogos alemães passa a ser o estilo da música instrumental, e Quantz escreve seu
Versuch sob esta perspectiva.
Provavelmente se referindo aos enciclopedistas franceses, o tratado critica certos filósofos da época por não reconhecerem o valor intrínseco da música, ao mesmo tempo em que sai em defesa dos que acreditam e postulam por sua autonomia:
Embora a música seja uma ciência que não foi muito estudada ou investigada a fundo, não
tem a vantagem de ser ensinada publicamente, como outros conhecimentos de igual ou maior
importância. Devido à falta de lucidez, alguns filósofos modernos não consideram, como os
antigos, que seja necessário o conhecimento musical. Pessoas de recursos não se dedicam
e os pobres não têm os meios para manter bons professores ou para viajar a lugares onde a
música de bom gosto está em voga. No entanto, em alguns lugares a música tem começado
a receber maior estima novamente. Há cada vez mais nobres apreciadores, aficionados e
mecenas. Sua honra está começando a ser restaurada por alguns filósofos esclarecidos que a
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incluem outra vez entre as Belas Artes. O gosto pelas Belas Artes, particularmente na Alemanha, está se tornando cada vez mais esclarecido e difundido. (QUANTZ, 2001, p. 121)

De fato, os Enciclopedistas compartilhavam de um entendimento particular sobre a música instrumental que os afastava tanto das teses racionalistas e intelectualistas como também das
correntes mais sensualistas e empiristas. Para eles, “a música instrumental não é uma linguagem autônoma, mas que tende a incomunicabilidade e ao abstrato decorativismo se não é integrada pela linguagem, que devolve sua plena expressividade” (FUBINI, 2002, p. 116).
Quantz vai em uma outra direção ao reconhecer a plena autonomia do discurso instrumental. Seu tratado está mais voltado ao modus faciendi do que às abstrações teóricas que permearam
o pensamento sobre música dos enciclopedistas franceses. Sua teoria nasce antes da experiência e da
prática do que das construções teóricas abstratas. Por isso, vai partir do equilíbrio e da eloquência do
próprio discurso musical para fundamentar a sua categoria expressiva. Nas palavras de Fubini:
Se a música vocal encontra o seu posto sobretudo no melodrama, no qual mostra seu poder
caracterizante, a música instrumental possui as leis próprias de sua linguagem: a sapiente
dosagem de contrastes representa a lei formal suprema de todas as composições instrumentais, através da qual todo musicista dotado de bom gosto pode comover, suscitar paixões e
não aborrecer o ouvinte. (1970, p. 71)

Neste quadro conceitual a teoria dos afetos é retomada e se conecta com as ideias da retórica4 musical. Para Mônica Lucas:
Embora a música seja definida nas poéticas musicais dos séculos XVII e XVIII como ciência e como arte, os escritos técnicos enfatizam a concepção discursiva, concebendo-a sob
o viés retórico. São comuns afirmações como a do flautista e compositor Johann Joachim
Quantz (1752), para quem “a execução musical deve ser comparada com a fala de um orador”, ou como a do compositor e teórico Johann Mattheson (1739), segundo o qual a música
é “linguagem dos sons” ou “discurso musical”. Esses autores aproximam música e oratória
em termos da função persuasiva, comum às duas artes. (2007, p. 225)

Ou seja, se a música instrumental guarda relações tão estreitas com o mundo dos afetos,
se ela pode ser tomada como uma linguagem por guardar uma similitude estrutural com a expressão
verbal, é preciso traçar os perfis estéticos para os quais ela remete. O compositor e teórico Johann
Mattheson5, contemporâneo de Quantz e importante figura da cena cultural alemã setecentista, tenta
realizar este passo recuperando a teoria dos afetos com nova roupagem:
Retórica, de maneira geral, é entendida como a arte de bem falar, ou seja, de comunicar e persuadir o ouvinte através
de um discurso eloquente. Inicialmente desenvolvida nos meios políticos e judiciais da Grécia Antiga, visava persuadir
uma audiência dos mais diversos assuntos. Em sua obra “Retorica”, Aristóteles lançou as bases para sistematizar o seu
estudo, acreditando que ela era um dos principais elementos da filosofia. Já “a concepção da música como uma arte retórica tem sua origem na Antiguidade clássica. No final da Idade Média e durante o Renascimento, os teóricos da música,
observando o novo tipo de expressividade musical, começaram a traçar paralelos entre a arte do orador e do músico. A
partir de pouco depois de 1600, esses autores frequentemente fizeram analogias entre os procedimentos da retórica e os
da música, culminando no século XVII e início do século XVIII com tentativas de transformar conceitos retóricos específicos em seus equivalentes musicais. Isso foi tentado pela primeira vez por Burmeister (1606), ao analisar a estrutura
retórica e o uso de figuras musicais em um moteto de Lassus; a ideia teve continuidade em teóricos posteriores, a maioria deles na Alemanha. Isso por sua vez ligou-se a ideias barrocas sobre os afetos e o conceito de transmissão de uma
paixão ou estado emocional racionalizado em música; para este fim, as figuras retórico-musicais podiam ser usadas para
enfatizar a expressão”. (GROVE, 1994, p. 779, retórica e música)
5
Johann Mattheson foi um importante e prolífico compositor e musicólogo alemão dos setecentos. Mattheson defende
uma perspectiva estética racionalista da música, na qual o sentimento deve suavizar e tornar mais agradável a razão. De
acordo com Fubini, “Mattheson ama ‘as músicas racionais’ que ‘tocam o coração’ e elevam a alma através das melodias.” (1970, p. 69)
4
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Aquele que quer sensibilizar o outro com a harmonia deve saber exprimir todas as inclinações do coração por meio de simples sons escolhidos e de uma hábil combinação destes,
sem palavras, de tal modo que o ouvinte possa perfeitamente compreendê-los e perceber-lhes claramente a inclinação, o sentido, a significação, a intensidade, como se se tratasse de
um verdadeiro discurso, com todas as divisões e censuras correspondentes. (segundo HARNONCOURT, 1998, p. 152)6

Para ele, assim como o discurso do orador deve ser sempre pronunciado de maneira clara,
nítida e distinta para produzir uma agradável variedade nos tons da voz e das palavras e evitar uma
declamação uniforme, o discurso musical deve também buscar esta mesma boa expressão. Em outras
palavras, a essência da boa expressão é a própria eloquência do discurso musical. A música é uma arte
retórica e como tal deve ser capaz de sensibilizar, ou seja, suscitar paixões e afetos através dos sons.
Segundo Harnoncourt:
Todo instrumentista do século XVII e de boa parte do século XVIII tinha plena consciência de que devia sempre executar a música de maneira eloquente. A retórica era, com toda a
sua complexa terminologia, uma disciplina ensinada em todas as escolas e fazia parte, portanto, tal como a própria música, da cultura geral. A teoria do afeto foi desde o início parte
integrante da música barroca – tratava-se de mergulhar a si próprio em determinados sentimentos, para poder transmiti-los aos ouvintes – embora a ligação da música com a oratória
se fizesse por si mesma. (1998, p. 154)

Mattheson, que possui importantes e numerosos escritos acerca desta nova perspectiva
estética, aplica a teoria dos afetos aos timbres, atribuindo uma categoria afetiva para cada instrumento. O Capítulo II de sua obra Das Neu-Eröffnete Orchestre, intitulado Sobre a qualidade das tonalidades e seu efeito na expressão dos Affecten, publicado por Lucia Carpena, mostra que:
Mais do que uma espécie de “manual para o uso das tonalidades”, o texto de Mattheson
sobre as propriedades afetivas das tonalidades se insere em uma obra cujo propósito declarado no frontispício é ser “introdução ampla e universal à Música”, dedicado “ao homem
galante que queira ter uma perfeita compreensão da grandeza e essência da Música, queira
entender os termos técnicos e queira, de modo adequado, refletir a respeito desta Ciência”.
(2012, p. 225)

Já Johann Adolph Scheibe, outro contemporâneo de Quantz e figura fundamental para
o entendimento desta questão, vai além, ao traçar relações entre figuras de notas e afetos. Segundo
Fubini:
Scheibe retoma a teoria dos afetos com o nome de Figurenlehre (doutrina das figurações),
com o objetivo de codificar a correspondência entre determinadas figuras (isto é, grupos de
notas), determinados intervalos, determinados acordes harmônicos ou grupos de acordes e
o afeto correspondente, formando assim uma espécie de léxico musical. A correspondência entre figura e afeto já não é deixada ao critério do músico, é fixada segundo uma retórica rígida, numa indubitável conexão com a prática melodramática e com as fórmulas com
que se tendia a unir frase musical e frase literária, segundo modelos estereotipados. (2008,
p. 111-112)

Assim, as ideias barrocas sobre afetos e o conceito de transmissão dessas paixões, são retomadas e se unem aos conceitos de retórica para justificar e expandir a capacidade expressiva das figuras retórico-musicais.
Esta citação de Mattheson é datada dos primeiros decênios do século XVIII, esta é a única referencia indicada por
Harnoncourt.
6
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Em seu texto Bach e o Iluminismo, Enrico Fubini (1970) explica que a polêmica que animou a cultura desta quadra alemã centrou-se no valor do contraponto e ficou circunscrita ao ambiente musical, tendo os próprios músicos como protagonistas. Scheibe, escrevendo num dos primeiros
exemplares da sua revista Der Critische Musikus7 em 1737, critica duramente o complexo estilo contrapontístico de Bach. Esta significativa disputa esclarece os motivos estéticos por trás da condenação ao contraponto pelo racionalismo iluminista. Segundo Fubini (1970, p. 66-67), em seu discurso,
Scheibe evoca temas já conhecidos do racionalismo francês: “a razão entendida como amabilidade
galante e mundana; a natureza como afetação e equilibrada ornamentação, e, enfim, a arte entendida,
como já entendia Lecerf de La Vieville, como sinônimo de artifício.” Mesmo reconhecendo a capacidade virtuosística de Bach, acusa sua música de inapreensível, reflexo de seu estilo demasiado difícil e pomposo. Ademais, acha sua composição obscura e cheia de excessos que a colocam contra
a simplicidade e a razão. O crítico e seus contemporâneos visualizam no estilo contrapontístico de
Bach a negação da melodiosidade e da naturalidade que o novo ideário galante preconiza. A rigorosa
concepção pitagórica e teológica da música bachiana acredita que toda música deve mirar sempre a
honra de Deus e a recriação da alma, uma severa religiosidade que vai, então, dar lugar à poética da
simplicidade galante e do sentimentalismo fácil em acordo com a razão. Sobre a essência do pensamento de Scheibe, Mattheson e demais críticos alemães que postularam em defesa da autonomia da
música instrumental, Fubini arremata:
O que todavia é notável no pensamento de Mattheson e de muitos outros críticos alemães
é a atenção que eles dão aos elementos técnicos e ao fenômeno acústico enquanto valor
autônomo, o que pressupõe o reconhecimento da autonomia da música instrumental. Para
Mattheson, a razão é insuficiente: o ouvido representa “o único trâmite” através do qual a
música pode ser portada à alma de um ouvinte atento. (1970, p. 69)

Esta nova perspectiva galante é amplamente defendida em meados dos Setecentos por
inúmeros escritos teóricos semelhantes ao Versuch. Em comum estes textos possuem a condenação
ao já desgastado contraponto, a exemplo dos tratados de Leopold Mozart e Carl Philip Emanuel Bach.
“É significativo o fato de que muitos destes versem sobre a arte de tocar um instrumento, o que testemunha uma vez mais o valor que os alemães, já no século XVIII, atribuíam à música instrumental”
(FUBINI, 1970, p. 72). Quantz, assim como os demais tratadistas, acredita que o verdadeiro objetivo
da música consiste em comover os ouvintes através de um sentimento interior, o canto da alma, que
deve primeiramente ser evocado em si mesmo, instrumentista ou cantor. Neste sentido, considera o
contraponto incapaz de suscitar e transmitir paixões. Quantz (2001, p. 113), referindo-se ao velho estilo de Bach, afirma: “quanto à música elaborada e, sobretudo, às fugas, parece que não agradam tanto como no passado. A maioria dos músicos e amantes da música hoje a consideram um pedantismo.”
Em sua condenação, acusa os antigos compositores de obscurecerem a sua música com o uso forçado
e demasiado dos artifícios da música elaborada:
é verdade que compositores anteriores se ocuparam demasiado com estes artifícios musicais
e forçaram o seu uso até ao ponto de quase negligenciarem a parte mais essencial da música,
que é a intenção de comover e agradar.” (QUANTZ, 2001, p. 23)
Vale salientar que neste momento na Alemanha, através do crescimento da atividade de edição, a qual se destina em
maior parte a um público amador que também está interessado em ler e discutir música, surge o jornalismo e a crítica
musical. Neste sentido, Scheibe e Mattheson contribuem consideravelmente “para a difusão da música a nível não especializado.” (FUBINI, 2008, p. 111)
7
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Entretanto, Quantz, em certa medida, reconhece a orgânica do contraponto e recomenda
veementemente o seu conhecimento exato. Ao trata-lo como um assunto indispensável para o compositor, certifica o seu valor e a sua utilidade pedagógica para desenvolver a aprendizagem da harmonia. Em suas palavras, afirma que:
Nenhum músico razoável negará que a música elaborada [o contraponto] é um dos principais meios pelos quais adquirimos o conhecimento da harmonia e da arte de expressar bem
uma melodia simples e natural, e de embelezá-la adequadamente. (QUANTZ, 2001, p. 114)

Em seu Versuch, Quantz escreve em defesa da estética do sentimento e de quanto a experiência, a aplicação e a diligência são fundamentais para a boa expressão e para o bom gosto. Assim
como os antigos, que “consideravam necessário conhecer o baixo contínuo, mas não achavam isto por
si só suficiente para aprender composição” (QUANTZ, 2001, p. 21), Quantz acredita que esta arte, a
de compor, deve ser aprendida rigorosamente através de instrução. Portanto, critica aqueles compositores que creem apenas no talento e na intuição natural. A estes, chama de Naturalistas:
A palavra contraponto geralmente causa uma impressão desagradável sobre a maioria
daqueles que se propõem a seguir apenas sua habilidade inata. Consideram pedantismo
livresco. A razão é que sabem apenas o nome e não a natureza do assunto e seus benefícios.
(QUANTZ, 2001, p. 22)

Neste sentido, Quantz (2001, p. 20) acredita que “os talentos são inatos, mas os conhecimentos são adquiridos unicamente por meio de boa instrução e de investigações contínuas.” Ou seja, é preciso muita aplicação e esforços constantes para se desenvolver uma habilidade. “Somente
apoiando o talento natural com ensinamentos atinados, diligência, aplicação e reflexões, pode ser alcançado um alto nível de excelência.” (QUANTZ, 2001, p. 22) Na seguinte passagem, Quantz ataca
seus opositores acusando-os de plágio e displicência:
sobretudo se estes compositores naturalistas consideram necessário buscar sua fortuna em
terras estrangeiras. Trazem consigo suas invenções não em suas cabeças, mas em sua bagagem. E se, por acaso, tenham a capacidade de inventar algo saído de suas próprias cabeças
sem se ornar das plumas de outros, raramente dedicam o tempo necessário para uma obra
tão extensa como uma ópera. (2001, p. 20)

Nesta outra passagem em que trata da composição, Quantz reafirma a importância do domínio das regras do contraponto para o melhor entendimento da harmonia, ao mesmo tempo em que
demonstra que o seu interesse é puramente técnico:
Entretanto, ninguém deve imaginar que exijo que cada peça deva ser composta de acordo
com as regras do contraponto duplo, isto é, de acordo com as regras que prescrevem como
ajustar as vozes para que sejam invertidas, trocadas e transpostas de uma maneira harmoniosa. Isto seria uma espécie repreensível de pedantismo. Afirmo apenas que é dever de todo
compositor conhecer tais regras. (2001, p. 22)

A atmosfera dos setecentos foi pautada por alguns aspectos sociais característicos, como
a internacionalização da vida e do pensamento, e isto se refletia na música do período. Grout e Palisca (2007, p. 477) afirmam que “o século XVIII foi uma era cosmopolita”, onde “as diferenças nacionais eram minimizadas, enquanto se sublinhava a natureza comum de todos os homens.” Desta forma,
em seu tratado, Quantz postula em favor de uma linguagem universal que reúna as melhores particuComunicações
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laridades de cada nação em função do bom gosto. Sendo assim, propõe uma música que conjugue e
misture os bons elementos de cada estilo nacional. “Este ideal, tipicamente iluminista e intelectualista, desejado não somente por Quantz, de uma música supranacional que soubesse colher os melhores
frutos de todos os estilos, representa o triunfo do bom gosto e do progresso.” (FUBINI, 1970, p. 71)
Isto posto, Fubini expõe o que Quantz critica, de maneira geral, em cada nação:
Frente ao gosto francês e italiano – mesmo que suas preferências se inclinem no fundo por
este último – e aos músicos alemães que imitam o gosto italiano, contribuindo assim para
o progresso da música alemã, anseia por um estilo misto que contemple o melhor entre os
franceses e os italianos; do gosto italiano, critica a excessiva audácia; do francês, a falta de
variedade. (1970, p. 71)

A superioridade deste estilo misto está respaldada na universalidade do bom gosto. Por
isso, mesmo preferindo a música italiana, Quantz distingue bem o que pode ser buscado em cada estilo, inclusive reconhecendo os seus piores frutos:
A música italiana é menos restritiva que qualquer outra, enquanto a francesa é quase em
excesso. [...] No entanto, a maneira de tocar dos franceses não deve ser desprezada, ao contrário, é recomendável que o aprendiz misture a precisão e a claridade do estilo francês
com a obscuridade dos instrumentistas italianos. A diferença reside principalmente no uso
do arco e dos adornos. Os instrumentistas italianos usam estes últimos em demasia, e, em
geral, os franceses muito pouco. (2001, p. 115-116)

Através do Versuch é possível refletir sobre o bom gosto e sobre o que representa para
Quantz. Esta qualidade tida como essencial para os setecentistas parece estar mais relacionada com
a capacidade humana de julgar o que é verdadeiramente belo, de acordo sempre com as experiência
vividas e as habilidades desenvolvidas. Neste sentido, para a estética galante, ou, num sentido mais
amplo, para a estética moderna (aquela que vai desde o começo do século XVI até o final do século XIX), o belo vai ser resultado de uma certa ordem racional e de uma harmonia das proporções. A
diferença para a Antiguidade reside justo na concepção dessa harmonia, que agora “tende a não ser
mais pensada como reflexo de uma ordem exterior ao homem: não é mais por ser intrinsecamente belo que o objeto agrada, mas, no limite, porque proporciona certo tipo de prazer que se chama belo.”
(FERRY, 1994, p. 24). Ou seja, a música barroca e, principalmente, a música clássica, com toda sua
regularidade, estão sempre, de alguma maneira, limitadas pela exigência de uma conformidade com
as regras do bom gosto. Em vista disso, Luc Ferry nos indica que a problemática da estética moderna
vai ocorrer nas relações entre a subjetivação do belo e a exigência de critérios, ou seja, objetividade:
A estética moderna evidentemente é subjetivista ao fundamentar o Belo nas faculdades
humanas, na razão, no sentimento ou na imaginação. De qualquer forma, ela permanece
animada pela ideia de que a obra de arte é inseparável de certa forma de objetividade. (1994,
p. 24-25)

Sendo assim, a objetividade em questão se refere a esta perspectiva em que limites são
impostos em função de critérios determinados pelo bom gosto.
Fubini, ao analisar Quantz, corrobora com essa tese de que somente através da experiência pode-se alcançar o bom gosto:
Para Quantz, bom gosto parece ser aquela particular faculdade que tem a função de julgar
os objetos pertinentes, sobretudo à esfera do sentimento, como a música. Quanto aos critéComunicações
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rios do bom gosto, somente a experiência pode indica-los, e não certamente a tradição ou
autoridade dos antigos, de longo tempo inferior a nós no exercício desta faculdade. A experiência direta da música para o homem provido de profundos conhecimentos musicais (isto
é, de razão) e da faculdade do bom gosto nos oferecerá os mais válidos critérios de juízos.
(1970, p. 70)

Deste modo, Quantz indica de maneira pedagógica em seu Versuch a melhor direção para se alcançar o bom gosto. Para ele, ouvir música boa é uma das principais tarefas para quem deseja
adquiri-lo: “o aluno deve procurar ouvir música boa e de aceitação geral tanto quanto possível. Isto
vai facilitar o caminho em grande parte para obter um bom gosto na música.” (QUANTZ, 2001, p.
116). Da mesma forma, também acredita que manter relações com bons músicos pode ser determinante, portanto, instrui ao iniciante: “deve procurar se beneficiar não apenas do contato com bons instrumentistas mas também com bons cantores.” (QUANTZ, 2001, p. 116).
Além disso, a formação do bom gosto para Quantz está aliada à prática diária: somente
através do estudo frequente e constante de boas músicas poderá ser alcançado. Nestes termos, afirma que “o aluno deve recolher todas as boas peças de música que possa conseguir e praticá-las diariamente. Desta maneira, irá formar seu gosto gradualmente e aprenderá a distinguir o bom do mau.”
(QUANTZ, 2001, p. 116). Estas peças deverão ser compostas nos mais diversos estilos nacionais para que o melhor de cada nação seja combinado em prol da universalidade do bom gosto. Quantz estabelece que:
O gosto do aluno será mais amplo já que o bom gosto não se encontra apenas em uma nação,
mesmo que algumas delas se vangloriem de tê-lo. Deve ser procurado e moldado a partir de
várias nações formando uma combinação bem sucedida de boas ideias e de bons métodos
de tocar. Cada nação tem ideias musicais que agradam assim como outras que desagradam.
Aquele que saiba escolher sempre o melhor não se deixará influenciar pelo comum, pelo
vulgar e pelo vicioso. (2001, p. 116)

Em resumo, o ideário estético alemão de meados dos setecentos falava de uma música instrumental que deveria ser simples, agradável, expressiva, eloquente e universal. Pelo menos,
de maneira geral, foram estas categorias que nortearam o espírito dos músicos, dos compositores e
dos teóricos a partir da segunda metade do século XVIII alemão. Grout e Palisca resumem este ideal musical:
A sua linguagem devia ser universal, não limitada pelas fronteiras nacionais; devia ser ao
mesmo tempo nobre e agradável; devia ser expressiva, mas dentro dos limites do decoro;
devia ser “natural”, ou seja, despojada de complexidades técnicas inúteis e capaz de cativar
imediatamente qualquer ouvinte de sensibilidade mediana. (2007, p. 480)

Conclusão – Considerações finais
Como momento final deste trabalho, que deseja ser menos conclusivo e mais problematizador, acho que devo ressaltar um princípio fundamental que perpassa toda a obra de Quantz. O músico alemão repete exaustivamente que o aprendizado da música, ou da flauta, especificamente, exige
do aprendiz a construção de uma técnica que só se realiza efetivamente – isto é, musicalmente – se
esta estiver aliada a uma formação humana mais ampla. Tal formação, que universaliza o indivíduo
e permite uma técnica real, vai do conhecimento do contraponto à aquisição de um “gosto” musical.
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Em última instância, o “bom gosto” é um bom senso que o músico vai desenvolvendo gradativamente a partir de uma práxis musical atada a uma reflexão crítica de sua atividade. Como chegar a ser um
bom musicista, pergunta-se Quantz, se a referência artística tem pouca qualidade? Como ultrapassar
o nível do instrumentista adestrado e alcançar patamares artísticos mais decisivos? O caminho para
isso, mostra ele, é a diligência do estudo técnico que se liga à ampliação qualitativa do conhecimento
musical. Trata-se, assim, de adquirir uma desenvoltura não meramente mecânico-instrumental, mas
de fazer com que tal desenvoltura esteja a serviço da música e do bom gosto. Para isso, o aluno de
música tem de expandir seu horizonte de conhecimentos musicais e não musicais. Como tocar bem,
isto é, comovendo o público, se a sensibilidade de instrumentista limita-se a busca de uma sonoridade bela? Impossível. A bela sonoridade que se conquista com o estudo contínuo e pragmático é mediação, não um fim em si mesmo. Daí que, para Quantz, a atividade musical é uma ação reflexiva e
sensível, a um só tempo. Na falta de um desses dois componentes, falta a música, que se mediocriza
ou banaliza.
E se assim o é, parece-me que este Tratado contraria nossa prática conservatorial dominante. Hoje, aceitamos que um pouco de talento aliado a um estudo mais ou menos constante é o caminho para a formação musical! Quantz diria que não, porque tocar um instrumento visa o ouvinte,
isto é, quer mover sua interioridade, sensibilizá-la. Para isso, não basta o som belo, que para ser musical deve ser resultado do “bom gosto”, ou da expressividade que move as pessoas. Esta expressividade só pode acontecer através de um músico que conhece e sente a música que produz, que a entende
como sentimento. Segundo Quantz, a expressividade representa a própria matéria da sonoridade, expressividade que se faz música através de uma condução melódica sensível, apropriada, diligente,
sensata, afetiva. Para além de um talento musical inato, que é bem-vindo mas não é resolutivo, existe
a necessidade de formação através de um professor que proponha caminhos a um aluno dedicado, focado. Na ausência de senso crítico, de reflexão, nada progride, nem o bom gosto.
Talvez, então, e para além de todas as proposições musicais que Quantz aponta, seu legado mais importante para nós seja sua percepção de que a construção de um músico é algo complexo, que ata saber prático e formação intelectual, experiência e conhecimento. Se estamos conscientes
disso, podemos mudar nossos destinos pessoais, ampliando nossa condição musical e humana. Se o
conservatório prega o caminho de uma técnica mais ou menos abstrata, a ela devemos sobrepor nossa
própria espiritualidade e sentimentos, adaptando a técnica a nós, tornando a música um ato individual, que, fundado numa tradição, ao mesmo tempo dela se separa, simplesmente porque somos indivíduos, isto é, seres singulares que, ao cantar ou tocar, necessitam sentir a si mesmos.
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Resumo: Dando continuidade aos estudos da musicalidade na Capoeira, esse artigo aborda como os aspectos musicais
dessa prática são vistos dentro da Música Popular Brasileira de acordo com Waldeloir Rego em seu livro Capoeira
Angola: ensaio sócio-etnográfico (1968). O presente artigo trata-se de uma abordagem qualitativa de caráter documental.
Dentro do cenário da Música Popular Brasileira grandes compositores e intérpretes se dedicaram ao tema Capoeira, como
exemplo, Nara Leão, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, Jorge Ben e Jackson do Pandeiro foram alguns dos grandes artistas.
Palavras-chave: Capoeira; Música Popular Brasileira; Compositor; Waldeloir Rego.
Abstract: Continuing the studies of musicality in Capoeira, this article discusses how the musical aspects of this practice
are seen within Brazilian Popular Music according to Waldeloir Rego in his book Capoeira Angola: socio-ethnographic
essay (1968). This article is about a qualitative documentary approach. Within the scenario of Brazilian Popular Music
great composers and performers dedicated themselves to the theme Capoeira, as an example, Nara Leão, Jair Rodrigues,
Geraldo Vandré, Jorge Ben and Jackson do Pandeiro were some of the great artists.
Keywords: Capoeira; Popular Brazilian Music; Composer; Waldeloir Rego.

Em continuidade aos estudos voltados para a musicalidade da Capoeira, pretende-se aqui
abordar como essa prática esportiva, e os seus aspectos musicais são vistos dentro da Música Popular
Brasileira, com uma abordagem qualitativa de caráter documental, de acordo com Waldeloir Rego em
seu livro Capoeira Angola: ensaio sócio-etnográfico, 1968.
Rego, professor, artista plástico, etnólogo, historiador e folclorista baiano, nasceu em Salvador, Bahia 25 de agosto de 1930 e faleceu 21 de novembro de 2001, aos 71 anos. Ele foi um dos
maiores estudiosos da cultura afro-brasileira, a história do tráfico negreiro, e principalmente da capoeira (A TARDE, 2001 apud REGO, 1968).

1. A Capoeira
A história da capoeira está diretamente ligada à história dos negros na época em que os
europeus chegaram ao Brasil, pois esses necessitaram de uma mão de obra barata, já que os índios
capturados reagiram à escravidão e não aceitaram os maus tratos (FONTOURA e GUIMARÃES,
2002).
A prática da Capoeira é uma manifestação cultural caracterizada por uma multidimensionalidade, sendo ela uma dança, luta e jogo. Mesmo que alguns praticantes a priorizem, ora o cultural
(música, rituais), ora o esporte (luta, ginástica), a dimensão múltipla não fica de lado, pois em todas
as suas práticas atuais, permanecem a orquestração musical, a dança, os golpes, o jogo, mesmo que o
enfoque se diferencie de acordo com o mestre ou o grupo (DOSSIÊ, 2007).
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Silva (2007) ressalta que a capoeira
é uma experiência que articula diversos universos: música, dança, luta, jogo, religiosidade,
memória. É atravessada por relações de poder e engendra processos de subjetivação que
transitam entre a tradição e a invenção, a repetição e a criação do diferente. Nessa prática,
são engendrados saberes com uma lógica de produção e transmissão singulares, que perpassam o movimento, o corpo, a oralidade, a ritualidade e extrapolam a racionalidade acadêmica cartesiana. Discorrer sobre os sentidos e significados dessa vivência no universo
científico é uma tarefa peculiar, sujeita a deslizes e escorregões (p. 15-16).

O jogo se manifesta através de movimentos corporais de dois jogadores, mas para isso,
a música deve norteá-los. Sendo ela, o fator determinante que diferencia os jogos e a movimentação
dos envolvidos. A execução musical e a movimentação corporal se completam de certa forma que não
existe jogo de Capoeira sem música (RIBEIRO, 2015).
Os estilos de capoeira se dividem entre: a Capoeira de Angola, definida por Pastinha
(1988) como uma graciosa dança onde a ginga mostra a extraordinária flexibilidade dos seus praticantes, porém, ressaltando que ela é uma luta, e uma luta violenta. E a Capoeira Regional, criada pelo
Mestre Bimba, que estabeleceu uma conexão com outras lutas afastando-se dos fundamentos e ritualidades africanas, tornando-se uma descaracterização da capoeira autêntica (SILVA, 2007).
Berimbaus (viola, médio, gunga), atabaque, pandeiro, agogô, reco-reco, caxixi, são instrumentos importantes na Capoeira porque são eles que comandam o ritmo do jogo e o andamento da
ginga. A sua formação denominada bateria ou orquestra tem variação diante da filosofia de cada mestre ou grupo (RIBEIRO, 2015) conforme estilos citados acima.
E para caracterizar o estilo de jogo, Mourão (2008) sinaliza para a importância de saber
o que o berimbau está dizendo, para então determinar a sua forma de jogar. De acordo com o autor,
os ritmos são:

Angola

Com toque lento e cadenciado, movimentos baixos e próximos ao outro jogador.

São bento pequeno

Mais cadenciado, solto e de exibição.

São bento grande
de angola

Mais rápido e com maior nível de habilidade. Também é utilizado na capoeira regional.

Santa maria

Requer habilidade e sincronia, pois os capoeiristas podem usar navalhas nos pés ou nas mãos;

Luna

Jogos para mestres, contra-mestres e professores. Nesse toque, os demais alunos não devem jogar, somente bater palmas ou cantar.

É o toque mais lento da capoeira regional, usado para acalmar os ânimos dos jogadores quando
Benguela/banguela o combate aperta. Muito utilizado pelos capoeiristas contemporâneos, sendo um jogo de muita
técnica em cima e em baixo.
Idalina

Toque lento e com batida forte, também usado para o jogo de faca ou facão.

Amazonas

É festivo, utilizado para saudar os mestres visitantes e seus respectivos alunos. Muito usado em
batizados e encontros.

Cavalaria

Toque de alerta, utilizado para avisar o perigo no jogo. Na época em que a capoeira era proibida, esse toque era utilizado para avisar aos capoeiristas sobre a chegada da polícia montada, a
cavalaria.

Samba de roda

geralmente é feito depois da roda para descontrair o ambiente. Uma ocasião adequada para o
Capoeirista mostrar que também é bom de samba.

Fonte: MOURÃO, 2008.
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Bomfim (2002) define os toques da capoeira como padrões rítmico-melódicos tocados
com o berimbau, pelo fato do berimbau executar mais de uma nota, enquanto marca o ritmo. As sequências desses padrões é que vão formar os toques, tendo cada um o seu significado.
Definido o ritmo é que a roda acontece, e para isso, é necessário conter jogadores, cantadores e tocadores, como cita Brito (1997), e os instrumentos serão utilizados de diferentes formas e
quantidades. O autor ressalta que nem sempre é preciso formar um círculo para jogar.
Além disso, os demais capoeiristas devem bater palmas acompanhando o ritmo da bateria de instrumentos e participar do coro enquanto dois jogam. E esse jogo só é interrompido quando o
berimbau ordenar, ou quando outro capoeirista compra o jogo, ou quando os dois assim o desejarem
(MOURÃO, 2008).
Ribeiro (2015) detalha uma roda de capoeira da seguinte forma:
a música começa antes do jogo propriamente dito. A roda é aberta pelo berimbau gunga,
seguido sucessivamente pelo médio, viola e pelo pandeiro. Com os instrumentos tocando
lentamente, o tocador do gunga, ao grito de Iê!, começa uma ladainha. Em seguida, canta
a chula (ou louvação) e imediatamente os corridos. Muitos jogos e cantigas se sucedem, e
geralmente o ritmo vai se intensificando quando se aproxima a hora de encerrar a roda, que
termina geralmente com um corrido de despedida seguido do Iê! final. Nesse momento, os
instrumentos fazem um corte sincronizado, encerrando o som e o ritual (p. 53).

A classificação das músicas cantadas durante uma roda é definida por Brito (2007) por:

Ladainha

canto lento, sofrido, dolente. É característico da Capoeira Angola. Normalmente executada pelo Mestre ou capoeirista mais antigo. Enquanto é ouvida a cantiga, não há jogo, pois a atenção
de todos deve estar no conteúdo da música. A letra pode trazer uma mensagem ou relatar experiências adquiridas ao longo da vida. Pode também rememorar fatos passados, perpetuando a
história do jogo e dos capoeiras.

Corridos

assinala o momento em que o jogo de Capoeira pode começar, já que durante a ladainha e a chula, os dois capoeiristas, aguardam ao “pé do berimbau” e não lhes é permitido iniciar os movimentos. O corrido é também uma forma de canto com chamada e resposta, mas em vez de uma
repetição dos versos cantados pelo cantador, caracteriza-se por uma resposta constante. Para
cada música um bom cantador pode improvisar chamadas com comentários sobre o jogo em
curso, comunicar-se com a plateia presente ou aconselhar os capoeiristas.

Chula / louvações

é o canto entoado após à ladainha, onde o cantador provoca respostas dos demais participantes, em uma espécie de responsório. O cantador se utiliza dele para fazer as saudações e prestar
homenagens a seus mestres e suas origens; pode ainda fazer culto a fatos históricos e lendas do
passado; ou reverenciar algum outro elemento cultural que diga respeito à roda de Capoeira. Os
jogadores e a plateia respondem ao solista repetindo cada verso cantado.

Quadras

São específicas da Capoeira Regional, compostas por estrofes curtas de quatro a seis versos
simples, e o seu conteúdo varia de acordo com a criatividade do compositor.

Fonte: Brito (2007), Ribeiro (2015).

2. ACapoeiranaMúsicaPopular Brasileirasegundo Waldeloir Rego
A Música Popular Brasileira (MPB) é um gênero musical brasileiro que surgiu a partir de
1966, de acordo com Albin (2003), porém o autor relata que a música brasileira existe desde muito
tempo antes da colonização do Brasil, onde os índios executavam as melodias cantando e dançando
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nas festas. Um dos primeiros registros na história da música no Brasil ocorreu com a vinda dos portugueses, visando evangelizar os índios, introduziram a música europeia, apresentando também os
seus instrumentos musicais. Outra contribuição musical veio com a chegada dos escravos africanos
trazendo os ritmos.
Com isso, ao passar dos anos a música brasileira sofreu grandes mudanças, a começar pelo lundu (dança de origem afro-brasileira de movimentos sensuais), passando pela modinha e o maxixe (derivados do lundu), pelo choro, samba, bossa nova, jovem guarda, samba rock, música pop,
chegando assim às músicas atuais (ALBIN, 2003).
Para Rego (1968) diante do processo evolutivo da MPB, de todas as “modas” relacionadas à música, para ele, a que conseguiu se fazer notar com mais eficácia foi a Bossa Nova. Um gênero musical, que para Brito (1968) revolucionou o ambiente musical no Brasil, trazendo acirramento
de controvérsias, polêmicas, como também motivando mesas redondas, reportagens, mobilizando os
meios de comunicação.
BOSSA NOVA
Tinhorão (1966 citado por Rego, 1968), em seu livro Música Popular relata que a Bossa Nova é “filha” de aventuras secretas de apartamento com a música norte-americana, e que para
ele, não importa muito o problema de sua extração, e sim a sua contribuição para a Música Popular
Brasileira.
Em relação à Capoeira, a presença da Bossa Nova foi muito benéfica, pois os letristas e
compositores utilizaram essa temática, pois quando não escreviam as letras com esse tema, retocavam
uma composição anônima para lhe dar sua autoria.
Baden Powell ao visitar Salvador/Ba e ter contato com o berimbau, despertou-se o interesse no qual resultou ao samba Berimbau, de sua autoria com letra de Vinícius de Morais (REGO, 1968).
Berimbau
(Baden Powell/Vinícius de Morais)
Quem é homem de bem não trai, o amor que lhe quer seu bem
Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem
Quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém
O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem
Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem
Berimbau, berimbau, berimba, berimba, berimbau
Berimbau, berimbau, berimba, berimba, berimbau
Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar
Berimbau me confirmou vai ter briga de amor
Tristeza, camará

Bomfim (1966 citado por Rego, 2005) diz que Powell acrescentou o elemento afro à Música Popular Brasileira, obtendo assim, grandes resultados, carioquizando o candomblé. Foram compostas também as canções Labarela e o Canto de Ossanha, sendo elas incorporadas ao patrimônio
musical brasileiro.
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Porém, uma década antes dos cariocas, o compositor Oscar da Penha, mais conhecido como Batatinha afirmou ter composto uma música com esse tema, ao ser entrevistado pelo jornal Diário
da Bahia, “A Capoeira”. Entretanto, dentro da história da Música Popular Brasileira, Berimbau foi o
sucesso gravado e regravado por intérpretes famosos (REGO, 1968).
Em parceria com Jota Luna, o compositor Batatinha escreveu a canção Bossa e Capoeira
apresentada na Tv Itapuã da Bahia com o conjunto Inema Trio, e na Rádio Sociedade da Bahia pelo
conjunto Bossa Cinco (idem, p. 334).
Bossa e Capoeira
(Batatinha / Jota Luna)
A moçada vai gostar quando ver o meu samba na prova
E ouvir o berimbau no balanço da bossa nova.
Vem, vem, vem vamos dançar
Bossa-capoeira que é de abafar
Não tem rabo de arraia
Nem pernada, ó meu irmão
Tem morena nos meus braços
Dançando é sensação.

BOOGIE WOOGIE
Com importação norte americana, mas com raízes africanas, o boogie woogie, segundo
Rego (1968, p. 332) consiste em versões do blues onde a mão esquerda toca um walking bass, enquanto a mão direita faz variações sobre acordes de doze compassos de maneira rítmica, surtindo um
efeito “’excitante cheia de ritmos cruzados”.
Reagindo as investidas estrangeiras contra o samba-bolero, samba-canção, e o samba-boogie, o capoeirista Onça Preta (Cícero Navarro) compôs o Samba-Capoeira, mostrando assim que
não era preciso buscar coisas alheias para modificar ou melhorar o nosso (REGO, 1968).
Samba-Capoeira
(Onça Preta)
Menino quem foi seu mestre, meu mestre foi Salomão
Me ensinou a capoeira, com a palmatória na mão
Quero mostrar que o meu samba
Com um pouquinho de capoeira é bom
E nem precisa se mudar de tom
O samba com o boogie woogle abafa
E a canção com o meu samba
Muito melhorou
Agora a capoeira e o samba vão se ajuntar
E a coisa vai ser mesmo de abafar
Com muita simplicidade
Eles são capazes de fazer furor
Vocês podem ficar cientes
Que eles são os verdadeiros irmãos na cor
Sendo um nobre e outro pobre
Sem nenhuma proteção
Mas agora que está na hora
Da capoeira melhorar de posição.
(Essa canção foi apresentada na Rádio Cultura da Bahia pelo conjunto vocal Cancioneiros
do Norte)
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CAPOEIRA, COMPOSITORES E INTÉRPRETES
A grande “musa da Bossa Nova”, Nara Leão, na época uma das poucas mulheres de classe
mais alta que tocava violão, e desde cedo participando de rodas de violão, interpretou várias músicas
com o tema Capoeira (SARAIVA, 2014).
Na roda da capoeira
(Capoeira Baiana)
Menino quem foi teu mestre
Meu mestre foi Salomão
A ele devo dinheiro saber e obrigação
O segredo de São Cosme quem sabe é São Damião
Olê, Água de beber, camarada
Água de beber olê
Água de beber, camarada
Faca de cortar, camarada
Ferro de engomar, olê
Ferro de engomar, camarada
Terra de brigar, olê
Terra de brigar, camarada

Composição: capoeira baiana;
Intérprete: Nara Leão in Opinião de Nara, P 632.732 L, Companhia Brasileira de Discos (Philips),
lado 2, faixa 5.
Ficha técnica: produtor, Armando Pittigliani; técnicos de gravação, Rogério Guass/Joaquim Figueira; engenheiro de som Sylvio Rabello; foto, Janio de Freitas; layout, Janio de Freitas.
Berimbau
(João Melo e Codó)
Zum, zum, zum,capoeira mata um (x3)
Santo Antônio pequenino
É meu santo protetor
Cabra você não é sombra
Na capoeira sou doutor
Zum, zum, zum,capoeira mata um (x3)
Bate o pandeiro caboclo
No jôgo do berimbau
Biriba é pau é pau
De fazer berimbau é pau
Biriba é pau é pau
De fazer berimbau é pau
Zum, zum, zum,capoeira mata um (x3)

Composição: João Melo e Codó (Clodoaldo Brito);
Intérprete: Nara Leão, in Opinião de Nara, gravação citada, lado 1, faixa 4.
Um dos nomes mais célebres da Música Popular Brasileira, Geraldo Vandré, advogado,
cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro, interpretou músicas com o tema Capoeira.
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Hora de lutar
(Geraldo Vandré)
Capoeira vai lutar, já cantou e já dançou
Não há mais o que falar cada um dá o que tem
Capoeira vai lutar
Vem de longe, não tem pressa, mas tem hora pra chegar
Já deixou de lado sonhos, dança, canto e berimbau
Abram alas, batam palmas
Poeira vai levantar
Quem sabe da vida espera
Dia certo pra chegar
Capoeira não tem pressa
Mas na hora vai lutar
Por você, por você, por você

Composição e interpretação: Geraldo Vandré, in Hora de lutar. PPL-12. 202, Continental, face A,
faixa 1.
Ficha técnica: produção, Alfredo Borba; assistente de produção, Valdir Santos; arranjos e direção
musical, Erlon Chaves; técnica de som, Rogério Guass; corte, Luís Botelho; técnico industrial, Francisco Assis de Sousa; layout e capa, Frederico Spitale.
Outro cantor brasileiro, o paulista Jair Rodrigues, interpretou a canção São Salvador,
Bahia, composta por Paulo da Cunha.
São Salvador, Bahia
(Paulo da Cunha)
São Salvador, Bahia
A tarde morria devagar
É berimbau se ouvia
Gente na rua a passar
Alguém no desejo da briga
Fazia cantiga de provocar
São Salvador, Bahia
É um homem passando escutou
Isso é comigo e parou
Se quer jogar vamos já
Eu ia pra lá, mas não vou
E dizendo se ajoelhou
São Salvador, Bahia
Quem estava por perto chegou
Dois homens fizeram uma oração
Começaram jogando no chão
Jogaram Angola Santa Maria
São Bento Pequeno Cavalaria
E o povo assistia tremendo
Capoeira pra matar
Faca de ponta
Rabo de arraia
Na dançada morte no lugar
São Salvador, Bahia
Quando a polícia chegou
Um corpo no chão havia
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Em volta um silencio dizendo
Seu moço essa briga acabou
São Salvador, Bahia
Bahia de São Salvador

Composição: Paulo da Cunha;
Interpretação: Jair Rodrigues, in Dois na Bossa/ Numero Dois, acompanhamento Luís Loy Quinteto
e Bossa Jazz Trio, P-632.792, Philips, lado 1, faixa 5.
Ficha técnica: produtor, Mário Duarte; direção musical, Adilson Godoy; acompanhamentos, Luís
Loy Quinteto e Bossa Tazz Trio; técnicos de som, J. E. Homem de Mello e Célio Martins. Gravado
ao vivo no Teatro Record em São Paulo.
Com um estilo característico possuindo diversos elementos como o rock and roll, samba
rock, bossa nova, jazz, funk, o compositor, musicista e cantor brasileiro Jorge Ben, compôs e interpretou a música Capoeira.
Capoeira
(Jorge Ben)
Vamos embora camarada
Vamos sair dessa jogada
Vamos embora camarada
Vamos sair dessa jogada
Quem tem amor tem coração
Capoeira que não dá pé não
Quem tem amor tem coração
Pois quem é filho de Deus
Deve ajudar os companheiros seus
Pois quem é filho de Deus
Deve ajudar os companheiros seus
Mesmo soprando
Mesmo chorando
Nego tem que levar
A vida cantando

Composição e interpretação: Jorge Ben, in Sacundin Ben Samba, P-632. 193 L, Companhia Brasileira de Discos (Philips), lado 1, faixa 4.
Ficha técnica: técnica de gravação, Célio Sebastião Martins engenheiro de som, Sylvio M. Rabello;
capa (foto), Mafra, layout, Paulo Brèves; produção, Armando Pittigliani.
O Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro, cantor e compositor nordestino. Compôs e interpretou canções com o tema.
O assunto é berimbau
(Jackson do Pandeiro/Antônio Barros)
Agora só se fala em berimbau
Enquanto houver arame e um pedaço de pau
Agora só se fala em berimbau (x3)
Enquanto houver arame e um pedaço de pau
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Agora só se fala em berimbau (x2)
Agora só se fala em berimbau
É uma moeda é um arame e um pedaço de pau
Agora o assunto é berimbau
A bossa nova agora e berimbau
Olhe eu saí de casa
Com o meu amor estou de mau
Se eu voltar agora
O meu amor vai me bater
Com um berimbau. (x6)

Composição: Jackson do Pandeiro e Antônio Barros;
Interpretada: Jackson do Pandeiro, in ...E vamos nós..., Companhia Brasileira de Discos (Philips)
P-632-755 L Lado 1, faixa 2.
Ficha técnica: produtor, João Melo; engenheiro de som, Sylvio Rabello; técnicos de gravação, Célio
Martins e Ademar Silva; Jo Morena; foto, Mafra.
Meu berimbau
(Avarro Castilho / Jackson do Pandeiro / Sebastião Martins)
Um pedaço de arame, Lelê
Um pedaço de pau, Lele
Faço meu berimbau, Lelê
Samba de berimbau
Ai morena
Arrasta a sandália aí
O samba tá bom e não pode parar
Cuidado pra não cair
Qui bonito samba
Qui bom resultado
Do meu berimbau
E de teu rebolado

Composição: Avaro Castilho / Jackson do Pandeiro / Sebastião Martins;
Interpretação: Jackson do Pandeiro, in Coisas Nossas, P-632.270 L, Companhia Brasileira de Discos, lado 1, faixa 3.
Ficha técnica: produtor, João Melo, técnico de gravação, Cé lio Martins; engenheiro de som, Sylvio
Rabello; Capa, Paulo Brèves; foto, Mafra.
Capoeira no baião
(Codó)
Ô capoeira, ô berimbau
Malandro faz continência
Na frente do berimbau
Passa rasteira no moço
Cuidado que ele é mau
Na roda da capoeira
Vive passando rasteira
Mas respeita o meu berimbau
Ô capoeira ô capoeira
O meu santo pequenino
É um santo malandréu
Jogador de capoeira
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Na copa do meu chapéu
Buraco velho tem dente
Tem cobra danada
Que morde a gente
Cobra verde mordeu São Bento
Buraco velho tem cobra dentro.

Composição: Codó (Clodoaldo Brito);
Interpretação: Jackson do Pandeiro, in Tem jabaculê, P-632.714 L, Companhia Brasileira de Discos,
lado 2, faixa 4.
Ficha técnica: produtor, Armando Pittigliani; técnico de gravação, Célio Martins; engenheiro de
som, Sylvio Rabello; capa: foto, Mafra; layout, Paulo Brèves.
Capoeira mata um
(Alvaro Castilho / De Castro)
É zum, zum, zum, capoeira mata um
Zum, zum, zum, capoeira mata um
Samba que balança é bom
Samba que balança não cai
O meu samba tem que ser no tom
A pedido do meu pai
Salve a Bahia yoyô, salve a Bahia yayá
Quem não sabe jogar capoeira
Berimbau vai lhe ensinar
Valha-me Deus, Senhor São Bento,
Buraco velho tem cobra dentro

Composição: Alvaro Castilho e De Castro;
Interpretação: Jackson do Pandeiro, in O cabra da peste PPL 12 265 Continental, face 1 faixa 1

Considerações finais
Em busca de explorar o mundo musical da Capoeira, relacionada à Música Popular Brasileira, esse artigo foi baseado no Capítulo XV do livro Capoeira Angola ensaio sócio-etnográfico do
autor Waldeloir Rego, com edição original de 1968 e edição digital 2005.
A Capoeira e o Candomblé se destacaram ao longo do tempo por proporcionarem a guarda de saberes e a proteção material de diversas práticas culturais afro-brasileiras. Ambos os casos,
os agentes culturais foram os mais prejudicados, entretanto os intelectuais brasileiros e estrangeiros
diante das manifestações culturais geraram experiências positivas (OLIVEIRA, 2009).
Para o autor, a Capoeira, bem como o carnaval, o samba e o futebol fazem parte de grandes ícones representativos da identidade cultural brasileira, cada uma possuindo sua generalidade formando um símbolo nacional. Mesmo que para os historiadores os capoeiristas estavam relacionados
a criminalidade, estudos comprovam manifestações culturais diferenciadas nas regiões brasileira. Na
capital carioca, Rio de Janeiro, o capoeira se confundia com o malandro (típico social do samba carioca). Já em Belém do Pará, eram confundidos com os não menos valentes mestres do Boi-Bumbá.
E na capital baiana, Salvador estavam relacionados à religião afro-brasileira (idem, p. 43).
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Outro fator cultural citado no Inventário para Registro e Salvaguarda da Capoeira - Dossiê (2007) é a descoberta da influência da Capoeiragem na cultura local pernambucana relacionada ao
frevo, principal expressão do carnaval em Recife.
A literatura, pintura e fotografia contribuíram muito para a divulgação das principais características positivas dessa luta, mesmo que as intenções dos intelectuais envolvidos estavam direcionadas a manifestação cultural afro-brasileira (OLIVEIRA, 2009).
Na música, bem como vimos nesse artigo, grandes intérpretes e compositores voltaram-se
para o tema, inserindo essa arte na Música Popular Brasileira, no qual recebeu influências do samba,
da bossa nova, entre outros.
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A MÚSICA DE CÂMARA DE ALBERTO NEPOMUCENO E A
MODERNIDADE NA BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA
Anderson Rocha (UFG)

andersonroch@hotmail.com

Resumo: Os ideais progressistas da Belle Époque difundiram-se nos principais centros urbanos brasileiros, apontando
novos rumos para a produção intelectual do país. Parte da produção artística deste período constituiu-se, entre outras
atividades, num dos principais canais de reflexão para questões como identidade nacional e avanço social. Este artigo
pretende situar a obra de câmara do compositor cearense Alberto Nepomuceno (1864-1920) como uma das expressões da
“modernidade” de sua época.
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno, música de câmara brasileira, cultura e sociedade.
Abstract: The progressive ideals of the Belle Époque spread in the main Brazilian cities, pointing new directions for
the intellectual production of this country. Part of the artistic production of this period promoted, among other areas,
important ways of reflection in issues such as national identity and social progress. This article aims to situate the chamber
ouvres of the Brazilian composer Alberto Nepomuceno (1864-1920) as one of the expressions of “modernity” of his time.
Keywords: Alberto Nepomuceno, Brazilian chamber music, culture and society.

Introdução
A importância do compositor Alberto Nepomuceno (1864-1920) na história da música
brasileira tem produzido vários estudos cujo enfoque central é a contraposição das duas temáticas encontradas em sua obra: a nacional e a universal. Partindo da abordagem de suas principais obras camerísticas, este trabalho procura situar em seu contexto questões como a formação de uma temática
genuinamente nacional e a incorporação de elementos e estilos estrangeiros que tiveram ressonância no meio musical brasileiro como expressões de vanguarda. O período compreendido entre o final
do século XIX e as duas primeiras décadas do século seguinte – que se convencionou chamar Belle
Époque – viu surgir no Brasil ideias e instituições empenhadas em formular uma noção de identidade
que pudesse superar sua condição de nação colonizada e submissa culturalmente. Nesta abordagem,
pretende-se demonstrar como Nepomuceno atuou em seu ambiente, compartilhando esses mesmos
ideais com representantes de áreas diversas como as ciências naturais, o direito, o jornalismo, a sociologia e as artes em geral, além de avaliar até onde essa geração obteve sucesso. Partes destas reflexões
foram previamente apresentadas na minha dissertação de mestrado intitulada Os Quartetos de Cordas
de Alberto Nepomuceno (ROCHA, 2000), sendo agora proposto um enfoque mais amplo, a partir do
conjunto das obras de câmara do compositor.

1. Um ambiente musical em formação
Embora a prática da música de câmara no Brasil tenha se firmado de forma mais consistente no auge do chamado período romântico brasileiro, esse cultivo já se esboça nas primeiras décadas do século XIX. O deslocamento do centro da vida musical de suas principais cidades, das funções
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religiosas para os teatros líricos, sociedades musicais e salões da elite local, faz com que a quantidade
de audições e o repertório composto para elas aumente gradativamente nas suas principais cidades1.
A partir da segunda metade do mesmo século, também o repertório centrado nos gêneros de morfologia mais ampla – como a sonata, o quarteto de cordas e o trio com piano – passa a fazer parte do
gosto do público local. O compositor Leopoldo Miguez (1850-1902) é o principal pioneiro na introdução dos modelos românticos alemães, incluindo o wagnerismo fortemente presente na sua música
orquestral, sendo crucial para esta análise a sua Sonata Opus 14 para violino e piano (1884), para alguns a sua obra mais inspirada e bem desenvolvida. Nela estão reunidas as duas maiores referências
para os compositores brasileiros da Belle Époque: as escolas românticas francesa e alemã (MARIZ,
1994 p. 104).

2. Três importantes obras
Os três quartetos de cordas de Alberto Nepomuceno são outro exemplo desta adesão aos
modelos germânicos. Escritos entre 1889 e 1891, são obras pertencentes à sua fase de estudos na Europa, tendo o autor possivelmente se inspirado no repertório cultivado no Club Beethoven do Rio de
Janeiro, uma vez que atuou como pianista e professor, de 1862 a 1889, nesta que foi uma das mais
importantes agremiações musicais das últimas décadas do Império (CERNICCHIARO, 1926 p. 550).
A moda dos clubes musicais foi, aliás, um dos mais importantes acontecimentos para o cultivo deste
repertório, conforme observa Azevedo (1956, p. 55), ao analisar as temporadas organizadas no Rio
de Janeiro por associações como o já citado Club Beethoven, a Sociedade de Concertos Clássicos, o
Club Mozart, além dos exemplos paulistas como o Club Haydn e a Sociedade do Quarteto Paulistano, onde “o velho repertório ‘filisteu’, com seus fogos de artifício de bravura, cedia lugar à música de
câmara e às partituras dos grandes mestres germânicos” (Ibid, p. 55).
O Quarteto no 1 em si menor foi concluído em Roma, no ano de 1889, quando Nepomuceno estava matriculado no Liceo Musicale Santa Cecilia. O estilo imprimido à obra, assim como todo o seu tratamento formal, faz desta peça o mais “clássico” dos três quartetos. Nele podemos notar
uma série de referências ao Quarteto Opus 18 nº 4 em dó menor de Beethoven, publicado em 1802.
Não são apenas o modo menor e a semelhança do acompanhamento em colcheias do violoncelo que
sugerem tal inspiração (Exemplos 1 e 2); evidentes preocupações com o equilíbrio e a simetria desta
peça se revelam também através da disposição do material temático nas quatro vozes.

É desta época o surgimento das sociedades musicais que promoviam os saraus e concertos de artistas locais e solistas
itinerantes. Entidades como a Sociedade Beneficência Musical, dirigida por Francisco Manuel da Silva (1795-1865), que
tinham também a finalidade de amparar seus músicos em situações de doença e velhice, foram responsáveis pela introdução da prática musical camerística no Rio de Janeiro (ANDRADE, 1967 p. 176). Um exemplo da música escrita nesta
fase são os Três Duetos Concertantes para violino de Gabriel Fernandes da Trindade (CASTAGNA, 2015).
1
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Exemplo 1: Nepomuceno: Quarteto nº 1mov. I

Exemplo 2: Beethoven: Quarteto opus 18 nº 4 mov. I

Nota-se após um desenvolvimento conciso que a segunda ideia é recapitulada agora na relativa da tônica, em si maior, sendo novamente possível estabelecer uma relação com a exposição do
motivo lírico do mesmo quarteto de Beethoven no seu compasso 42 (Exemplos 3 e 4).
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Exemplo 3: Nepomuceno: Quarteto nº 1 mov. I

Exemplo 4: Beethoven: Quarteto opus 18 nº 4 mov. I

A mesma busca por uma regularidade de proporções, também presente nas seções de transição para a dominante e sua recapitulação na tônica, é notada nos andamentos seguintes. Estruturado num simétrico ABA, o Andante contrasta a fluidez melódica dos seus primeiros 28 compassos com
uma maior dramaticidade conferida ao diálogo em quiálteras que se desenrola a partir de então – numa sequência iniciada na região do sexto grau, passando pela dominante, sensível e dominante – para
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recapitular a seção inicial (novamente na tônica), variando unicamente com a ornamentação em semicolcheias do primeiro violino, situada acima da melodia solo do segundo.
Nos dois últimos andamentos há pouco de especial a se mencionar, a não ser a escolha
clara do compositor por uma atmosfera bem humorada, chamando a atenção, no caso do Allegro final
(estruturado na forma sonata característica de primeiro movimento), o fato de conter em sua recapitulação apenas a primeira ideia que é logo preparada para desembocar na coda final.
Não obstante a maneira um tanto conservadora como foram trabalhados os modelos acima relacionados, o maior mérito desta obra reside na maneira fluente e inspirada com que tais procedimentos foram adotados. Essa mesma habilidade no manejo dos gêneros e das formas consagradas
pelos compositores germânicos dos séculos XVIII e XIX, evidencia-se em outras obras como a Suíte
Antique para piano solo (mais tarde transcrita para orquestra de cordas) e a Sonata para piano em fá
menor, ambas de 1893.
O quarteto de cordas seguinte data de 1890, o último dos três anos em que Nepomuceno
estudou em Roma. É o mais extenso dos três, com as seções de transição dos movimentos ampliadas
e desenvolvidas através de variações dos próprios temas principais. Dois aspectos chamam a atenção
na construção do Allegro inicial: a opção pela forma sonata monotemática e a ênfase do princípio no
qual o desenvolvimento temático não mais se limita apenas ao segmento central. Nota-se o fato de
Nepomuceno atingir a seção característica da dominante, que vai do compasso 57 ao 72, exatamente
com o mesmo motivo da abertura (Exemplo 5).

Exemplo 5: Nepomuceno: Quarteto nº 2, mov. I

A mesma atmosfera schumanniana que atravessa todo movimento inicial também emerge
do movimento lento, um andante em forma-canção binária, que combina com naturalidade o caráter
lírico do tema inicial (na região da tônica) com o agitato sombrio do compasso 29 ressaltado pelos
tremollos em fortíssimo do segundo violino. Após o instigante scherzo que se segue (estruturado num
binário simples, ao contrário do esperado ABA), conclui a obra um finale de proporções amplas, na
forma rondó-sonata, com o seu estribilho marcado por um vigor primitivo que contrasta com a leveza
despretensiosa das três seções intermediárias.
Destacam-se, em suma, a proporção estabelecida entre os seus andamentos e a sequência do desenho tonal dos mesmos. Elas definem uma unidade de estrutura que vai além dos limites dos movimentos individualmente, com os dois andamentos externos extensos, em sol menor,
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e os internos mais concisos, na tonalidade da subdominante e da dominante do tom homônimo,
respectivamente.
O Quarteto nº 3, escrito em 1891, difere dos demais pela maior independência e complexidade técnica conferida às quatro partes instrumentais, com o seu movimento inicial notabilizando-se
pelo caráter concertante do primeiro violino. Ao apresentar o seu motivo principal construído a partir
do intervalo descendente de sexta menor fá – lá, prepara o terreno através de uma brilhante passagem
não acompanhada, para a exposição propriamente dita, inaugurada com o solo do violoncelo. Também
um desenho melódico descendente constrói a segunda ideia, que é exposta a partir do compasso 66 na
tonalidade relativa da tônica (fá maior) e reexposta no tom homônimo (ré maior), com seu início no
compasso 225. No desenvolvimento, o inusitado desenho cromático dos violinos, apoiado numa sequência de acordes diminutos a cargo da viola e do violoncelo, dá uma mostra da profusão de ideias
empregadas nesta peça, sem que haja necessariamente o compromisso com um maior rigor formal.
O segundo andamento é uma série de quatro variações sobre um tema exposto à maneira
de um coral protestante, com a primeira variação (no mesmo tom de sol menor) num fugato anunciado pelo violoncelo. Na segunda variação, dividem os solos segundo violino e viola, com o tema antecedente ainda na tonalidade principal, seguindo do sexto grau (mi bemol) para a dominante como
preparação da última variação, um prestíssimo em 2/4.
O caráter brejeiro do terceiro movimento, que o próprio autor dá a designação de um “ritmo de lundu” de sua época, é mais evidenciado na sua versão orquestral incluída na famosa Série
Brasileira de 1896, sobretudo através das figuras sincopadas da seção intermediária e da rítmica pontuada do tema secundário, em fá # menor (exemplo 6) que derivam do desenho melódico iniciado pelo intervalo de quarta justa ascendente mi – lá, no solo do violoncelo.

Exemplo 6: Nepomuceno: Quarteto nº 3, mov. III
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No jogo contrapontístico do quarto movimento, um allegretto em 3/8, Nepomuceno explora não só a igualdade de papeis entre as quatro partes instrumentais, mas também o efeito de um
“passeio” da mesma frase melódica por todos os integrantes do conjunto (Exemplo 7). Formalmente,
trata-se de um rondo-sonata onde chama a atenção uma concisa reexposição (no caso, o “ADA” de
todo o plano ABACADA) iniciada no compasso 149.

Exemplo 7: Nepomuceno: Quarteto nº 3, mov. IV

Outro aspecto diferencial na música de Alberto Nepomuceno para quarteto de cordas é a
utilização (ainda que menos evidente que as suas próprias experiências futuras) de elementos rítmicos
extraídos da música popular urbana que estava surgindo no Brasil. O emprego mais notável acontece
no terceiro movimento do Quarteto nº 3, em ré menor. Por ocasião da estreia em sua versão orquestral, Nepomuceno teceu comentários acerca do emprego de ritmos populares no Intermezzo, por meio
das notas de programa do referido concerto, que foi reproduzido por Oscar Guanabarino em artigo
d’O Paiz. Nele, o compositor cearense descreve o segundo tema como “uma melodia característica
de um ritmo de lundu brasileiro, acompanhada por um motivo característico no quarteto [no caso as
cordas da orquestra], que faz lembrar os nossos fadinhos” (apud PEREIRA, 1985, p. 144). Um discurso de clara referência às questões identitárias que permeavam a cultura e seus agentes àquela época.
Mesmo estando firmemente vinculados à tradição romântica da primeira metade do século XIX, os procedimentos clássicos adotados por Nepomuceno em seus quartetos de cordas representaram um dos marcos da modernidade em sua época, uma vez que o modelo germânico que trazia
novos ventos para cena camerística brasileira continuava a influenciar a música feita em várias partes
do Europa. Ademais, as questões ligadas à construção de uma identidade cultural brasileira, que também deveriam figurar nas obras dos seus artistas representantes de uma alta cultura e seus espaços de
práticas, coexistem de maneira clara na proposta acadêmica destas peças.
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3. As instituições do saber
Os três maiores núcleos geradores das atividades intelectuais do Brasil no século XIX foram a Faculdade de Direito de São Paulo (fundada em 1827), os cursos de direito de Olinda e Recife
(1828) e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (criado no Rio de Janeiro, em 1836). As duas
primeiras instituições não só formaram os bacharéis que “como magistrados e advogados, formaram
o núcleo dos quadros políticos do Império”, como também se transformaram nos principais centros literários da época. Ao Instituto Histórico e Geográfico coube o levantamento de nossa história,
com vistas à formação de uma memória que valorizasse prioritariamente os seus aspectos autóctones
(CASTELO, 1999 p. 160). A partir destes núcleos, tornou-se mais ampla a difusão dos ideais românticos da autoafirmação nacional. Apoiados nas correntes evolucionistas e nas teorias raciais vigentes
na Europa, esses debates também procuraram equacionar, no plano intelectual, a questão da integração do negro e do imigrante na sociedade brasileira, buscando a formulação de uma noção de identidade nacional que indicaria “o lugar do Brasil junto às nações ‘civilizadas’, ‘brancas’ e ‘modernas”
da Europa” (PEREIRA, op cit 21-2).
A criação musical erudita de fins do século XIX também buscou refletir tais conceitos
principalmente através da coleta, classificação e reelaboração sistemática do material folclórico.
Alberto Nepomuceno, em entrevista à revista A Epoca Theatral, refere-se a seus estudos sobre as
origens étnicas da música brasileira “tal como na poesia popular foi verificado pelos nossos folcloristas, como Sylvio Romero, Mello Moraes Filho e outros”, revelando possuir uma coleção de
uns oitenta cantos populares “quase todos estudados e classificados” (apud CORRÊA, 1996 p. 31).
Ademais, sua proximidade dos movimentos abolicionista e republicano nos anos em que residiu
em Recife e Fortaleza também demonstrava o quão sensível esteve a estes ventos, pois foi na capital pernambucana que realizou estudos de humanidades, desfrutando certamente do ambiente de
efervescência cultural que se dava em torno dos acadêmicos da Faculdade de Direito de Recife.
Em 1882, aos dezoito anos, foi nomeado diretor do Club Carlos Gomes de Recife, vinculando-se
paralelamente às causas abolicionista e republicana, onde figurou como sócio honorário da Sociedade Nova Emancipadora de Pernambuco, no ano de 1883. De volta a Fortaleza no ano seguinte,
filiou-se ao Centro 25 de Dezembro e atuou como músico no Reform Club, entidades abolicionistas daquela cidade.
Outra atuação que confirma as relações de parte da atividade musical deste período com
os principais polos irradiadores do conhecimento no País é a do Club Haydn de São Paulo, dirigido
pelo jovem compositor Alexandre Levy (1864-1892), que contava entre seus sócios fundadores com
vários acadêmicos do Largo São Francisco. A própria Casa Levy, o estabelecimento comercial em
cujas reuniões e saraus culturais partiu a iniciativa de fundação do Club Haydn, respondeu pelo lançamento e comercialização da principal obra para piano do então estudante de direito Brasílio Itiberê
da Cunha (1846-1913), A Sertaneja (1869), considerada um dos principais marcos da orientação nacionalista na música brasileira.
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4. A crescente influência da música francesa
Ao contrário da literatura e das artes plásticas, cuja influência francesa sempre predominou no período do segundo império até cerca de 1914, a prática musical no Brasil teve inicialmente a
hegemonia da Itália. Num segundo momento, conforme abordado anteriormente, ela passou a dividir
esse vínculo com as culturas alemã e francesa (nesta ordem), tidas como referência de um ideal “moderno”. Com a deflagração da guerra europeia de 1914, a hierarquia destas relações e influências se
altera conforme o posicionamento político do Brasil diante do conflito. Neste momento, os trabalhos
de Henrique Oswald, Francisco Braga, Glauco Velasquez e Alberto Nepomuceno não só estavam voltados para o estilo francês como em alguns casos havia o engajamento explícito em favor dos aliados
franceses, italianos e ingleses contra os alemães (PEREIRA, op cit 299-301). Em 1915, Nepomuceno publica Cloches de Noël para piano solo, dedicada aos príncipes Leopoldo e Carlos e à princesa
Maria José, filhos do rei Alberto I da Bélgica, solidarizando-se com aquele país atacado pelas forças
germânicas (CORRÊA, 1996 p. 42). No ano seguinte, estreou no salão do Jornal do Comércio, Rio
de Janeiro, o Trio em fá sustenido menor, onde Nepomuceno utilizou a forma cíclica nos moldes da
“escola francesa” (Exemplo 8), além da escala de tons inteiros – anteriormente adotada na sua ópera
Abul (1899) – no terceiro movimento, Scherzo (Exemplo 9).

Exemplo 8: Trio em fá# menor, mov I: motivo em ciclos

Exemplo 6: Nepomuceno: Trio em fá# menor, mov III
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Com uma recepção enormemente favorável em sua estreia, a execução do Trio em 1916
provocou elogios de personalidades da cena musical francesa, como André Messager e Darius Milhaud, destacando seus lances de modernidade e expressividade que colocavam o compositor, ao lado
de Oswald, entre os melhores da nação. Para Goldberg (2010),
[...] a maneira que Nepomuceno emprega a modalidade, o cromatismo as progressões de
acordes diminutos ou as formações de tons inteiros não gerou a necessidade de afastamento
da forma tradicional da música de câmara. Assim, a sua contribuição para o modernismo
musical possivelmente se encontre mais em seu trabalho harmônico que formal ou instrumental (GOLDBERG, 2010 p. 63).

Outra importante frente de atuação de Nepomuceno foi a de musicar poemas em português, nos moldes do lied alemão e da chanson francesa, com a qual construiu a sua imagem de “defensor” do caráter nacional na música, a partir de sua volta ao Brasil em 1895. Foi nesta ocasião que
contou com o apoio do crítico musical Rodrigues Barbosa que enalteceu a inflexão nacional presente
em suas canções sobre verso na língua pátria (PEREIRA, op. cit. 132). Porém, é também significativa
a parcela de canções em que o autor utiliza poemas escritos nos idiomas alemão e francês.
Esta grande proximidade da música francesa com os compositores brasileiros prosseguiu
na obra de Francisco Braga, Glauco Velasquez e Heitor Villa-lobos.

Considerações finais
A exemplo das escolas nacionais surgidas na Europa, o movimento romântico local propiciou a adoção de elementos da cultura popular na música brasileira de concerto que se conformaram
com os anseios desenvolvimentistas desta sociedade. Por sua vez, este ideal de civilização concorreu
para uma cooptação de valores e modelos externos que em alguns casos se estabeleceram através de
uma profunda dependência.
No caso da obra de Nepomuceno, os elementos musicais extraídos do folclore e da música popular urbana coexistiram em sua obra com as demais referências europeias aceitas pelo gosto
das elites burguesas da virada do século XIX. Mais que isto, sua vertente internacionalista se configurou em genuína representação da modernidade da época, através de um metier conquistado através de
sólidos estudos e estreitos contatos com artistas de várias nacionalidades. Os resultados desta prática
estão presentes em obras camerísticas como os Quartetos de Cordas e o Trio. No entanto, em vários
momentos o reconhecimento de tal versatilidade pela historiografia da música brasileira esbarrou na
preocupação simplista de se rastrear em sua obra apenas a matéria-prima folclórica ou mesmo na intenção de se apontar nela um nacionalismo hesitante, desviando o conjunto da obra do seu verdadeiro
foco estético e seu contexto histórico. Necessário é reconhecermos, todavia, que esse conceito reducionista deveu-se também aos seus posicionamentos políticos frente às questões do Instituto Nacional de Música e os grupos que atuaram na cena musical à época, ligados ou não à nascente República,
posicionamentos estes que se somaram mais adiante aos desdobramentos da Semana de 22. Não por
acaso a música de Alberto Nepomuceno configura-se num dos mais expressivos exemplos da relação
dialética entre o nacional e o universal na arte brasileira.
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A POLCA ALBERTO AUGUSTO (MI-132) E O
ACERVO DO MAESTRO BALTHASAR DE FREITAS
Leon Duarte Borges (IFG)
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Resumo: O acervo de manuscritos musicais do Maestro Balthasar de Freitas é uma das mais importantes fontes para o
estudo da música em Goiás, especialmente aquela produzida nos séculos XIX e início do XX. As obras que constituem
esse acervo estão divididas em quatro séries: (1) música sacra; (2) música instrumental; (3) música impressa; e (4) outros
documentos. A série música instrumental por sua vez está dividida em dois grandes grupos: (1) danças; (2) marchas e
dobrados. Ao todo foram catalogadas 32 polcas, a grande maioria obras anônimas da última década do século XIX e
primeiras do XX. Entre essas polcas, destaca-se Alberto Augusto (MI-132), obra significativa, com atribuição possível a
Antônio da Costa Nascimento, o Tonico do Padre, um dos mais célebres compositores de Goiás do período. O presente
projeto realiza um estudo de crítica textual das fontes da polca Alberto Augusto preservadas no acervo Balthasar de
Freitas. Como resultado, chega-se à conclusão de que a atribuição de autoria a Tonico do Padre, apesar de bastante
consistente, não chega a ser provada. Com essa pesquisa foi possível contribuir tanto para o entendimento das relações
dos músicos da cidade de Pirenópolis com o acervo do maestro jaraguense, bem como para uma melhor compreensão da
música de banda do interior de Goiás.
Palavras-chave: Banda de música, Jaraguá, manuscritos musicais, danças.
Abstract: Balthasar de Freitas’s collection is one of the most important sources for the study of music in the State of
Goiás, especially that from nineteenth and early twentieth century. The items which form this collection were divided
into four sub-collections: (1) sacred music; (2) instrumental music; (3) printed music; and (4) other documents. The
instrumental music sub-collection is formed by two large groups: (1) dances; and (2) marches and dobrados. Among the
dances, 32 polkas were catalogued, most of them anonymous works from late nineteenth and early twentieth century.
Among these pieces, comes to attention the polka Alberto Augusto (MI-132), an interesting piece whose composer might
be Antônio da Costa Nascimento, known as “Tonico do Padre”, a remarkable figure in the artistic scene of Goiás. The
current research made a study of textual criticism of the sources of the polka Alberto Augusto preserved in Balthasar de
Freitas’s collection. As a result, it stablished that the attribution of authorship to Tonico do Padre is quite plausible, though
not clearly proved. With this research, it was possible to collaborate for the comprehension of the relationship between
musicians from Pirenópolis and Balthasar de Freitas’s collection, as well as for a better understanding of the music played
by the wind bands from the State of Goiás.
Keywords: Wind band, Jaraguá, musical manuscripts, dances.

Introdução
A pesquisa musicológica acerca do repertório colonial no Brasil teve um grande impulso
graças à obra de Francisco Curt Lange, que, em meados do século XX, publicou seus primeiros trabalhos chamando a atenção para a importância da preservação e divulgação desse repertório. Desde
então, muitos pesquisadores se engajaram na iniciativa de resgate histórico desse passado cultural até
então esquecido.
Em Goiás, os primeiros passos nesse sentido foram dados por pesquisadores como Braz
de Pina Filho e Belkiss Mendonça, nas décadas de 1970 e 1980, e atualmente há uma nova geração
de musicólogos engajada nesses trabalhos. Porém, esses trabalhos musicológicos ainda se encontram
nos seus estágios iniciais, ou seja, identificação e estudo das fontes primárias, como manuscritos musicais e outros documentos relacionados à prática musical; catalogação; e crítica textual.
Atualmente, sabe-se da existência de, pelo menos, seis acervos goianos contendo manuscritos musicais dos sécs. XVIII e/ou XIX: (1) acervo de Antônio César Caldas Pinheiro, de Itaberaí;
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(2) Dorvi/Moreyra, de Goiânia/Cidade de Goiás; (3) família Pina, de Pirenópolis; (4) Banda 13 de
Maio, de Corumbá; (5) Museus das Bandeiras, da Cidade de Goiás; (6) maestro Balthasar de Freitas,
de Jaraguá (PINTO, 2012). Esse último acervo é o foco dessa pesquisa.
Balthasar Ribeiro de Freitas foi um músico da cidade de Jaraguá, que atuou no coro da
igreja e na banda de música da cidade. Nasceu em Jaraguá, no dia 7 de dezembro de 1870, filho de
Antônio Ribeiro de Freitas e Pacífica Soares Camargo, e morreu na mesma cidade, em 31 de maio de
1936. Ingressou no Seminário de Santa Cruz, na Cidade de Goiás, onde iniciou seus estudos musicais, mas abandonou a instituição em 1888, antes de ser ordenado. Atuou na banda Euterpe Jaraguense de 1888 a 1893, como regente auxiliar. Após deixar a banda, continuou suas atividades musicais,
atuando em eventos como a Festa do Espírito Santo de 1924. Além da música, também se dedicou à
advocacia e à política. Trabalhou como advogado provisionado nas cidades de Jaraguá, Pirenópolis,
Cidade de Goiás, Itaberaí e Corumbá. Nessas ocasiões, aproveitava para estabelecer contato com os
músicos locais, trocando cópias de música. Devido a questões políticas locais, deixou a cidade de Jaraguá em 1910 e mudou-se para Bonfim, atual Silvânia, onde morou até 1913, quando retornou para
a cidade natal. Além de regente, multi-instrumentista, compositor e copista, foi herdeiro do acervo da
família Ribeiro de Freitas, rico em manuscritos originados de gerações anteriores e de diversas cidades de Goiás (PINTO, 2013).
Esse acervo está dividido em quatro séries distintas: (1) música sacra; (2) música instrumental; (3) música impressa; (4) outros documentos. Existem 507 obras preservadas em manuscritos1, contidas nas séries música sacra (164 obras) e música instrumental (343 obras). Essas obras são
datadas de 1836 e 1935, sendo a maioria de 1880 a 1920. Dentre as 507 obras, 449 (cerca de 89%)
não possuem indicação de autoria, e mesmo nos casos em que há indicação, muitas são incompletas
ou contraditórias (PINTO, 2012).
Dentro do grupo de danças do acervo, o gênero predominante é a valsa, mas também
existem polcas, tangos, quadrilhas e outros. Há 32 polcas, apenas uma trazendo indicação de autoria,
atribuída a Benedicto Rodrigues Braga. As outras, a princípio, não possuem autoria indicada. Dentre
elas, destaca-se a Polca Alberto Augusto (MI-132), que possivelmente foi composta pelo músico Antônio da Costa Nascimento (Tonico do Padre), de Pirenópolis.
Nessa pesquisa, foi feito um estudo de crítica textual das fontes relativas à Polca Alberto Augusto (MI-132) encontradas no acervo Balthasar de Freitas, objetivando examinar a atribuição da autoria a Antônio da Costa Nascimento e produzir uma edição crítica da obra. Além de
fazer parte do trabalho de divulgação do acervo, essa pesquisa também contribui para o conhecimento das relações de troca cultural que ocorreram em Goiás entre o final do século XIX e o início
do século XX.

1

Conjuntos de partes cavadas. Não há no acervo nenhuma partitura em formato de grade.
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1. DESENVOLVIMENTO
1.1 Autoria da Obra
Assim como a maioria das obras preservadas no acervo Balthasar de Freitas, as cópias da
Polca Alberto Augusto não apresentam nenhuma indicação em relação à sua autoria. Em casos como
esse, se faz necessário o estudo de fontes externas para a verificação de possíveis indícios nesse sentido. Em relação à Polca Alberto Augusto, foram encontrados indícios de que a obra teria sido composta por Antônio da Costa Nascimento, o Tonico do Padre, músico que viveu em Pirenópolis, e cuja
atividade foi de grande importância para a música da cidade.
Tanto Jaraguá quanto Pirenópolis possuem tradição cultural musical desde o século XVIII,
e ambas as cidades foram originadas da atividade de extração mineral. Essas duas cidades possuem
fortes vínculos culturais no campo da música, como pode ser observado pelo frequente intercâmbio
de cópias musicais entre os músicos destas localidades (PINTO, 2006).
Antônio da Costa Nascimento nasceu em 28 de dezembro de 1837, em Pirenópolis, filho
de José Inácio do Nascimento e de Ana da Glória. Porém, foi seu irmão mais velho, o Padre Francisco Inácio da Luz, o responsável pela sua educação, originando assim o apelido “Tonico do Padre”.
Com o irmão, teve a formação musical que o levou a ser compositor, regente e multi-instrumentista,
exercendo a função de diretor musical da igreja, mestre capela da Irmandade do Santíssimo Sacramento e regente da Banda Euterpe (criada por Tonico e seu irmão em 1868), além de atuar no campo da música teatral. Realizou uma contribuição notável para os acervos musicais da região, com a
produção de aproximadamente 400 obras por ele compostas, arranjadas ou copiadas. Apesar de suas
funções relacionadas à música sacra, sua contribuição mais significativa se deu no gênero da música
para banda (PINA FILHO, 1986).
Em um levantamento das obras compostas por Tonico do Padre, feito por Braz Wilson
Pompeu de Pina2, aparece uma polca intitulada “Alberto Augusto”, datada de 1889, para banda (PINA
FILHO, 1986). Esse é o principal indício de que a obra preservada no acervo Balthasar de Freitas de
forma anônima, seria de autoria de Tonico do Padre. Porém, esse não é o único indício, pois existem
ainda outras informações que corroboram essa hipótese. Na mesma publicação, Braz de Pina também
comenta que “o arquivo musical da família de Balthasar de Freitas em Jaraguá dispõe de várias obras
de Antônio da Costa Nascimento” (PINA FILHO, 1986, p. 11). Pina Filho indica ainda que o ciclo
de amizades de Tonico do Padre “era muito grande, comprovada pela sua correspondência musical”
(PINA FILHO, 1986, p. 13). Outras duas obras listadas no catálogo elaborado por Braz de Pina se encontram também no acervo Balthasar de Freitas: o tango Os Teus Anos, de 1880 (MI-222), e o tango/
habaneira Pyrenópolis, de 1892 (MI-213). O fato de Tonico do Padre ter participado como regente na
missa fúnebre de Antônio Ribeiro de Freitas3, em 1875, pode indicar certa proximidade do compositor com a família de Jaraguá.
Esse levantamento foi feito a partir dos acervos da Banda Euterpe, da Banda Phoenix, do Teatro de Pirenópolis, e de
Clotário e Geraldo de Freitas. Esse último é o que chamamos aqui de acervo Balthasar de Freitas.
3
Possivelmente o pai de Balthasar de Freitas, levando em consideração que Balthasar nasceu em 1870. Porém, são
encontrados diversos registros de pessoas com o mesmo nome nesse período, inclusive entre membros da família Ribeiro
de Freitas, o que dificulta a afirmação (PINTO, 2013).
2
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Outro fato bastante relevante, relacionado à instrumentação da Polca Alberto Augusto, é
a existência de uma parte de flautim. Não aparecem partes escritas para esse instrumento nas obras
originadas de Jaraguá preservadas no acervo Balthasar de Freitas, o que indica que o instrumento não
era utilizado nos grupos musicais da cidade. Por outro lado, há registros desse instrumento em bandas
das cidades de Pirenópolis e Goiás (MENDONÇA, 1981). Esse fato, apesar de não apontar que a origem da Polca seja especificamente de Pirenópolis, sugere uma origem fora de Jaraguá.
Após a morte de Antônio da Costa Nascimento, em 15 de fevereiro de 1903, a direção
da Banda Euterpe passou para seu aluno Silvino Odorico de Siqueira. A banda continuou ativa até a
morte deste. Vasco da Gama Siqueira, filho e herdeiro musical de Silvino, não deu prosseguimento à
Euterpe, e entrou na outra banda da cidade, a Banda Phoenix. Vasco da Gama aparece no acervo Balthasar de Freitas como copista da Polca Alberto Augusto.
Era costume entre os músicos da época dedicar suas composições a amigos, de maneira
que essas obras, muitas vezes, levam no título o nome daquele a quem a peça foi dedicada. Mestre
Alberto Augusto Pereira foi um músico da Cidade de Goiás, atuando como mestre da Banda da Polícia e da Banda Ypiranga, além de ter sido bombardinista na orquestra do cinema Luso-Brasileiro e na
Banda de Joaquim Marques. Na orquestra do cinema, tocou ao lado de Antônio Paula Freitas, também
bombardinista e parente de Balthasar de Freitas4 (MENDONÇA, 1981).
Os indícios aqui apontados, apesar de não confirmarem de maneira conclusiva, indicam
fortemente que a autoria da Polca Alberto Augusto se deve a Antônio da Costa Nascimento. Grande
parte das obras de Tonico do Padre estão atualmente preservadas no acervo da família Pina, em Pirenópolis. Porém, esse acervo, que poderia ser uma fonte para confirmação da autoria da obra, não está
acessível a pesquisadores.

1.2 As Fontes e Sua Edição
A Polca Alberto Augusto está preservada em um conjunto de manuscritos musicais composto de partes cavadas, ou seja, cada documento contém a música a ser tocada por um único instrumento. Não existe partitura em formato de grade contendo todos os instrumentos no conjunto de
cópias preservado no acervo Balthasar de Freitas.
Como os manuscritos eram produzidos com uma finalidade prática imediata – a execução em bailes e outros eventos –, existem alguns obstáculos para o estudo dessas fontes. Primeiro, a
grande quantidade de erros e inconsistências na escrita musical. Como as partes eram escritas pelo
copista ou compositor em folhas separadas, sem a referência da obra completa, isso dava margem a
muitos erros por parte daqueles que não dominavam essa técnica de escrita adequadamente. Segundo,
a falta de informações referentes à autoria da obra. É um problema a identificação da motivação da
assinatura contida nos documentos, pois essa pode indicar composição, cópia, ou mesmo propriedade do manuscrito. A identificação de um documento como o autógrafo ou como uma cópia posterior
geralmente depende do estudo de outras fontes para comparação de informações e identificação da
4

As informações a respeito do grau de parentesco não são consistentes.
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autoria. Terceiro, a falta de uma partitura em forma de grade. Sem essa partitura, é difícil identificar
a instrumentação completa utilizada na obra, pois se uma das partes individuais for perdida, não há
outro registro de sua existência. Era comum fazer adaptações da peça de acordo com cada circunstância em que era executada, e por isso existem diferentes grupos de cópias contendo diferentes versões
e instrumentações.
Para o trabalho de edição crítica, optou-se pela conversão desses documentos em uma
partitura no formato de grade, realizando também as devidas correções e atualizações. O primeiro
passo desse processo é o relatório de fontes, que consiste numa listagem dos manuscritos de acordo
com as informações obtidas através do texto não-musical presente nos documentos. No caso da Polca
Alberto Augusto, as informações encontradas e usadas na listagem foram as seguintes: a) instrumento; b) copista; c) local de cópia; d) data de cópia. A partir dessas informações, é possível organizar os
manuscritos em grupos de cópias, de acordo com as ocasiões em que foram produzidas.
No caso dos manuscritos da Polca Alberto Augusto contidos no acervo Balthasar de Freitas, foram encontrados quatro grupos de cópias, descritas na Tabela 1. Apesar da ausência de indicação de local nas cópias de Balthasar de Freitas e de Gordo, é possível identificá-los. Na cópia de
Barytono sib de Vasco da Gama, há uma indicação de que a cópia foi feita na casa de Gordo. Portanto,
pode-se concluir que as cópias de Gordo provavelmente foram feitas também em Pirenópolis, e que
existe um grupo de cópias produzidas por Gordo anterior ao primeiro grupo de cópias encontrado no
acervo Balthasar de Freitas. No caso da cópia feita por Balthasar de Freitas, era de seu costume omitir a indicação de local quando a cópia era feita em sua casa. Sabendo disso, é possível atribuir o local
de cópia à cidade de Jaraguá (PINTO, 2012).

Tabela 1: Grupos de cópias da Polca Alberto Augusto preservadas no acervo Balthasar de Freitas.
Grupo de Cópias

Descrição das cópias: instrumento, copista, local, data

Grupo 1

Barítono sib, Vasco da Gama Siqueira, “em casa de [ilegível] Gordo”, 1o de fevereiro de 1903;
1a Clarineta, Vasco da Gama Siqueira, Pirenópolis, 6 de fevereiro de 1903;
1o Piston, Vasco da Gama Siqueira, Pirenópolis, 6 de fevereiro de 1903;
Altus mib, Vasco da Gama de Siqueira, Pirenópolis, 7 de fevereiro de 1903;
Trombones, Vasco da Gama Siqueira, Pirenópolis, 8 de fevereiro de 1903.

Grupo 2

Pettit Flutt, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
Requinta, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
1o Piston, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
2o Piston, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
Contralto sib, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
1o Trombones em dó, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
Bombardom mib, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
Basse em dó, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904;
Altus mib, [ilegível] Gordo, sem local, 31 de janeiro de 1904.

Grupo 3

1o Sax mib, Balthasar de Freitas, sem local, 7 de maio(?) de 1907.

Grupo 4

Bombardão mib, Vasco da Gama Siqueira, Pirenópolis, 19 de janeiro de 1912.
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O próximo passo é a transcrição paleográfica, ou seja, a transcrição das partes cavadas em
uma partitura completa em formato de grade, através de um software de edição musical, mantendo a
maior fidelidade possível em relação ao texto musical encontrado nas fontes. Para isso, é necessário
fazer uma seleção das partes a serem transcritas, dentre todo o conjunto de manuscritos, de acordo
com alguns critérios. A princípio, foi utilizada toda a instrumentação contida no conjunto de manuscritos, exceto nos casos em que existe mais de um manuscrito referente à parte de um mesmo instrumento. Nesses casos, utilizou-se a cópia mais antiga, com o intuito de se aproximar ao máximo da
concepção original da obra. As fontes que não foram usadas na transcrição paleográfica foram usadas
para eventuais comparações e esclarecimentos. Além da transcrição do texto musical, foram transcritos também os textos não-musicais (indicações como “solo”, “secco”), as rasuras e correções já presentes nos manuscritos, e as indicações de repetição.
Algumas adaptações foram necessárias já nesse primeiro estágio de transcrição. A parte
de requinta apresenta uma repetição indevida do compasso 59 (que se repete no compasso 60), portanto o compasso 60 foi excluído. A parte de Basse Dó apresenta um ritornello do compasso 17 ao 24
que não aparece nas outras partes, portanto a barra de ritornello foi excluída e o trecho foi recopiado
para os compassos 25 a 32. Há compassos em que algumas partes apresentam repetição da armadura
de clave por precaução e outras não, portanto essa repetição foi aplicada a todas as partes (compassos
17, 32, 41). Caso semelhante ao anterior ocorre em relação à barra dupla, no compasso 41. A escrita de staccato aparece de duas maneiras diferentes nas fontes: ponto e cunha (nas cópias do Vasco da
Gama, sempre ponto, nas cópias de Gordo, ora ponto, ora cunha); essa diferença foi desconsiderada
na transcrição, onde foi escrito somente em forma de ponto. Nos casos em que a escrita musical apresentou dificuldades na leitura paleográfica, as partes foram comparadas entre si para esclarecimento.
A partir da conclusão da transcrição paleográfica, se inicia a edição crítica. Esse processo
consiste na correção de erros e inconsistência no texto musical, com descrição no aparato crítico. O
uso de diferentes grupos de fontes contendo divergências entre si, e a ausência dos manuscritos autógrafos, tornam necessárias também eventuais reconstruções e adaptações do texto musical encontrado. A parte de Flautim (Petit Flute) em réb foi convertida para Flautim em dó, devido ao fato de que
esse instrumento caiu em desuso, e hoje é raramente encontrado nas bandas de música. As duas partes
de trombones, escritas em um único manuscrito, foram convertidas em partes individuais. Foi criada
uma parte de 2a Clarineta, copiada da parte de 2o Piston, devido à existência de uma parte de “1a Clarineta” e a ausência de uma segunda parte correspondente. Foi criada também uma parte de percussão, pois era costume haver o acompanhamento de percussão na execução das peças desse repertório
para banda. Porém não era costume escrever esse acompanhamento, pois os percussionistas tocavam
de ouvido e/ou improvisavam. A escrita dessa parte foi feita, no geral, de acordo com a prática da época: bumbo e prato dobrando o baixo, caixa dobrando o acompanhamento harmônico (PINTO, 2006).
Antes da descrição do processo de edição, é interessante apresentar uma descrição de aspectos musicais da obra. A Polca Alberto Augusto é escrita em compasso binário (2/4), na tonalidade
de mi bemol maior, com uma modulação para lá bemol maior na última seção. A peça pode ser dividida em cinco seções, com três temas principais, numa forma A-B-C-B’-A’.
Assim como em outras obras desse repertório, a instrumentação pode ser classificada em
três funções principais: (1) instrumentos responsáveis pela linha de baixo; (2) pela melodia; (3) e pelo
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acompanhamento harmônico (PINTO, 2006). As correções foram feitas de acordo com essas funções
e na seguinte ordem: melodia, baixo, harmonia. Por último foram corrigidas as dinâmicas, articulações e alguns aspectos visuais e de formatação da partitura. Os instrumentos responsáveis por cada
função podem variar ao longo da peça, e às vezes a distinção pode não ser muito clara, porém esse
modelo de organização facilita a edição.
A melodia, na primeira seção (compassos 1 com anacruse a 16), corresponde às partes de
1a Clarineta, 1o Piston e, em alguns momentos, 2o Piston (todos comentários sobre a parte de 2o Piston
se aplicam também à parte de 2a Clarineta); Requinta e Flautim entram nesse grupo a partir da anacruse para o compasso 9. A segunda seção (compassos 17 a 32 com repetição) apresenta duas melodias: uma no baixo (Barytono sib, Bombardom mib e Baixo em Dó) e outra no Flautim e na Requinta
(esse último instrumento a partir do compasso 25). Nessa seção, foram consideradas apenas as partes de Flautim e Requinta; o baixo foi corrigido posteriormente, no estágio de correção da própria linha de baixo. Na terceira seção (compassos 33 a 40), a melodia foi localizada nas partes de Flautim,
Requinta, 1a Clarineta, 1o e 2o Pistons, pois apesar de todas as partes apresentarem figuram rítmicas
semelhantes, essas apresentam maior movimento melódico (maior mudança de notas em relação à altura). A quarta seção (41 a 48) é uma repetição da segunda, mas sem a melodia de Flautim e Requinta.
A melodia do baixo nessa seção também foi corrigida posteiormente, assim como na segunda seção.
A quinta seção (compasso 49 até o final, 71 com repetição) corresponde a uma repetição do primeiro
tema, porém com uma modulação para a tonalidade de lá bemol maior. Os dois primeiros compassos
apresentam a nova tonalidade através de uma escala descendente localizada nas partes de Flautim,
Requinta, 1a Clarineta e 1o Piston. Já na anacruse para o terceiro compasso da seção, a melodia passa para a parte de Barytono sib, acompanhada em alguns momentos por 1o Piston e Baixo em Dó. No
compasso 63, uma segunda melodia aparece nas partes de Flautim e Requinta.
Para a correção da melodia, as partes foram comparadas entre si para identificação e
correção de erros e inconsistências. Essa comparação foi feita tanto no sentido “vertical” quanto no
“horizontal”, ou seja, tanto entre as ocorrências simultâneas quanto entre as repetições dessas ocorrências. Quando possível, a comparação foi feita primeiramente entre as partes simultâneas. Porém,
quando isso não foi possível, as repetições foram comparadas para esclarecimento. Quando identificada uma divergência na escrita musical, a situação mais ocorrente foi considerada a correta, e a outra foi corrigida. Por exemplo, se três partes contém uma mesma melodia, mas uma delas apresenta
uma divergência, esta última foi corrigida. Quando esse método de comparação não ofereceu indícios
claros e não houve referencial plausível a favor de nenhuma das situações divergentes, a melodia foi
comparada com o baixo e a harmonia, para verificação da coerência harmônica. Se mesmo assim o
problema não foi esclarecido, a correção ficou a critério do editor.
A correção da linha de baixo obedeceu aos mesmos critérios descritos a respeito da melodia. A linha de baixo se localiza nas partes de Baixo em Dó, Bombardom mib e Barytono sib ao longo de toda a peça. A parte de Barytono sib, porém, representa um meio termo entre a função de baixo,
de acompanhamento harmônico (e eventualmente melodia), e, portanto, apresenta uma escrita relativamente independente dos demais instrumentos responsáveis pelo baixo. No repertório para banda
preservado no acervo Balthasar de Freitas, é comum a escrita da linha de baixo em dois instrumentos, um mais grave em sib e outro mais agudo em mib, de maneira que ambos se complementem em
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relação à extensão e tessitura, tocando em uníssono ou em oitavas (PINTO, 2006). A parte de Baixo
em Dó fornecida pelo editor, no entanto, não é destinada a nenhum instrumento específico, e serve de
certa maneira como um referencial, podendo ser tocado por qualquer instrumento baixo disponível.
Após a correção da linha de baixo, as partes de Baixo em Dó e Bombardom mib foram unificadas em
uma única parte para Tuba em dó.
A correção do acompanhamento harmônico se deu por um processo diferente. Antes da
análise das partes responsáveis por essa função, foi feita uma comparação entre a linha de baixo e a
melodia já corrigidas, com a intenção de se deduzir a harmonia a partir dessas vozes. A harmonia nesse repertório para banda é bem simples, e é construída geralmente sobre os acordes de tônica, subdominante e dominante, e eventualmente o acorde de tônica relativa. A partir desses acordes, foi feito
um modelo harmônico mais simples possível, e a partir dele foi feita a comparação e correção das
partes responsáveis pelo acompanhamento harmônico. A escrita original foi aproveitada ao máximo possível. Os instrumentos responsáveis pelo acompanhamento harmônico são Altus mib, 1o e 2o
Trombones, e em alguns momentos, 2o Piston e Barytono sib.
A última etapa da edição crítica envolve a correção das dinâmicas e articulações. No geral, as alterações ficaram a critério do editor, tentando aproveitar ao máximo as indicações originais,
mas buscando maior consistência, coerência e simplicidade na escrita musical. No caso das dinâmicas, todas as indicações foram unificadas em “forte”, “fortíssimo” ou “piano”, evitando os vários
níveis de dinâmica que aparecem simultaneamente. Por exemplo, logo no primeiro compasso, aparecem indicações diversas para cada instrumento, que vão do “pppp” ao “p”, e nesse caso as indicações
foram convertidas todas para “p”. As dinâmicas escolhidas obedeceram, além dos indícios encontrados nos manuscritos, a lógica formal da peça. Na primeira seção, a melodia ocupa o espaço de oito
compassos, portanto os oito primeiros compassos foram escritos em “piano” e os oito compassos seguintes em “forte”. Na segunda seção, as dinâmicas variam entre “forte” e “piano” a cada quatro compassos, de acordo também com a melodia. A terceira seção ficou toda em “fortíssimo”. A quarta seção
seguiu o mesmo padrão da segunda. A quinta seção começa com dois compassos em “fortíssimo”, e
a partir daí segue até o final em “piano”, com a exceção do oitavo compasso após a barra dupla, em
“forte”. Para a correção das articulações, foram consideradas principalmente as indicações presentes
nas cópias mais antigas, e a partir dessas, as demais foram corrigidas.
Finalmente, alguns detalhes de formatação foram padronizados. Por exemplo, o agrupamento das colcheias e semicolcheias foi feito sempre dentro de cada tempo, no espaço de uma semínima, exceto na melodia de Flautim e Requinta dos compassos 17 a 32, em que as semicolcheias foram
agrupadas dentro do espaço de uma colcheia. As indicações de repetição como “S” e “D.C.” (da capo), por serem inconsistentes, foram excluídas e os trechos respectivos escritos por extenso.
Todas as correções em relação à altura e ritmo estão listadas e descritas no aparato crítico, indicando a situação encontrada na fonte, antes da edição. Estão dispostas na ordem que foram
realizadas, e listadas da seguinte forma: local; instrumento; situação na fonte. O local está descrito de
acordo com o seguinte modelo: c.x.x.x, em que o primeiro valor corresponde ao número do compasso, e os seguintes especificam a divisão do tempo em que a correção foi feita. Por exemplo, c.3.1.2
indica terceiro compasso, primeiro tempo, segunda metade do tempo. A situação na fonte é descrita
com o nome da figura rítmica quando a correção foi feita em relação ao ritmo, e com o nome da nota
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quando a correção foi feita em relação à altura. Portanto, se a figura rítmica está omitida, a correção
foi feita apenas em relação à altura, e vice-versa.

Conclusão
A presente pesquisa consistiu no estudo de crítica textual das fontes da Polca Alberto Augusto preservadas no acervo do Maestro Balthasar de Freitas, resultando assim na edição crítica da
obra. Além disso, foi feito o exame da atribuição da autoria a Antônio da Costa Nascimento. As informações encontradas corroboram fortemente a hipótese de que Antônio da Costa Nascimento seja de
fato o compositor da Polca Alberto Augusto. Entretanto, essas informações não são conclusivas, devendo a obra ser classificada como provavelmente composta pelo compositor pirenopolino. Com esse estudo, que faz parte de um trabalho de resgate, preservação e divulgação do repertório para banda
em Goiás, foi possível compreender as práticas musicais relacionadas à música para banda em Goiás
entre o final do século XIX e início do século XX. Foi possível constatar um grande intercâmbio cultural entre as cidades goianas, especialmente entre Jaraguá e Pirenópolis.
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“A PRESENÇA DO PRESENTE”: VANGUARDA E SOCIABILIDADES
MUSICAIS EM CURITIBA NA DÉCADA DE 1960
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Resumo: O presente artigo discute a produção musical realizada em Curitiba relacionada à vanguarda musical, a partir da
atuação, em 1963, da Sociedade Pró Música de Curitiba (SPMC). Esta instituição foi responsável pela iniciação da plateia
local, em relação ao produto musical que despontava em oposição à tradição do repertório das salas de concerto locais,
inaugurando eventos no calendário oficial da cidade, que passaram a disseminar sistematicamente obras vinculadas às
preocupações estéticas então em voga na segunda metade do século XX. Para realizar este estudo, priorizou-se a análise
dos repertórios contidos em programas de concerto promovidos pela instituição, em especial aqueles relacionados às nove
edições dos Festivais de Música de Curitiba e dos Cursos de Verão de Curitiba, realizados entre 1965 e 1977, discutindo
as dicotomias existentes em relação à inovação estética e ao cânone musical.
Palavras-chave: Sociedade Pró Música de Curitiba; vanguarda musical; programas de concerto; instituição musical
privada.
Abstract: This article discusses the musical production performed in Curitiba related to the musical avant-garde, from
the work, since 1963, of the Sociedade Pró Música de Curitiba (SPMC). This institution was responsible for the initiation
of the local audience, in relation to the musical product that appeared in opposition to the tradition of the local concert
halls repertoire, inaugurating events in the official calendar of the city, which began to systematically disseminate works
linked to the aesthetic concerns in vogue in the second half of the 20th century. It was prioritized the analysis of the
repertoires contained in concert programs promoted by the institution, especially those related in the nine editions of
the Curitiba Music Festivals and the Curitiba Summer Courses, between 1965 and 1977, discussing the dichotomies in
relation to aesthetic innovation and the musical canon.
Keywords: Sociedade Pró Música de Curitiba; musical avant-garde; concert programs; private music institution.

Introdução
A presente proposta busca visualizar o contexto musical curitibano da década de 1960,
tendo como objeto de análise uma instituição promotora de concertos e seus respectivos feitos na capital paranaense, a Sociedade Pró Música de Curitiba (SPMC), a partir de sua fundação em 1963.
Para ser possível investigar este campo, utilizou-se como fontes de pesquisa programas de concerto
dispostos, em especial, ao longo das nove edições dos Festivais de Música de Curitiba e dos Cursos
de Verão de Curitiba, realizados entre 1965 e 1977, assim como artigos de periódicos locais, no intuito de localizar o repertório, a respectiva abrangência e o impacto causado por este nos espaços de
sociabilidade musical.
Para ser possível analisar o produto musical disseminado em um dado contexto social,
adotou-se como marco teórico a abordagem de William Weber (1999; 2001; 2011) em relação à historicização do cânone musical e a idealização deste no contexto social por meio da verificação de
programas de concerto. Para o autor, na adoção e disseminação de repertórios, a construção de um
ideário no campo da música de concerto é efetivada na reprodução de “obras clássicas”, canônicas,
consideradas grandes obras compostas pelos grandes compositores do passado. Constituídas em repertórios, vão se caracterizar como portadores de valor e legitimidade, determinando o processo de
funcionamento da música enquanto disciplina, indicando como os indivíduos inseridos em um dado
campo aprendem, por meio da internalização dos padrões, como não transgredi-los.
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Os repertórios musicais assumiriam, a partir da idealização deste modelo no século XIX,
uma aura moralizante e seletiva nas salas de concerto emergentes. A tradição musical das primeiras
instituições privadas adotou este padrão e, para toda realidade social influenciada pela construção idealizada dos modelos artísticos europeus, esta concepção de repertório passou a ser amplamente utilizada. No Brasil republicano da Belle Époque, as tradições importadas da Europa ditaram os costumes
e estruturaram o campo da música, adotou-se como modelo este repertório musical “purificador” da
tradição dos séculos XVIII e XIX, em oposição às sociabilidades de repertório de música ligeira e da
produção operística, relacionadas ao antigo modelo da monarquia. É preciso levar em consideração
que, mesmo em um contexto de estabelecimento do nacionalismo musical enquanto estética prioritária no campo da criação musical, os repertórios canônicos da tradição europeia mantiveram seu
caráter de “produto musical distintivo” acima descrito, e nesse sentido seriam mantidos como força
moralizante nas salas de concerto brasileiras.
Como contextualização teórico-musical que embasa as análises deste artigo, verifica-se
em relação ao produto musical disseminado no Brasil da primeira metade do século XX, de maneira
geral, certa preferência pela estética musical oriunda de uma tradição canônica que vai ser associada a
um determinado arcabouço de produção musical voltado à construção de uma identidade nacional. Isso significa dizer que esse ideário nacional foi reproduzido no âmbito local em determinados espaços
promotores da cultura, financiados ou não pelos Estados, como seria o caso das instituições privadas
no Paraná. No Brasil, a noção de nacionalismo enquanto projeto musical foi amplamente disseminada, direta ou indiretamente, no trabalho de musicólogos tais como Renato Almeida (1895-1981) na
temática relacionada à questão nacional pela utilização do folclore como a fonte basilar para se escrever e se pensar a música, e do mesmo modo no trabalho crítico e musical de Mário de Andrade (18931945), que buscou sistematizar e oferecer, por meio das primeiras pesquisas folclóricas destinadas a
esta finalidade, elementos musicais a servirem de fonte para o trabalho dos compositores de música
de concerto. Dentre os compositores destacaram-se Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Oscar Lorenzo
Fernandez (1897-1948), Francisco Mignone (1897-1986), Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993),
dentre outros, influenciados pela questão nacional como temática prioritária de suas respectivas produções 1. O alcance desta estética foi estendido ao Paraná por intermédio de instituições musicais
privadas, em especial na atuação da SCABI a partir de 1945 2 cujo patrocínio a intérpretes priorizou
aqueles que divulgavam em seus repertórios obras de caráter nacionalista, além da organização de palestras e festivais com a presença dos próprios compositores vinculados ao movimento.
Entretanto, a musicologia brasileira já se debruçou demoradamente sobre os conflitos
existentes no período compreendido entre as décadas de 1940 e 1960, marcado por discussões em
torno do movimento nacionalista em oposição a uma estética de vanguarda, voltada à música experimentalista e de caráter universalista, em sintonia direta com questões do mundo contemporâneo. No
campo da arte, essa polarização iria compor uma espécie de debate estético e técnico que se refletiu
No campo musical, as divergências os musicólogos e mesmo entre os compositores eram pontuais, sem nenhum confronto teórico-metodológico ou político, de uma natureza polêmica ou contundente. Como exemplo desta realidade, os
“erros” apontados por Mário de Andrade na marginália da primeira edição da História da música brasileira, de Renato
Almeida (1926), restringiam-se a “informações” incompletas ou análises muito “fechadas” em torno da “riqueza” singular da musicalidade do “povo brasileiro” (CONTIER, 1994, p. 39).
2
Sobre a SCABI e o contexto da disseminação musical em Curitiba, ver XXX (2016).
1
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no Brasil por meio dos discursos institucionais oficiais, da mídia e do posicionamento da intelectualidade em defesa de um ou outro arcabouço estético 3. Esse ambiente social, bem como a conjuntura
político-ideológica, em especial no período no pós-guerra, permitiu a discussão sobre novas formas
de expressão estética, amplamente disseminadas no país a partir da década de 1960.
A produção brasileira deste contexto despontou a partir de eventos tais como a I Semana
de Música de Vanguarda, o Manifesto Música Nova, lançado em 1963 por músicos de São Paulo, resultando no movimento Música Nova, tendo como representantes compositores como Gilberto Mendes (1922-2016), Willy Corrêa de Oliveira (1938), Almeida Prado (1943-2010), além de musicólogos
e teóricos tais como Olivier Toni (1926), Rogério Duprat (1932-2006), Damiano Cozzela (1929) dentre outros. Nesse contexto, cabe trazer a ideia de uma vanguarda pautada em uma nova maneira de
ver a sociedade e o papel da arte e do artista dentro dela, criando nova forma de avaliar as obras culturais e seus autores, bem como a sociedade e seus desdobramentos. A atuação destes compositores
de vanguarda no cenário brasileiro, responsáveis pela reafirmação de problemas técnico-estéticos tais
como o sistema dodecafônico e o serialismo, e do mesmo modo pela divulgação nos espaços de fruição musical de peças musicais ainda desconhecidas tanto por compositores quanto pelo público em
geral, seriam elementos fundamentais para a ampliação de espaços de sociabilidade musical voltados à vanguarda e, do mesmo modo, pelo “interesse pelo material diferenciado em relação à tradição
composicional, de autores de correntes vanguardistas” (CONTIER, 1991b, p. 156).
Este tipo de problemática na orientação estética no campo das artes da década de 1960,
acabaria sendo favorável à criação da Sociedade Pró-Música de Curitiba (SPMC), uma instituição
que buscou atuar especificamente no campo da música de concerto vinculada à produção estética de
vanguarda do século XX (ANZE, 2010). Este quadro, aliado à caracterização das instituições promotoras de concertos anteriores, tais como a SCABI, enquanto criadoras de espaços de sociabilidade
musical vinculados ao nacionalismo e ao repertório tradicional de concerto, estabeleceria elementos
relevantes na constituição da Sociedade Pró-Música de Curitiba, em 1963. De um lado, tem-se o tradicionalizado modelo no estabelecimento de repertórios canônicos com inserção gradativa da estética
nacionalista, e de outro a SPMC, cujo propósito residia na disseminação e iniciação aos repertórios
de vanguarda. A partir desta “inversão” na relação das obras de artes contemporâneas com o público,
caberá às instituições alinhadas a este novo modelo, tais como a Sociedade Pró-Música, o papel de
formadoras e promotoras musicais.
A temática relacionada ao estudo de instituições de fomento à música no processo de
idealização e realização de concertos musicais não é nova na dinâmica da musicologia, entretanto
acredita-se que esta não tenha sido decisivamente detalhada em seu potencial científico 4. Analisar a
Basta verificar, para tanto, as discussões em torno da produção do Grupo Música Viva e o posicionamento enfático da
Carta aberta do compositor Camargo Guarineri em 1950, que buscou retomar questões sobre o “popular” e o “nacional”
na música brasileira, consoante ideias defendidas por seus pares Mário de Andrade, Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes,
Andrade Muricy, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, dentre outros, alertando, em especial às novas gerações de compositores, sobre os “perigos” da arte moderna como uma força capaz de “destruir” o nacionalismo (CONTIER, 1991, p. 27-29)
4
No Paraná, destacam-se os trabalhos do Grupo de Pesquisa Musicologia Histórica: entidades civis vinculadas à
Música no Estado no Paraná no século XX. No Rio Grande do Sul, o Grupo de Pesquisa em Musicologia fomenta, do
mesmo modo, abordagens utilizando programas de concerto como fonte de análise musicológica. Acredita-se, entretanto, pelos dados visualizados até então, que haja potencial para relações de “redes de circulação de musicistas e repertórios” visualizadas nos programas de concerto e nos objetivos das instituições promotoras de música de concerto em
diferentes polos brasileiros e que requerem estudos a serem elaborados coletivamente.
3
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atuação destas instituições sob a perspectiva das opções estéticas e ideológicas em um dado contexto pode contribuir para a visualização da realidade artística de um dado espaço social, bem como os
conflitos e dicotomias instigadores da mudança estética na compreensão da arte, que passam a orientar a reprodução e a abertura ao consumo do produto artístico. Nesse sentido, as instituições musicais
podem ser entendidas como ferramentas que contribuem para a construção de um dado caminho e
espaço sociabilidade musical e prática de determinado repertório, assim como tencionam à formação
de plateia e consolidação de um posicionamento estético. Para além de espaços de fruição musical,
as instituições musicais civis se caracterizam enquanto disseminadoras de repertórios diferenciados e
promovem, direta ou indiretamente, informação musical a ser assimilada nos seus espaços de sociabilidade, ao mesmo tempo em que contribuem para a legitimação do conteúdo musical que disseminavam, por meio da escolha do repertório. Nesse sentido, estas entidades acabam criando condições
de acesso e apropriação de obras culturais por meio de concertos e recitais promovidos, bem como de
outras estratégias que oportunizavam a fruição musical entre camadas sociais que reconhecem estes
bens culturais como elementos de representação e valoração social.

1. Sociedade Pró Música de Curitiba: representante da vanguarda
musical em Curitiba
A Sociedade Pró Música de Curitiba emergiu em meio ao processo de readequação das
correntes estéticas ocorrida no Brasil desde inícios da década de 1960, uma realidade que poderia ser
entendida como resultado de um processo histórico de ressignificação estética da arte como um todo.
A “nova maneira” de pensar e fazer música da SPMC, na segunda metade do século XX, ganhou relevo em meio ao clima da mudança de paradigma estético no campo das artes em Curitiba, buscando
espaço em contraposição às correntes estabelecidas, estas baseadas na concepção de um repertório
“clássico” que representava a tradição, objeto primordial na construção da identidade simbólica do
Paraná civilizado.
Criada em 1963, a SPMC se estabeleceu como uma instituição civil voltada para a música
de concerto. Tinha, tal como suas antecessoras, o objetivo de disseminar música na cidade de Curitiba, promovendo recitais, conferências, cursos e festivais vinculados ao repertório de concerto. De
um curso de Apreciação Musical, ministrado pelo compositor José de Almeida Penalva (1924-2002),
que reuniu professores, alunos e ouvintes de música, surgiu, por exemplo, o Clube do Disco, primeira
versão da SPMC, que promovia audições fonográficas comentadas como forma de dar continuidade
ao exercício de apreciação da música de concerto.
A instituição buscou ampliar os espaços de sociabilidade musicais curitibanos, entretanto,
é possível indicar que a SPMC ambicionava pelo diferencial da música contemporânea, idealizando
uma ressignificação da “maneira de pensar a música em Curitiba a partir da segunda metade do século XX” (ANZE, 2010, p. 21). Nessa perspectiva, atuou de forma mais abrangente, com viés didático
e com maior alcance sobre a população curitibana, vinculando suas preocupações estéticas ao ‘estado de espírito’ e mentalidade vigentes na Curitiba da década de 1960. Esta dinâmica ganhou fôlego
na gestão de jovens músicos e professores locais, que priorizaram em certa medida, repertório assoComunicações
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ciado às correntes musicais de vanguarda vigentes no século XX, voltadas a concepções oriundas de
uma tendência universalizante – não vinculada aos recursos musicais nacionais e suas estratégias de
efetivação – com recursos estilísticos contemporâneos. Teve, portanto, este contexto de grande reverberação no cenário nacional, por uma música de vanguarda que extrapolasse a produção nacional relacionada à utilização do folclore como fonte de inspiração. De acordo com a diretoria da entidade,
um dos fundamentos que nortearam a criação da entidade seria a preocupação na divulgação desta
música produzida no século XX, alinhada às principais tendências estéticas vigentes.
Ao se analisar o repertório contido nos seus programas de concerto 5, verifica-se a manutenção, em certa medida, da produção canônica, com incursões pontuais de obras com alguma associação estética às vanguardas. Em evento realizado em 1970, por exemplo, músicas de compositores
do século XIX dividiam, sem maiores problemas, espaço no concerto que contava com peças de Gilberto Mendes, Ernst Mahle (1929) e Padre José Penalva (1924-2002). Em outros casos, uma sonata
de Alban Berg era executada no mesmo recital que incluía estudos de Chopin. A atuação da SPMC
teria oferecido os passos iniciais da inserção da música de vanguarda no cenário musical local, diferenciando-a em certa medida das instituições anteriores, que transitavam em repertórios da tradição
canônica com incursões na estética de caráter nacional. As tentativas de oferta, apesar de não formarem a maior parte da produção musical encabeçada pela SPMC, poderiam ser entendidas incursões
no repertório da tradição romântica que tencionava à vanguarda, entretanto, de fato seria a principal
responsável pelos primeiros passos no estabelecimento de um novo direcionamento estético no campo da música.
A questão dos repertórios é importante neste cenário. Conforme indicado anteriormente,
os intérpretes trazem consigo características herdadas de uma tradição canônica de caráter pedagógico, incutida ao longo de anos de formação conservatorial, que, em geral, tende a priorizar a transmissão destes mesmos cânones por meio do ensino instrumental. Ao lembrar que o intérprete também
busca aceitação nos espaços de sociabilidade musical, são os repertórios tradicionais que oferecem
condições mais efetivas de afirmação e consagração pela plateia, e com isso, há permanências do gosto dominante “em detrimento da renovação estética” (NOGUEIRA, 2003, p. 58).

2.1 Estratégias da SPMC: dos interlocutores aos Festivais de Música de Curitiba e dos Cursos Internacionais de Música do Paraná
Uma das razões para esta ressignificação da postura quanto ao repertório, para além da já
destacada mudança estética que despontava na produção do grupo Música Nova, está relacionada à
figura de José de Almeida Penalva. Como professor vinculado à instituição de ensino superior – Escola de Música e Belas Artes – a partir de 1959, lecionou disciplinas como contraponto e fuga até a década de 1980, e das suas atividades docentes, criava material elaborando destacadas apostilas, dentre
as quais figuram “Música do Século XX, Música contemporânea – pré-vanguarda, vanguarda e pós-vanguarda e Estruturas fundamentais do contraponto – I Modal; II Tonal; III Atonal”.
5

A transcrição foi realizada por ANZE, 2010, p. 117-133.
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Penalva aprofundou seus conhecimentos em composição com Damiano Cozzella (1929)
em São Paulo entre 1959 e 1960, aproximando-se das estéticas de vanguarda. Afastando-se no início
da década seguinte das composições essencialmente litúrgicas, foi à Itália estudar música entre 19721973 com Boris Porena (1927), e a partir deste momento abandonou as composições de caráter tonal,
optando pelas principais estéticas de vanguarda: “aleatoriedade controlada, dodecafonismo não ortodoxo e música matérica [...] um período de ousadia em relação às linguagens não convencionais”
(BOJANOSKI; PROSSER, 2006, p. 43).
Uma contribuição de relevo para a movimentação da estética de vanguarda pode ser verificada no estabelecimento, a partir de 1965, dos Festivais de Música de Curitiba e dos Cursos Internacionais de Música do Paraná. Estes eventos, promovidos pela SPMC, somaram total de nove edições,
realizadas entre 1965 e 1977, com algumas interrupções neste período, causadas por inviabilidade financeira. As atividades desdobravam-se em locais nos quais a prática artística já era realizada: as aulas dos Cursos Internacionais ocorriam na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, no Instituto de
Educação e no Colégio Estadual do Paraná, e os recitais e concertos ocorriam, além dos espaços citados, na Faculdade Tuiuti, Biblioteca Pública do Paraná, Teatro Guaíra, Teatro da Reitoria da UFPR
e em igrejas da cidade.
O maestro paulista Roberto Schnorrenberg (1929-1983), amigo direto de José Penalva,
seria o responsável pela elaboração dos eventos, a convite da diretoria da SPMC, uma vez que possuía experiências anteriores na direção de festivais realizados em Porto Alegre e Teresópolis, e nesse
intuito organizou oito das edições do Festival de Música de Curitiba. Importante mencionar que Schnorrenberg foi um dos alunos de Koellreutter na versão paulista do movimento Música Viva realizada ao longo da década de 1940, e trazia consigo, portanto, uma compreensão de música, produção e
estética musical mais alargada em relação aos moldes tradicionais.
A dinâmica dos Cursos Internacionais e Festivais que passaram a ser promovidos contava, desde a primeira edição, com nova mentalidade de propostas e direcionamento. “A realização do
Curso e Festival de Curitiba representa uma tentativa inédita, falou o maestro Schnorrenberg”, indicando a previsão de apresentações de orquestras e corais, vários recitais e concertos, além de conferências sobre “história da música, música contemporânea [...]” (DIÁRIO DO PARANÁ, jan.1965)..A
movimentação dos Festivais de Música promoveu intenso intercâmbio entre musicistas, compositores, agentes culturais vinculados, inclusive, às novas correntes estéticas. Consolidou novo momento
de circulação de personalidades da música, ampliando assim a vivência da sociedade local, oportunizada por um volume maior de concertos promovidos, cursos e palestras, tendo em cada edição “cerca de 25 cursos teóricos e práticos, além de uma média de 30 concertos” (TEIXEIRA, 1991, p. 32).
Roberto Schnorrenberg abriu espaço, durante os Festivais e Cursos, para a produção de
compositores brasileiros (José de Almeida Penalva, Osvaldo Lacerda, Edino Krieger, Henrique Morozowicz, Marlos Nobre, dentre outros), encomendando obras para serem estreadas nos eventos e dedicando a eles a coordenação das disciplinas de composição ministradas. Esta afirmação indica que
houve oportunidade, durante os Cursos Internacionais de Música do Paraná, para o debate e mesmo
a inserção de modelos composicionais vigentes naquele contexto, uma vez que parte dos compositores apresentados tinha vinculação direta com as vanguardas. Naturalmente, ao se ponderar sobre a
encomenda de uma obra, compreende-se que esta se caracteriza por uma composição musical inédiComunicações
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ta, pensada diretamente para o evento ao qual se destina. Ao verificar as estreias de obras de compositores nacionais, é possível indicar estreita relação com as correntes de vanguarda nos programas de
concerto dos Festivais (GOEDERT, 2010, p. 135-179).
Apesar de não se configurar como um evento exclusivo voltado à música de vanguarda,
de fato esta estética recebeu atenção durante os Festivais e Cursos. Entretanto, dada a abrangência
dos cursos oferecidos, tanto teóricos quanto instrumentais, e com o trânsito de diversos professores e
alunos do Brasil e do exterior, houve uma disseminação ampla de repertórios musicais. “O festival de
música de Curitiba que se realizava paralelamente ao curso, mostrava à plateia curitibana não só excelentes concertistas, e ótimos corais, mas também a música de autores tanto de peças remotas, como
daqueles dias” (RODERJAN, 2004, p. 92).
Das obras destacadas, aquelas estreadas em Curitiba durante os Festivais de Música se
caracterizavam em diversas tendências estéticas de vanguarda da segunda metade do século XX, com
compositores contemporâneos engajados e boa parte, àquele período, em plena atividade criativa. A
encomenda de obras musicais por parte da organização do evento era um incentivo ainda maior para
a promoção musical vinculada às estéticas de vanguarda, visto que os compositores que circularam
por Curitiba, neste momento, estavam todos associados de alguma forma a estes processos técnico-estéticos. Mesmo as estreias nacionais indicam trabalho de apresentação de obras desconhecidas da
plateia local deste repertório, resultado da atividade dos grupos instrumentais contratados para a realização de concertos, indicando certo amadurecimento da atividade interpretativa no campo da produção musical de vanguarda.

2.2 “A presença do presente”: Sociedade Pró-Musica de Curitiba e
as sociabilidades de uma escolha estética
A plateia de música de concerto de vanguarda, diversamente à relação estabelecida e canonizada com repertórios em certa medida “seguros” da tradição dos séculos XVIII e XIX, apreendia,
não sem dificuldades, o material sonoro das novas propostas oferecidas àquele período. A desconstrução das informações convencionais estabelecidas, demandaria um novo movimento formativo e
educativo da plateia local, e nestes primeiros contatos haveria, naturalmente, o choque com as novas
estéticas.
Mesmo após os Festivais iniciais, parece ter havido certa resistência ao repertório de vanguarda, ao menos no que toca à quantidade de obras executadas. A imprensa diária dava indicativos
de que a plateia questionava a falta de equilíbrio entre os repertórios estabelecidos, com aqueles de
estética contemporânea, criticando a ausência de “gradação” neste processo: “Apesar de todas as reclamações, no sentido de haver mais música contemporânea no Festival, manteve-se a mesma gradação [...] a música contemporânea foi pontilhada entre românticos, clássicos e barrocos, e nem por isso
deixou de ser importante” (VIRMOND, 1969).
Em 1967, durante o terceiro Festival de Música, a plateia seria surpreendida pelo recital
do pianista Paulo Affonso de Moura Ferreira, um dos intérpretes especializados na prática do repertório de vanguarda. Chefe do Departamento de Música e Arquitetura da Universidade de Brasília, o
Comunicações

144

Menu
musicista e pesquisador se dedicava à obtenção de peças para o estabelecimento de uma biblioteca
especializadas em repertório de vanguarda, solicitando obras aos compositores em atividade.
Ao que tudo indica, houve certa expectativa por parte do evento que era aguardado em
seu aspecto “polêmico”. “Por outro lado, o pianista [...] dará hoje, às 21 horas, no pequeno auditório
do Teatro Guaíra, um concerto de música contemporânea destinado a causar polêmica no ambiente cultural curitibano” (DIÁRIO DO PARANÁ, jan.1967). Durante o recital, tamanho foi o impacto,
que o pianista precisaria indicar o rito para a finalização do concerto, ao solicitar que a plateia “se levantasse e o aplaudisse”:
Executando composições de Schnorrenberg e Stockhausen, Paulo Affonso encerrou o recital interpretando uma peça do americano Earle-Brown, em que todos os recursos sonoros do
piano foram utilizados. A plateia, surpreendida pela sequência de sons inusitados e dissonantes, ficou entre a vaia e a palma, sem saber se acatava o pedido do próprio pianista para
que se levantasse e o aplaudisse (TEIXEIRA, 1991, p. 31).

Este evento, em especial, parece ter chocado de início a plateia local, já que em artigo intitulado “A presença do presente”, a postura da plateia seria duramente criticada pelo colunista. Se por
um lado, o público aprendera a reconhecer os repertórios canônicos, a partir desta nova realidade da
década de 1960, a vanguarda teria evidenciado a “problemática da música moderna contemporânea”.
O recital de Paulo Affonso de Moura Ferreira foi útil, antes de tudo, por ter posto perante um
público de música tradicional, a problemática da música moderna contemporânea. O público
reagiu cautelosamente de parte dos “nonconformistas” às avessas e exuberantemente por
parte dos adeptos de uma nova linguagem musical. Houve um princípio de vaia [...] bem
como o inevitável ataque de riso, da parte de uns poucos. A vaia é uma reação de intolerância e o ataque de riso é produto de ignorância. [...] mas a coisa é muito séria e merece ser
considerada sem o menor deboche (VIRMOND, 1967).

O autor continuaria sua crítica, traçando percurso da história da música para demonstrar
ao leitor que aquele repertório era fruto de um processo de contínua atualização da prática composicional, já que “Schoenberg obedece à linha de continuidade de um processo que começou em Beethoven e acabou em Wagner”. Após explicações sobre as obras de Schoenberg, Webern, Henrique
Morozowicz, Zimmermann e Hauer, o colunista indicou que o público estaria em “grau máximo de
irritação”. De todo modo, após outras obras de Messiaen, John Cage, Chou Wen Chung, Padrós, L.
Pablo e Sctockhausen, verifica-se o tumulto causado, no conjunto da obra, pelo repertório de vanguarda em suas diversas sonoridades e tendências, que à época configuravam novidade aos ouvidos
curitibanos. Do mesmo modo, a própria imprensa especializada sentiria, a este momento, dificuldades de oferecer impressões sobre o evento em si, dada a novidade deste tipo de proposta e as necessidades de uma escuta especializada que, pela falta de recorrência, causava o “cansaço intelectual”
durante a análise.
Impressões semelhantes foram colhidas em outras análises realizadas sobre os Festivais.
Ao ser entrevistada sobre a inserção do repertório de vanguarda nos concertos promovidos neste período, a musicóloga Elisabeth Prosser, indicou que:
[....] havia os concertos do Paulo Afonso Ferreira de Moura, de Brasília, no Guairinha, e ele
produzia as últimas peças [...], Cage [...] ele jogava milho dentro do piano, por causa do som.
Então o pessoal dava risada, o pessoal ria do começo ao fim, não levava a sério, sabe? O pessoal participava também, com essas reações, pois, em partes, era um dos objetivos também
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da música daquela época. Música de Vanguarda, Cage, ele queria a reação, e ai eles respondiam àquela proposta (PROSSER, 2009).

De acordo com a musicóloga, a música de vanguarda ainda hoje precisa ser melhor assimilada pela plateia, dada a sua dificuldade em apreender o objeto musical em meio às novas propostas estéticas. Para a cidade de Curitiba daquele contexto, restrita no que concerne à produção musical
de vanguarda, ela alertou que o público não tinha a formação necessária à apreensão daqueles conteúdos musicais específicos, e com isso os concertos se constituíam mais pelo caráter “exótico”, em
detrimento da experiência estética.
Ao mencionar a abertura oportunizada com as atividades da SPMC, a entrevistada indicou que os Festivais, e demais eventos proporcionados, foram promotores indispensáveis neste movimento maior em torno das estéticas de vanguarda, ampliando gradativamente a experiência artística
local. Para ela, Curitiba continha um público de gosto restrito, com práticas musicais que valorizavam
os cânones e instituições que disseminavam compositores sacralizados.
Então, mas trazia pra Curitiba, que na época era “super conservadora”, imagina, um concerto, em um lugar onde se ouvia Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, o tempo todo.
[...] A Pró-Música abriu bem, mas o gosto do público em geral era muito restrito (PROSSER, 2009).

Após a fundação da SPMC, portanto, a mudança nas concepções voltadas à legitimação
da arte de vanguarda precisaria encontrar espaço na realidade local para ser efetivada em sua totalidade. Pela postura pedagógica da SPMC, Curitiba devia voltar suas atenções ao novo, e por isso investiu na inserção da música de vanguarda em suas temporadas artísticas, e do mesmo fomentou este
repertório durante os Festivais de Música de Curitiba e Cursos de Música do Paraná, por meio de
encomenda de obras de compositores em atividade, todos vinculados à criação desta estética musical. “É uma aparente contradição, mas também um fato histórico irrefutável, que as obras modernistas, criadas para apresentar uma aura de heresia, tenham acabado por receber o epíteto de clássicas”
(GAY, 2008, p. 25), o que significa dizer, ao se transpor esta ideia para o campo da produção musical
curitibana, que a SPMC buscou em última instância, construir um repertório contemporâneo no intuito de torná-lo também canônico. Eis o trajeto – ou no caso a inversão – que acabou sendo impulsionada na relação da arte no campo da música de vanguarda com o público. Nesse sentido, caberia a
instituições como a SPMC o papel de formadoras, para possibilitar esta mudança de posicionamento
do público frente à obra de arte.

Considerações
O cânone, no campo da produção musical, irá se manifestar por meio de programações
de concerto, audições radiofônicas, antologias, listas de gravações mais vendidas, e estas se configura, como aparições dispersas e contraditórias sujeitas às mesmas condições de produção, difusão
e consumo, bem como ao grau de poder que exercem em um determinado estrato social. Os espaços institucionais são decisivos neste processo de conformação e perpetuação das normas e valores
que efetivam o cânone: os espaços acadêmicos estabelecem e preservam tais aspectos por meio dos
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repertórios de obras analisadas, das seleções, cortes e filtros nos programas de história da música,
ou ainda de análise musical e dos modelos composicionais que instauram por meio de suas regras e
exclusões.
Além destas, outra instância característica de conformação e perpetuação do cânone pode ser verificada no programa de desenvolvimento dos instrumentistas nos conservatórios, instituição
oficial de aprendizado prático da música. Nela se consagram não apenas repertórios, mas também tradições interpretativas, também canônicas, para posterior efetivação nos espaços de fruição musical.
Aqui se tem o tipo de cânone vinculado à performance, que envolve a apresentação de obras antigas
organizadas como repertórios e definidas como fontes de autoridade em relação ao gosto musical. A
celebração do cânone foi o foco do papel da performance na cultura musical, e nesse aspecto a canonização por meio da performance se constitui para além da prática de repertório musical, uma força
crítica e ideológica na sociedade. Nesse sentido, o repertório canônico, quando associado à performance – ou seja, à execução pública em espaços sociais – transforma a prática musical em fonte de
autoridade em relação ao gosto, regulando o cânone enquanto força crítica e ideológica: para além de
valores comerciais ou pessoais, compositores passam a possuir força moral purificadora, e portanto,
obra e autor são coisificados, transformados em objetos espiritualizados que vão simbolizar os mais
altos atributos morais e espirituais de uma sociedade, bem como sua estabilidade (WEBER, 1999, p.
352-353).
Apesar dos repertórios distintos, da vinculação a correntes estéticas diferenciadas – repertório canônico com incursões no nacionalismo e/ou o repertório de vanguarda – e da respectiva
estratégia de organização musical disseminada nos concertos promovidos, bem como das diferentes
associações entre a intelectualidade para concretizar a respectiva promoção musical, as instituições
privadas de fomento à música de concerto em Curitiba, dentre as quais figurou a Sociedade Pró Música de Curitiba, se constituíram em um modelo que, a julgar pelas empreitadas no campo da disseminação musical, tentaram se emancipar e abranger um espaço de atuação maior. Com a emergência
das novas concepções sobre a produção musical pós década de 1960, instituições como a SPMC
passaram a ser responsáveis pela proposição dos espaços de sociabilidade musical. Para além dos
recitais oferecidos aos associados, a abertura oportunizada pelos Festivais e pelos Cursos de Música na cidade de Curitiba a partir de 1965, possibilitou trânsito intenso de musicistas, intérpretes e
compositores na cidade. Do mesmo modo, tais eventos, em associação às encomendas de obras, favoreceram de maneira efetiva – e não sem estranhamento – à disseminação de propostas musicais
de vanguarda.
É importante destacar que este contexto se inseriu em um cenário de transformações estéticas no campo da música e que, de maneira semelhante, estas mesmas transformações se revestiam
de um teor crítico quanto ao processo de comercialização, e nesse sentido, de esvaziamento estético,
do produto musical, criando um espírito reacionário cada vez maior contra a mercantilização da música, e com isso, a idealização de um produto musical superior (WEBER, 2011, p. 132). Foi justamente
nesse quadro que gravitou a crítica estética da vanguarda, reivindicando novo patamar para o produto
musical elaborado a partir da década de 1960.
A Sociedade Pró Música de Curitiba pode ser entendida como a representante maior, em
Curitiba, de um projeto de fruição musical em torno da vanguarda musical que fervilhava no Brasil
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da década de 1960. Seu trabalho no processo de iniciação da plateia curitibana, em torno de obras
musicais calcadas em novos repertórios composicionais – do atonalismo livre ao serialismo integral;
do minimalismo à música aleatória – encontrou adeptos e pares, em especial durante os eventos oficiais que ela criou – os Festivais e pelos Cursos de Música, que integraram agentes diversos da música favoráveis, em grande medida, a este novo projeto estético. Fato é que, até os primeiros anos da
década de 1970, este movimento ganhou corpo na cidade e rendeu estreias e premières de obras de
vanguarda na cidade.
A partir de meados da década de 1970, houve significativa mudança no eixo da realização e direção das atividades culturais na cidade de Curitiba, uma vez que, após a criação da Fundação
Cultural de Curitiba (FCC), em 1973, iniciou-se o período de estatização das realizações artísticas,
também direcionadas ao campo da música, marcando simbolicamente as ações da administração municipal no processo de promoção das atividades culturais (MORAES, 2008). Nesse sentido, é possível demarcar temporalmente a gradual diminuição – até seu desuso em fins da década de 1970 – deste
modelo de entidade privada de fomento à disseminação de repertórios musicais, nesta perspectiva
mais ampla de inserção no cenário local, responsáveis prioritárias pela manutenção dos espaços de
sociabilidade musical, de fruição artística e estabelecimento de uma dada estética.
Contemporaneamente, Curitiba voltou a ser foco da produção musical de vanguarda
(desde então relacionada aos esforços individuais de compositores aqui instalados), por meio de instituições de ensino superior estaduais (vide, por exemplo, as edições do Simpósio Internacional de
Música Nova – SIMN, atualmente na quarta edição) e as obras resultantes destes eventos, executadas pelos organismos musicais permanentes criados com vias de ampliar o repertório desta vertente
estética em suas múltiplas facetas. Apesar do fim do modelo de entidades civis remeter à década de
1970, suas estratégias de atuação ainda são representativas: a abertura e a iniciação às vanguardas
musicais, por meio de abordagens pedagógicas de fruição musical orientada e audições públicas, estreias e encomendas, a exemplo daquelas desenvolvidos pela SPMC em meados da década de 1960,
continuam sendo elementos relevantes na formação de plateia em música de concerto relacionada às
vanguardas.
Apesar de não ser possível precisar, de maneira definitiva, o resultado deste processo na
aceitação e apreciação de um repertório vinculado às vanguardas musicais da segunda metade do século XX, é inegável que a fruição disseminada nas diversas atividades musicais desenvolvidas pela
SPMC representou novo momento na compreensão e mesmo inauguração da música de concerto em
Curitiba. A partir da análise do repertório disseminado pela instituição, foi possível verificar em certa
medida o grau de inovação e incursão de novas propostas musicais e novas vinculações estéticas, elementos estes caros no sentido de canonizar um novo repertório, aqui relacionado ao contexto de vanguarda. Acredita-se, por fim, que a musicologia brasileira possa se apropriar de maneira mais efetiva,
deste tipo de objeto – instituições de fomento à música de concerto – e deste tipo de fonte de estudos
– programas de concerto – que estão, em linhas gerais, presentes em vários polos de produção musical no Brasil, uma vez que se acredita que estas tenham sido, quando ainda não são, modelo de produção de sentido musical disseminado em diferentes camadas da sociedade brasileira, reproduzindo
repertórios que por sua vez representam gostos, estéticas e projetos ideológicos.
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Resumo: A importância do tratado de Johann Georg Albrechtsberger Gründliche Anweisung zur Composition de 1790
ficou comprovada pelas traduções e pela repercussão editorial que teve ao longo do século XIX. No apêndice do tratado,
no texto que se refere ao Violone/Contrabaixo, Albrechtsberger descreve a afinação vienense do contrabaixo. O propósito
desse trabalho é verificar a difusão desta peculiar afinação, em âmbito europeu, correlacionando-a com as diversas edições
do tratado publicado na Alemanha e, sucessivamente na França e na Inglaterra. O resultado nos leva a crer que essa
afinação foi utilizada pelo menos nestes três países da Europa na passagem entre os séculos XVIII e XIX.
Palavras-chave: Contrabaixo histórico. Afinação vienense. Albrechtsberger.

INTRODUÇÃO
O Violone do século XVIII podia ter diferentes afinações, uma dessas afinações consolidou-se em Viena, na Áustria, na segunda metade do século XVIII, ficando conhecida como “Afinação
Vienense”. Caraterizada por ter cinco cordas ela é constituída por intervalos de terças com uma quarta no meio deles tendo assim como base a tríade de Ré maior (F1-A1-D-F#-A). Albrechtsberger menciona esta afinação no apêndix do seu tratado Gründliche Anweisung zur Composition de 1790. Ela
não representa propriamente uma novidade, mas apenas uma evolução: uma afinação bem parecida
já tinha sido citada 100 anos antes por Johann Jakob Prinner no seu Musicalischer Schlissl de 1677.
Embora muitas composições da época foram escritas para essa afinação do contrabaixo,
ela caiu no desuso no decorrer dos anos, prevalecendo, ao longo do século XIX, a afinação que ficou
convencionada nos dias atuais (E1-A1-D-G).
As obras de compositores como J. M. Sperger, K. D. Dittersdorf, F. A. Hoffmeister dentre
outros são interpretadas hoje na afinação moderna com um consequente aumento da dificuldade técnica em passagens que foram originalmente escritas para a afinação vienense. Essa dificuldade pode
ser contornada parcialmente pelo uso da “afinação solo” (F#1-B1-E-A). O sistema de notação utilizado
neste trabalho é o inglês. As diferentes oitavas são identificadas com letras maiúsculas e minúsculas
(em negrito) associadas a números que identificam a sua posição no pentagrama:

Figura 1: Notação inglesa

Fonte: SBAFFI, E. 2013
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1. AFINAÇÃO VIENENSE – ÉPOCA, PROTAGONISTAS E OBRAS
Afinação vienense fez fama entre os compositores da época que compuseram várias obras
baseadas nela. Como afirma o alemão Klaus Trumpf, importante contrabaixista da atualidade: “os primeiros concertos conhecidos para contrabaixo datam de 1760 escritos por Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) para um colega, o contrabaixista Friedrich Pischelberger (1747-1813)” (TRUMPF,
1992, p. 2). Concertos esses, dentre outras obras, escritos para a afinação vienense: “Dittersdorf escreveu o seu concerto com base na afinação em tríade vienense de tal maneira que todos os funcionamentos técnicos, passagens de acordes, arpejos, passagens nos harmônicos artificiais etc. poderia ser
facilmente executado pelo músico.” 1
No final do século XVIII, em Viena, começava a florescer uma nova tendência que colocaria o contrabaixo em evidência. Um dos maiores estudiosos do Violone, Alfred Planyavsky, no seu
livro “The Baroque Double Bass Violone” afirmou sobre essa nova tendência:
Durante os anos 1760, Joseph Haydn escreveu o primeiro concerto para violone, bem como
variações concertantes para violone em suas sinfonias 6, 7 e 8, e mais tarde nas 31 e 72. A
literatura concertante para o contrabaixo da escola vienense cresceu para um nível sem precedentes. Os seus representantes mais importantes foram Josef Kämpfer (1735- depois de
1796), Friedrich Pischelberger (1741-1813) e Johann Matthias Sperger (1750-1812). Através
da estimulação de suas performances, quase quarenta composições concertante apareceram no espaço de quatro décadas. Entre eles estavam concertos por Joseph Haydn (cerca de
1763), Dittersdorf (2), L.A. Kozeluch, W. Pichl (2), A. Zimmermann (1), J.B. Vanhal (1), F.A.
Hoffmeister (3), J.M. Sperger (18), bem como muitas obras de música de câmara com partes
concertante para contrabaixo incluindo variações e candências.2

Johann Jakob Prinner em Musicalischer Schlissl de 1677 se referiu a uma afinação similar
à vienense (F1-A1-D-F#-A): no capítulo XIII o autor descreve a afinação do Violone (F1-A1-D-F#-B)
ou seja, a corda mais aguda era afinada em Sí, um tom acima da afinação vienense.
“Nascido em 1624, Prinner recebeu pelo menos parte de sua formação musical na Itália
(Siena) [...]” 3 afirma Walker no seu livro Theories of Fugue, e prossegue alegando que “[...] Prinner
permaneceu em Viena na folha de pagamento Imperial até sua morte em 1694.” 4. Ainda Walker relata sobre a vida, percurso profissional e a abordagem da obra teórica de Prinner:
“Seu único outro trabalho sobrevivente é um tratado manuscrito intitulado “Musicalischer Schlissl [sic]” e agora localizado na Biblioteca do Congresso sob o número de chamada ML
Dittersdorf had written his concerto based on the Viennese triad tuning in such a way that all technical runs, chord
passages, arpeggios, passages in artificial harmonics etc. could be easily executed by the player. (TRUMPF, 1992, p. 3).
Todas as traduções deste artigo são dos autores.
2
During the 1760s, Joseph Haydn wrote the first violone concerto as well as violone concertante variations in his symphonies 6, 7, and 8, and later in numbers 31 and 72. The concertante literature for the double bass of the Viennese school
grew to an unprecedented level. Its most important representatives were Josef Kämpfer (1735- after 1796), Friedrich
Pischelberger (1741-1813), and Johann Matthias Sperger (1750-1812). Through the stimulation of their playing, almost
forty concertante compositions appeared in the span of four decades. Among them were concertos by Joseph Haydn
(around 1763), Dittersdorf (2), L. A. Kozeluch, W. Pichl (2), A. Zimmermann (1), J. B. Vanhal (1), F. A. Hoffmeister (3),
J.M. Sperger (18), as well as many chamber music works with concertante double-bass parts including variations and
candenzas. (PLANYAVSKY, 1998, p. 120).
3
Born in 1624, Prinner received at least some of his musical training in northern Italy (Sienna) [...] (WALKER, 2000, p. 92).
4
Prinner remained in Vienna on the Imperial payroll until his death in 1694 (IDEM, p. 92).
1
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95.P79. O tratado, datado de 1677, é um dos primeiros tratados para discutir a fuga exclusivamente
como um gênero de música de teclado.”5
Um tratado que relata especificamente sobre a afinação vienense é o Gründliche Anweisung zur Composition de Johann Georg Albrechtsberger, publicado em 1790, durante o auge da produção de composições para o contrabaixo na cidade austríaca.
Johann Georg Albrechtsberger nasceu em Klosterneuburg no dia 3 fevereiro de 1736. Começou sua carreira musical muito cedo, com a idade de sete anos num coro de meninos na sua cidade
natal, onde também estudou órgão e composição. Para completar seus estudos científicos e musicais
ele se dirigiu à Abadia beneditina de Melk, onde teve a oportunidade de estudar as obras de Antonio
Caldara, Johann Joseph Fux, Giovanni Battista Pergolesi, George Frideric Handel, Carl H. Graun entre outros.6
O tratado em questão foi publicado por Johann Gottlob Immanuel Breitkopf em Leipzig,
na Alemanha.
Sobre o conteúdo do tratado em si, Chapman afirmou que “este trabalho, como os outros
manuais de composição [...], pressupõe um conhecimento completo de procedimentos do baixo contínuo e, na verdade, aborda o baixo contínuo de uma maneira harmônica decididamente.” 7
No apêndice, o autor faz uma breve descrição de todos os instrumentos usados até aquele
período incluindo o Violone ou contrabaixo na tabela dos instrumentos de arco (geigeninstrumente),
no tópico oitavo da enumeração.

Figura 2: Descrição do
Violone no apêndice do
Gründliche Anweisung
zur Composition
Fonte: Albechtsberger,
Gründliche... ed. Original de
1790

Figura 3: Continuação da
descrição do mesmo texto
Fonte: Alberchtsberger,
Gründliche... ed. Original de 1790

his only other surviving work is a manuscript treatise entitled “Musicalischer Schlissl [sic]” and now located at the
Library of Congress under the call number ML 95.P79. The treatise, dated 1677, is one of the first treatises to discuss
fugue exclusively as a genre of keyboard music (IDEM, p. 92).
6
Em:<http://www.bach-cantatas.com/Lib/Albrechtsberger-Johann-Georg.htm>. Acesso em 13 de novembro de 2016.
7
This work, like the other composition manuals discussed in the previous chapter, assumes a complete knowledge of
thoroughbass procedures and, indeed, approaches thoroughbass in a decidedly harmonic manner (CHAPMAN, 2008,
p. 128).
5
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Segue abaixo a tradução dos textos sobre citados:
8) O Violone, ou contrabaixo, normalmente tem cinco cordas bastante grossas, também de
tripa de ovelha, elas são nomeadas, de baixo para cima; F1-A1-D-F#-A.
NB. As duas [cordas] mais graves costumam ser revestidas. Mas ele soa uma oitava abaixo do Violoncelo, no entanto apesar disso ele irá soando o mesmo, ele não terá sua parte escrita uma
oitava acima, a semelhança do contrafagote; então todos os instrumentos graves embora com alturas
diferentes desempenham no acompanhamento as mesmas notas. Ele tem a cada meio tom um traste.
Segue-se uma escala no Nº 22. NB. Também existe um tipo de violone que só tem quatro cordas e nenhum traste. A afinação dele é diferente, nomeadamente: G1-A1-D-G ou F1-A1-D-G. Esse e o [contrabaixo] de três cordas são cada vez mais raros de se ver.

Figura 4: Escala do
Violone segundo
Albrechtsberger
Fonte: Albrechtsberger,
Gründliche... ed. Original de
1790

2. AS EDIÇÕES INGLESA, FRANCESA E ALEMÃ
O tratado Gründliche Anweisung zur Composition de Albrechtsberger foi importante para
os estudiosos e músicos da época, tanto que ganhou traduções e teve uma boa repercussão editorial,
segue uma lista das edições e traduções:
• Gründliche Anweisung zur Composition. Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1790;
• Gründliche Anweisung zur Composition. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1818, 18218;
• Em de 1826 Ignaz Seyfried9 reelabora uma edição da obra teórica do seu mestre com
o título de: Sämmtliche Schriften über Generalbass [...], impresso em Wien pelo editor
A. Strauss e que terá várias reedições em 1830, 1837 e 1838 pelo menos.
• Tradução para o francês de M. A. Choron, Méthode Élémentaire de Composition, avec
des exemples très-nombreux et très-étendus pour apprendre de soi-même a composer
toute espèce de musique, 2 vols. Paris: Mme Ve Courcier, 1814;
• Nova Edição da tradução de M. A. Choron, Méthode Élémentaire de Composition, avec
des exemples très-nombreux et très-étendus pour apprendre de soi-même a composer
toute espèce de musique, Paris: Chez Bachelier, Libraire pour les Sciences, 1830;
• Tradução para o inglês de Arnold Merrick, Methods of Harmony, Figured Base
and Composition, Adapted for Self-Instruction, 2 vols. London: Robert Cocks, 1834
8
9

Em: <http://www.music.ucsb.edu/faculty/rothfarb/courses/251b/bibliography.pdf>. Acesso em 25 de novembro de 2016.
Ignaz Xaver Ritter von Seyfried (Viena, 1776-1841) foi regente e compositor austríaco aluno do Albrechtsberger.
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(baseada no Sämmtliche de Albrechtsberger/Seyfried de 1826 com referências na
tradução do M. Choron);
• Tradução para o inglês de Sabilla Novello. J. G. Albrechtsberger’s Collected Writings
on Thorough-Bass, Harmony, and Composition, for Self-instruction. 3 vols. London: J.
Alfred Novello, 1855. (Igualmente baseada no texto de Albrechtsberger/Seyfried de 1826);
• Nova Edição, sempre com tradução de Sabilla Novello10. J. G. Albrechtsberger’s
Collected Writings on Thorough-Bass, Harmony, and Composition, for Self-instruction.
3 vols. London: Novello, Ewer & Co. 1877;
Algumas traduções tiveram várias publicações podendo-se assim traçar um mapa cronológico e geográfico da circulação do texto.
A tradução francesa foi a primeira a ser realizada sob o título Méthode Élémentaire
de Composition11, 24 anos após o lançamento do escrito original. O tradutor, o francês Alexandre
Choron, se empenhou em manter-se fiel ao manuscrito original. Nessa edição o tratado ficou separado em dois volumes (Tome Premier e Tome Second), consistindo o primeiro volume para as explicações funcionais de harmonia e composição, referência, noções complementares, e uma breve
descrição de todos os instrumentos musicais que estão agora em uso e o segundo volume para os
exemplos musicais.
No capítulo XXXV do primeiro volume, no tópico n.194 atribuído ao contrabaixo, observa-se que a afinação vienense, foi conservada na tradução francesa 24 anos após a publicação original, que nos leva a considerar a amplitude do uso desse tipo de afinação tanto em Viena como fora do
território austríaco. Todavia, assim como no texto em alemão, manteve-se a descrição de outras afinações, porém raramente usadas.

Figura 5: Descrição do Violone em
Méthode Élémentaire de Composition de
Alexandre Choron (ed.1814)
Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k64622464/f187.image

10
11

Mary Sabilla Hehl, esposa de Vicent Novello e sua parceira nas suas atividades editoriais.
Em: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/johann-georg-albrechtsberger/>. Acesso em 27 de novembro de 2016.
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Figura 6: Referência à escala do Violone

Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64622464/f194.image

Figura 7: Escala do Violone na
edição de Alexandre Choron
(ed. 1814)
Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6461126q/f214.image

É notável, que Alexandre Choron esforçou-se para conservar de forma fiel, o conceito
original de Albrechtsberger dos textos em alemão para o francês, não somente as definições teóricas,
sobretudo os exemplos e as demonstrações das escalas que delineia a extensão do alcance de cada
instrumento. Certamente a escala, exemplificada como “Figure 344”, que se refere ao contrabaixo,
inicia-se pela primeira corda solta F1, percorrendo a escala cromática ascendente incidindo as outras
cordas soltas, enfatizadas por “NB.” abaixo das mesmas.
Em 1830, ainda em Paris, uma Nouvelle Édition (nova edição) foi publicada pela editora
Chez Bachelier, tendo como tradutor de novo M. Choron, onde não se menciona a afinação vienense; afirma-se, aliás, que o contrabaixo a quatro cordas (E1-A1-D-G) é “muito utilizado na Alemanha”.

Figura 8: Descrição do Violone em
Méthode Élémentaire de Composition de
Alexandre Choron (ed.1830)
Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k9667998x/f304.image.r

Depois da segunda edição francesa, em 1834 o tratado de Albrechtsberger foi traduzido para o inglês por Arnold Merrick (KASSLER, 2008, p. 11), publicado por R. Cocks and Co. em dois volumes e com o título Methods of Harmony, Figured Base and Composition, Adapted for Self-Instruction.12
Merrick fez uso das duas edições, mesclando-as para sua tradução. Utilizou o texto da
edição francesa de 1830 (Figura 9) para compor os parágrafos 1 e 2, que estão entre os colchetes, e
12

Disponível em:<https://catalog.hathitrust.org/Record/001460379>. Acesso em 25 de novembro de 2016.
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usou o texto da primeira edição de 1814 (Figuras 9 e 10) para o parágrafo 3. Nos parágrafos seguintes,
Merrick, adiciona informações suplementares onde registra uma lista de contrabaixistas e de construtores de instrumentos na qual constam nomes bastante conhecidos; dentre os contrabaixistas pode-se
citar Domenico Dragonetti (1763-1846) e Johann Matthias Sperger (1750-1812) e, entre os luthier,
Andrea Amati (1505-1577); Antonio Stradivari (1644-1737) e Andrea Guarnieri (1626-1698).

Figura 9: Descrição do contrabaixo do Methods of
Harmony, Figured Base and Composition, Adapted
for Self-Instruction de Arnold Merrick

Figura 10: Continuação do texto anterior
Fonte: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.
39015009597751;view=1up;seq=362

Fonte: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.
39015009597751;view=1up;seq=361

Figura 11: Escala do Violone na edição de Merrick

Fonte: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp. 39015009598429;view=1up;seq=398
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Figura 12: Tipos de afinações do Violone descritos por Merrick

Fonte: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp. 39015009598429;view=1up;seq=393

Outro fato interessante é que Merrick expõe diversas afinações de diferentes lugares.
O primeiro compasso do exemplo 328 refere-se à afinação vienense (F1-A1-D-F#-A); nos dois compassos seguintes descreve as afinações do contrabaixo de 4 cordas (A1-D-G-c) e (E1-A1-D-G); e nos
três últimos compassos as afinações dos contrabaixos de 3 cordas, especificando o país onde cada afinação seria usada.
Novamente em Londres, outra edição em inglês foi publicada, dessa vez pela editora da família Novello: Vincent e seu filho J. Alfred. Fiona M. Palmer, no livro: Vincent Novello
(1781-1861): Music for the Masses, fala sobre a figura de Vincent Novello em seu capitulo introdutório:
Vincent Novello foi um entusiasta musical: um “amador” genuíno que se deleitava no que
Ele descreveu como composições musicais “esterlinas”. Ele queria os outros aprendessem sobre o repertório que ele encontrou pela primeira vez como corista e organista estagiário. Tornando-se profissional, ele capitalizou suas experiências práticas educacionais e desenvolveu uma carreira abrangente,
a partir de seus interesses e habilidades musicais. O título deste livro é um jogo de palavras nada sutil
é claro, mas encaixa perfeitamente a vocação de Novello. Ele considerava a música como uma força
para o bem na existência humana e a via como uma mercadoria que deveria ser acessível a todos. À
medida que a carreira se desenvolveu, ele forneceu materiais publicados para o mercado que melhor
conhecia. Seu apetite por empreender esse trabalho – misturando o estilo eo conteúdo de suas edições para que pudessem ser usados tanto por amadores quanto por profissionais – era insaciável. Sua
abordagem para a edição foi não elitista e útil. Sua missão era elevar padrões musicais e promover a
disseminação mais larga das obras dos compositores antigos e modernos.” (PALMER, 2006, p. 1)13
Em 1855, nessa primeira edição dos Novello, a afinação vienense do contrabaixo permanece descrita na sessão que apresenta os instrumentos da época, bem como as outras afinações observadas no escrito original. Nota-se que, além das informações traduzidas por Merrick em sua edição,
outros novos dados foram incorporados, muito provavelmente por Ignaz Seyfried.

Vincent Novello was a musical enthusiast: a genuine ‘amateur’ who delighted in what He described as ‘sterling’ musical compositions. He wanted others to learn about the repertoire he first encountered as chorister and trainee organist.
Turning professional he capitalized on his practical educational experiences and developed a wide-ranging career out
of his musical interests and skills. The title of this book in an unsubtle play on words, of course, but it neatly encapsulates Novello’s vocation. He regarded music as a force for good in human existence and saw it as a commodity that should
be accessible to all. As career unfolded he supplied published materials for the market he knew best. His appetite for
undertaking this work – angling the style and content of his editions so that they could be used by amateurs and professionals alike – was insatiable. His approach to editing was non-elitist and helpful. His mission was to raise musical
standards and to promote the wider dissemination of the works of composers both ancient and modern.
13
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Figura 13: Descrição do Violone em Albrechtsberger’s Collected Writings on Thorough-Bass, Harmony, and
Composition, for Self-instruction na tradução de Sabilla Novello (ed. 1855)

Fonte: http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5c/IMSLP236643-SIBLEY1802.22069.4f45-39087009904451score.pdf
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Nos anos ’70 do século XIX, uma segunda edição foi publicada a editora Novello em três
volumes que resulta ser idêntica nesta parte à edição anterior.
14

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da afinação vienense do contrabaixo (com cinco cordas afinadas: F1-A1-D-F#-A)
interessou uma área significativa da Europa e teve uma difusão ao longo de pelo menos um século
a partir dos anos ’60 do século XVIII. O tratado Gründliche Anweisung zur Composition de Albrechtsberger descreve esta peculiar afinação: olhou-se para o percurso editorial deste tratado para tentar
identificar e delimitar dita difusão que, saindo da área austro-germânica passou por Paris, com duas
publicações, a primeira de 1814, no qual expõe a afinação vienense como sendo a principal do contrabaixo, e a segunda edição de 1830 onde tal afinação foi eliminada do texto e onde afirma-se que
o modelo prevalente na Alemanha é aquilo de quatro cordas. Em Londres o tratado foi traduzido e
publicado por duas diferentes editoras. A primeira tradução inglesa foi em 1834 por Arnold Merrick, que se baseia na obra de Ignaz Seyfried “Sämmtliche Schriften über Generalbass” de 1826 onde
encontram-se informações suplementares sobre virtuosos e construtores de contrabaixo; outra edição
em inglês foi publicada por Vincent Novello em 1855 e nos anos ‘70 onde observamos repetidas e
ampliadas as informações sobre o contrabaixo expostas por Merrik. Pelas evidências assim obtidas a
afinação vienense terá sido substituída pela afinação moderna de quatro cordas afinadas por intervalos de quartas de forma progressiva ao longo das décadas sucessivas ao ano de 1814 na França e na
Alemanha, mantendo-se ainda na Áustria por mais alguns anos (1838).
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Resumo: O presente trabalho é uma breve reflexão sobre a vinculação entre criatividade e improvisação musical como
elementos importantes na formação do musicoterapeuta. Indicando, portanto, nessa direção, o objetivo central deste
trabalho. Para responder as questões levantadas iniciou-se o desenvolvimento deste estudo que adotou o seguinte
procedimento metodológico: trata-se de um ensaio teórico com abordagem qualitativa que foi realizado através
de uma revisão bibliográfica a partir de consultas em livros, artigos publicados em periódicos, e impressos diversos;
foram adotadas fontes bibliográficas que constassem os seguintes descritores: Música. Criatividade. Improvisação.
Musicoterapia Ao final deste ensaio teórico pretende-se, a partir de uma breve reflexão, compreender diferentes conceitos e
pontos-de-vista em relação à improvisação, criatividade como elementos importantes na formação do musicoterapeuta e
sua relação com outros temas afins.
Palavras-chave: Música; Criatividade; Improvisação; Musicoterapia.

Brief reflection on the link between creativity and musical improvisation as
important elements in the formation of music therapist
Abstract: The present article is a brief reflection on a connection between creativity, musical improvisation and important
elements in the formation of music therapist. Indicating, therefore, in this direction, the central objective of this study.
In order to answer the raised questions, was adopted methodological procedure: this is a theoretical essay with a
qualitative approach that was approved by a bibliographical review based on consultations in books, articles published in
periodicals, and printed studies; bibliographic sources containing the following descriptors were used: Music. Creativity.
Improvisation. Music Music Therapy At the end of this theoretical essay we intend, from a brief reflection, to understand
different concepts and points of view in relation to improvisation and creativity as important elements in the formation of
the music therapist and its relation with other related themes.
Keywords: Music; Creativity; Improvisation; Music therapy.

Discente do Programa de Pós Graduação Stricto-Sensu - Mestrado em Música da Escola de Música e Artes Cênicas
da Universidade Federal. Bacharel em Musicoterapia pela EMAC/UFG. Bolsista CAPES.
2
Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Docente do Programa de Pós Graduação
em Música da (EMAC/UFG) Orientadora de Pesquisa do Discente Demas Junior no Programa de Pós-graduação
(PPG) em Música da EMAC/UFG - Linha de pesquisa: Música, Educação e Saúde (MES). Professora e Coordenadora
do curso de Graduação em Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (EMAC/UFG).
3
Doutora em Ciências da Saúde (2009) e Mestre em Música (2002) pela Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Instrumento Piano pela UFG - Universidade Federal de Goiás (1984) e em Administração de Empresas pela
Universidade Católica de Goiás (1985); Especialização em Musicoterapia em Educação Especial (1995) e Especialização
em Musicoterapia em Saúde Mental (1999) pela EMAC/UFG - Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade
Federal de Goiás.
4
Título de agregado em Música e Musicologia - Universidade de Évora, PhD in Musicology - University of Southampton,
cursos de bateria jazz e percussão clássica no Conservatório Superior de Roterdan (Holanda), Bacharel em Performance
e Composição pela Berklee Colege of Music (EUA), Pós-doutoramento no Instituto Técnico (Lisboa), Professor visitante
estrangeiro (equiparado a Professor Titular) na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás
(2016-2017).
1

Comunicações

162

Menu
INTRODUÇÃO
O homem é um ser criativo e improvisador na sua maneira de viver. A sua criatividade e a
habilidade de improvisar lhe auxilia nos momentos mais complexos da vida. Em relação ao processo
criativo não se pode falar de um único modelo, considerando as diferenças pessoais.
Para Camargo (2014), a criatividade é um processo mental, essencial ao ser humano que
se apresenta materialmente quando o homem produz ideias, comportamentos e conceitos inovadores
e diferentes. A autora relata que apesar da criatividade ser um potencial da mente humana, ela se difere de pessoa para pessoa, pois o desenvolvimento e aprimoramento deste potencial é influenciado
de forma significativa pelo ambiente.
Criatividade é, em parte, uma forma de improvisação afirma Gordon (2000), e improvisação é, em parte, uma forma de criatividade.
O âmago da improvisação é a livre expressão da consciência que emerge do inconsciente.
Ela nasce do nosso ser mais profundo e já está originalmente em nós, isto é, o que temos de expressar
já existe em nós, antes que ela ocorra efetiva. No entanto, há duas questões importantes a se pensar:
como improvisar e o que nos impede que ela ocorra espontaneamente. Então, pode-se afirmar que o
entrave não está em fazer surgir o material, mas como desbloquear os obstáculos que impedem o seu
fluxo natural (NACHIMANOVICH, 1993).
As imposições limitadoras geradas pelo ambiente, conforme Camargo (2014), levam o
indivíduo a desacreditar de sua capacidade criativa, provocando resistência, medo e rejeição ao ato
de criar. Nesta direção, a autora assevera que o pensamento criativo está estritamente ligado à percepção, à memória, associação e ao ambiente, associação e ao ambiente. Ela segue afirmando que
o ato criativo é constituído por pessoa, processo, produto e contexto, ou seja, o ambiente e o pensamento criativo é produzido por meio de uma sequência de ordenações e compromissos internos e
externos.
De acordo com Nachimanovich (1993), a prática dá ao processo criativo um momento de
calma, de modo que, quando as surpresas (quando elas chegam a nós por acaso ou são trazidas do inconsciente), possam ser incorporadas ao organismo vivo da nossa imaginação. O autor afirma que a
perícia nasce da prática; a prática nasce da experimentação compulsiva e prazerosa e de uma sensação de deslumbramento. Para criar, é preciso ter técnica e libertar-se da técnica. Para isso, precisamos
praticar até que a técnica se torne inconsciente.
O autor Jairo Siqueira em seu livro: “Criatividade aplicada a habilidades e técnicas essenciais para a criatividade, inovação e solução de problemas” inicia o prefácio com a seguinte questão:
O que vem à sua mente quando você pensa sobre a criatividade? Segue, o autor, afirmando que muitos
pensam em pessoas muito especiais e que a criatividade envolve talentos extraordinários. Associam
criatividade com as artes, com a ciência e grandes invenções. Pensam em Leonardo da Vinci, Mozart,
Einstein, Picasso, Santos Dumont, Henry Ford e Steve Jobs. Estas pessoas certamente realizaram coisas notáveis, com impactos profundos e duradouros sobre nossas vidas. Dessa forma, a criatividade
pode ter significados distintos para diferentes pessoas e ser definida segundo a perspectiva limitada
de diferentes disciplinas como negócios, ciências, música, artes plásticas, teatro, dança e arquitetura
(SIQUEIRA, 2012).
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A música se revela eficaz como elemento motivador do comportamento, suas possibilidades de disposição e de apresentação se afiguram também amplas, alcançando um número ilimitado de
pessoas. A música tem o poder de evocar, associar e integrar experiências (SEKEF, 2007).
Segundo o dicionário de música Grove, improvisação é a criação de uma obra musical,
ou de sua forma final, à medida que está sendo executada. Pode significar a composição imediata da
obra pelos executantes, a elaboração ou o ajuste de detalhes numa obra já existente, ou qualquer coisa dentro desses limites”, ou ainda estar ligada à ideia de “retorno a uma forma mais espontânea de
realização musical, em que membros diferentes de um conjunto respondem ao que outros intérpretes
estão tocando”. (SADIE, 1994, p. 450).
Ao definir improvisação musical, Gainza (1983), refere-se também, assim como à criatividade, à produção de feitos musicais; em que o termo improvisação vincula-se ao produto musical
como ao processo que “desemboca” em si mesmo.
Existem algumas semelhanças entre o termo improvisação, no contexto da língua portuguesa, no que se refere às suas aplicações no cotidiano e no contexto musical. Estas semelhanças
estão na urgência de tomada de decisões em um momento específico o qual requer uma solução imediata e criativa. Na vida cotidiana a improvisação está ligada ao inesperado, é algo que deve ser contornado e comumente é visto como algo desagradável. No contexto musical, a palavra improvisação
tem um significado mais positivo, estando relacionada a uma habilidade de criatividade musical instantânea. Nas práticas musicais, na maioria dos casos, a improvisação não ocorre de forma inesperada. A diferença existente entre a improvisação fora do contexto musical e dentro de um contexto
musical está na intenção de se improvisar (CAMARGO, 2014). A improvisação musical promove desenvolvimento e aprimoramento de várias habilidades, capacidades musicais, dentre elas a percepção
musical (ALBINO, 2009).
O improvisador sempre tem um ponto de partida, algo cujo ele usa para improvisar ou desenvolver algo sobre. A noção de liberdade sobre improvisação pode ser incluída em uma ideia que
concebe a improvisação como um conjunto de possibilidades, ou seja, de ter maiores ou menores
alternativas a escolher, ou de ter maior ou menor vocabulário (Nettl 1998, apud Haro 2006). A improvisação no cotidiano de um músico lhe permite desenvolver mais assiduamente sua criatividade
(ALBINO, 2009).
Um ambiente favorável à prática da improvisação e o desenvolvimento da criatividade é
o que defende Albino (2009). Ele descreve o ambiente escolar como, por exemplo, como um lugar
que deve permitir a experimentação; a integração dos saberes, tanto do professor quanto do aluno; a
presença do erro nos processos de ensino/aprendizagem. Na improvisação, por exemplo, é muito importante o músico interagir com o ambiente. Além das habilidades técnicas o improvisador deve ser
habilidoso para perceber as intervenções propostas pelos componentes e pelo ambiente sonoro e gerar as suas. Esse comportamento cria um fluxo de energia sonora que garante o “sucesso” da improvisação, transformando-a em uma experiência única tanto para quem ouve quanto para quem participa.
Esse seria o ambiente favorável para a prática improvisatória (ALBINO, 2009).
Machado e Brandenburg (2015), descrevem sobre a improvisação livre, em oposição ao
sistema tecnicista, como uma prática ainda não habitual, mas eficiente e que pode ser utilizada dentro
do ensino musical, um conceito que está firmado há muito tempo.
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Ainda dentro da perspectiva do ensino musical, de acordo com Albino (2009), o que se
tem visto, é que o sistema de ensino musical tecnicista tem gerado a impossibilidade de o aluno expressar o seu interno, o que está dentro do seu ser. Para ele, o sistema de ensino musical tecnicista
tenta incutir conceitos musicais no estudante via fonte externa — de fora para dentro (o que está na
partitura e a forma de executá-la), por meio de uma repetição sistemática, do conteúdo a ser aprendido, sem que haja a interação entre o interno e o externo do indivíduo.
Para Ian Guest in Guerzoni (2014), o músico bem sucedido é a combinação entre talento
e inteligência, inteligência no sentido de autoconhecimento: sabe debaixo de que circunstâncias ele
“se solta”, é criativo. Disciplina não leva à criatividade, mas criatividade pode levar à disciplina. A
criança aprende e assimila rápido por não saber que não sabe, e o adulto é travado porque sabe que
não sabe – buscando perfeição. Na improvisação isso representa papel fundamental. Não se deve desprezar a informação, a organização do conhecimento e o treino. Ao contrário, há uma sistematização
na performance baseada em treinos constantes.
Muitas pessoas se sentem acreditam serem compelidas, aprisionadas e limitadas em detrimento de sua liberdade de expressão e criatividade no momento da improvisação musical. Schafer
(1991), descreve que realizar uma improvisação livre é mais prazerosos do que ouvi-la, pois inconsistências de tempo e afinação são erros da natureza do trabalho experimental, pois quando uma experiência é bem-sucedida, ela deixa de ser experiência. O autor segue afirmando que o objetivo da arte é
crescer, portanto, precisamos viver perigosamente; essa é a razão por que devemos dizer aos nossos
discentes que os erros são mais úteis que os seus sucessos, pois um erro provoca mais pensamento e
autocrítica. Todo músico sempre erra em algum momento.
César Albino analisou em pesquisa publicações pertinentes à fundamentação do conceito de improvisação e criatividade, técnicas de improvisação, técnicas pedagógicas para o desenvolvimento da improvisação e visão histórica da improvisação no século XX. Ele descreve que muitas
de nossas atitudes são advindas da nossa habilidade de improvisar e que a ausência de um esforço
sistemático para o treino de habilidades criativas, significativas e do pensamento crítico resulta em
desinteresse e em atitudes de passividade e tendência à repetição de um conhecimento memorizado
mecanicamente, entretanto, pouco se faz no sentido de levar o aluno a pensar criativamente. Ele defende a ideia de estimulação do indivíduo à ambientes propícios ao desenvolvimento da criatividade
e as práticas improvisatória (ALBINO, 2009).
Para Nachimanovich (1993), o poder dos erros nos permite reestruturar os bloqueios
criativos e virá-los do avesso. Ao descrever sobre a utilização do corpo como meio de sensibilização nos processos de ensino/aprendizagem musical, Albino (2009), aponta Émile-Jacques-Dalcroze
como idealizador dessa metodologia. Dalcroze iniciou um trabalho de sensibilização musical integrando o corpo, a voz e a escuta para melhor compreender a linguagem musical e se obter uma performance menos comprometida com os rigores da época. Para tanto, idealizou vários jogos e práticas
improvisatória utilizando todas as faculdades sensoriais, explorando o movimento corporal, a imaginação, a criatividade, a consciência de espaço e tempo, a flexibilidade, a agilidade, a acuidade auditiva e a concentração.
De acordo com a pedagoga Violeta Hemsy de Gainza, uma pessoa que explora sua voz ou
seu instrumento por via dos jogos improvisatórios, ao mesmo tempo que se afirmar com bases sólidas
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a sua relação pessoal com a música e o instrumento, exercita seu ouvido, sua sensibilidade e seu sentido estético, sem menosprezar suas faculdades intelectuais, sua imaginação e sua memória, adquirindo e reafirmando ao mesmo tempo conhecimento e experiências. (GAINZA, 1983).
De acordo com Gainza (1983), toda improvisação supõe um ato expressivo de comunicação muito embora não se espere um produto final coerente e estruturado como em uma composição, uma vez que na improvisação existem distintos graus de intenção ou de consciência que
nem sempre condicionam a qualidade do produto. Para a autora uma improvisação pode, também,
ser vista como um meio de catársis (descarga); uma forma de aprendizagem (internalização de materiais, conhecimentos, experiências); como meio para manifestar a imaginação e a criatividade
(GAINZA, 1983).
Para Leite (1994), a manifestação da criatividade em cada pessoa faz parte da formação
de sua identidade, pois desenvolve qualidades como audácia, coragem, liberdade, espontaneidade,
perspicácia, integração e aceitação de si mesmo. O autor afirma que o potencial criativo é próprio do
ser humano e que, vivenciar a criatividade traz para o indivíduo a emoção do encontro consigo mesmo, como um ser único, que percebe e sente a vida e o mundo de uma forma individual.
A restrição da capacidade criativa pode tornar as ações da pessoa, “uma mera reprodução
de um repertório cristalizado e uma reação condicionada às solicitações do mundo”, por isso, defende a possibilidade de vivência da criatividade que traz para a pessoa “a emoção de um profundo encontro consigo mesma, como entidade única e com uma forma singular de perceber e sentir a vida
e o mundo” o que aumenta sua capacidade de interação e comunicação no cotidiano (LEITE, 1994,
p. 208).
Leite (1994) alerta: “A criatividade tem sido valorizada somente em seu aspecto de resolução de problemas, desconsiderando o que ela traz de aspecto expressivo, sensível e utópico ao
propor uma sociedade fundamentada na realização do ser humano” (p.208). Portanto, cremos que em
nossa sociedade o fluxo do processo criativo encontra-se seriamente restrito, ao se tentar direciona-lo
para fins produtivos e conservadores da situação atual.
A vivência da criatividade desperta a capacidade de se comunicar e interagir com outras
pessoas, com a natureza e com a vida. (LEITE, 1994)
A musicoterapia faz uso da música ou de seus elementos como ritmo, melodia, harmonia
e todas as possibilidades de expressões sonoras por uma equipe ou um musicoterapeuta habilitados
para utilização da mesma visando desenvolver potenciais e/ou restaurar funções do indivíduo para
que, envolto dentro do processo, consiga um desenvolvimento satisfatório para sua vida como um todo interagindo socialmente e culturalmente através das suas expressões e comunicação. Na musicoterapia, o emprego da improvisação musical, além de outros benefícios, possibilita o desenvolvimento
da comunicação (BIZARRIA, 2011).
A improvisação também está presente dentro do próprio processo de comunicação pois,
quando dialogando com alguém estamos o tempo todo improvisando por meio da fala. Conforme Jordain (1998), todos nós improvisamos constantemente, mas com palavras, não com tons. Ao iniciar
uma conversa com um determinado tema, hora partimos para uma observação hora para um subtema,
e este improviso se desenvolve à medida em que as ideias são concebidas se tornando uma combinação de técnica improvisatória e compreensão, uma chama criativa.
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Se faz necessário enfatizar a importância da música na formação do musicoterapeuta,
uma vez que este utiliza seus elementos – som, ritmo, melodia e harmonia, para facilitar e promover
o processo de comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes. E para fazer música com seu paciente, o musicoterapeuta necessita de
conhecimentos musicais que o tornem hábil a criar, a improvisar, a acompanhar e a interagir com ele
no fazer musical. A improvisação é uma técnica da prática clínica musicoterapêutica e, portanto, faz
parte da formação acadêmica do musicoterapeuta (PORTO, 2007).
Aprender a improvisar provavelmente pode ser uma das tarefas mais desafiadoras conforme afirma Wigram (2004), é uma experiência criativa e emocionante pois ao criar espontaneamente a
própria composição mesmo que improvisada o improvisador atrai ao mesmo tempo críticas comuns
a qualquer outra composição, bem como elogios. Para o autor, qualquer um que se coloca para improvisar, especialmente como uma performance para os outros, está criando uma música que é essencialmente extraída dos seus próprios recursos técnicos e musicais, bem como dos seus impulsos
criativos – Existem, portanto, técnicas para a improvisação. Os processos do “cérebro esquerdo”, por
exemplo, podem vir antes do “cérebro direito” em termos de planejamento e estruturação da música
improvisada conduzindo, em última instância, de forma mais eficaz, ao momento de tocar puramente
expressivo. De acordo com Wigram (2004), existem argumentos de que é mais fácil para um músico
“não treinado” improvisar “como se sente” por não se sentir “aprisionado” por uma necessidade de
execussão musical pré-determinada e por não estare enfrentando expectativas técnicas que bloqueiam
e limitam a sua espontaneidade e criatividade. A improvisação expressiva e flúida depende da construção de um conjunto de habilidades. Ela não é mágica e não vem como um dom natural, exceto para
alguns. Daí o valor da prática. Aqueles para quem acredita que a improvisação parece ser uma habilidade inata e não se dedica à prática, experimentará limitações a menos que encontrem uma maneira
de desenvolver seu talento. A grande maioria se dedica arduamente para desenvolver as suas habilidades (WIGRAM, 2004).
Para Wigram (2004), a busca pela habilidade não pode superar a criatividade. O processo
de desenvolver habilidades de improvisação e aplicá-las é um equilíbrio entre o cognitivo e o criativo, unindo os recursos da estrutura e organização com flexibilidade e inspiração. Ele afirma que todo
indivíduo que cria música improvisada traz suas próprias técnicas musicais e seu estilo para a música
criada, consequentemente, a música criada é influenciada pela habilidade técnica, formação cultural
e preferências musicais. O autor segue afirmando que a improvisação se torna mais eficaz e criativa
quando uma idéia simples é repetida, variada, estendida e criativamente expandida e que a simplicidade criativa deve ser o ponto de partida para tudo.

OBJETIVO
Fazer uma breve reflexão sobre a vinculação entre criatividade, improvisação musical como elementos importantes na formação do musicoterapeuta.

Comunicações

167

Menu
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O Trabalho é um ensaio teórico que de acordo com Pinto (1998), não se expressa através da objetividade mas, na subjetividade das escolhas discursivas. A abordagem qualitativa que
Minayo (1994, p 21e 22), descreve como uma abordagem que se preocupa “com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” que não se reduzem “à operacionalização
de variáveis”.
• Foi realizada uma revisão bibliográfica. Conforme Gil (2002), a revisão bibliográfica é
desenvolvida com base em materiais já elaborados, as chamadas fontes bibliográficas;
• A revisão bibliográfica a partir de consultas em livros, artigos publicados em periódicos
e impressos diversos;
• Compreender sobre a instrumentalização e a utilização da improvisação musical para
a sua formação e atuação mais efetiva do musicoterapeuta;
• Refletir e começar a investir no treinamento da improvisação para que ela se incorpore
de maneira natural no momento da expressão – que ela seja mais espontânea, efetiva
e criativa.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Através do trabalho é possível compreender a improvisação como uma técnica que estimula a expressão, a espontaneidade, liberdade de expressão, criatividade, senso de identidade, ou
habilidades interpessoais, isto é, que auxilia o musicoterapeuta a estabelecer uma forma de comunicação com o paciente além de facilitar ao mesmo a expressão de sentimentos, muitas vezes difíceis de
serem expressos verbalmente, bem como desenvolvimento ou reabilitação de funcionamento sócioemocional (Bruscia, 2000, Davis e Magee, 2001 at al in Roth, 2014). Contudo, é impresnscindivel
que compreenda a improvisação, também, como requisito insdispensável para a formação do musicoterapeuta. A improvisação é resultante do desenvolvimento de uma gama de técnicas e métodos que
se forem bem trabalhados, reduzem-se as ansiedades e vulnerabilidades. Segue o autor relatando que
quando se pede para tocar conforme se sente interiormente, isto pode ser encarado como algo assustador (ou desafiador) quando não se tem algumas ferramentas essenciais, ou seja, técnicas, métodos e
enquadramentos pelos quais se pode “tocar como se sente”. A ansiedade é, em alguns casos, um incoveniente que precisa ser resolvido pelo musicoterapeuta durante a sua formação para não ser desencadeada na relação terapeutica com o seu paciente (WIGRAM, 2004).
Direcionar o olhar para além da disciplina Psicologia da Música de forma a esquadrinhar
caminhos de possíveis vinculações e aplicabilidades entre diferentes conceitos e pontos-de-vista em
relação à improvisação e criatividade na vida e na arte identificando algumas relações existentes entre
temas afins no contexto secular e musical, entre a Música e a Musicoterapia, área que utiliza a música
com objetivos terapêuticos, foi uma tarefa realmente desafiadora.
A partir deste trabalho iniciou-se uma maior compreensão sobre o que vem a ser a criatividade e a improvisação na vida e na arte tendo a música não apenas como produto de criação ou
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improvisação mas como mobilizadora, promotora de saúde e identidade social. Iniciou-se a compreensão da música para além de aspectos puramente estéticos; uma compreensão sobre a música que
também é sentida e percebida através de diferentes aspectos psicológicos.
O presente trabalho oportunizou novas perspectivas de aprofundamento de pesquisa sobre conceitos que muitas vezes são vistos isoladamente. Oportunizou a compreensão da improvisação como chave-mestra da criatividade, livre expressão da consciência e material bruto que emerge
do inconsciente, conforme afirma Nachimanovich (1993) e a criatividade que remete à consciência
de singularidade no ser humano, constituindo-se uma qualidade de vida revelando o modo como cada
pessoa percebe a sua realidade e nela se expressa, fazendo escolhas, estabelecendo relações com outros em sociedade, descobrindo suas possibilidades de ser e agir.
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Resumo: Este trabalho, parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, propõe analisar o caráter acentuadamente
híbrido das canções Domingo no parque de Gilberto Gil e Vô Imbolá de Zeca Baleiro. As duas canções, pertencentes a
dois recortes de tempo diferentes, respectivamente, os anos finais da década de 1960/início de 70 e década de 90 ao tempo
presente, deixam entrever a existência de uma proposta de hibridação cultural semelhante. A trajetória metodológica
que inclui levantamento e consulta bibliográfica, análise, audição, contextualização, interpretação e comparação das
canções, conduziu a uma estruturação sonora implicada com uma diversidade de elementos de diferentes culturas
relacionados a sentidos e significados inerentes aos cenários históricos com os quais interagiram. Estes cenários remetem,
respectivamente, à emergência e à consolidação de um contexto de pós-modernidade (HARVEY, 2013; Hall, 2014).
Contudo, nesse âmbito de pluralismo e contextualização, evidenciou-se ainda que a diversidade cultural cultivada tem a
ver também com a interação das canções com a América Latina, o que fez com que apresentassem um diferencial híbrido
peculiar em relação ao cenário pós-moderno, um cultivo significativo da mestiçagem e da tradição, ao invés apenas do
diálogo intercultural e da citação histórica.
Palavras-chave: Vô Imbolá; Domingo no parque; Diversidade; Pós-modernidade; América Latina.
Abstract: This article, part of an academic research, proposes to analyze the hybrid character of the songs Domingo no
parque by Gilberto Gil and Vô Imbolá by Zeca Baleiro. The two songs, belonging to two different time cuts, respectively,
late years of the 1960s/early 70s and 1990s to present time, suggest the existence of a similar cultural hybridization proposal.
The methodological trajectory includes consultation and bibliographical survey, analysis, audition, contextualization,
interpretation and comparison of the songs. This approach led us to a sonorous structuring involved with a diversity of
elements from different cultures. In turn, they relate to the meanings that are inherent in the historical scenarios with
which they interact. These scenarios refer, respectively, to the emergence and consolidation of a postmodern context
(HARVEY, 2013; Hall, 2014). However, in this context of pluralism and contextualization, it was also evidenced that the
cultural diversity cultivated also has to do with the interaction of songs with Latin America. It makes possible to built a
hybrid differential in relation to the postmodern scenario, and also a significant cultivation of miscegenation and tradition,
rather than only intercultural dialogue and historical quotation.
Keywords: Vô Imbolá; Domingo no parque; Diversity; Postmodern; Latin America.

Este trabalho tem como objeto de estudo duas obras musicais, Vô Imbolá e Domingo no
parque, respectivamente composições dos cantores José Ribamar Coelho Santos – o Zeca Baleiro – e
Gilberto Gil, percebidas na diversidade acentuada que as integram. A constatação dessa diversidade,
estabelecida pela interação de elementos culturais diversos, de diferentes épocas, do investimento no
performático, despertou o interesse por essa pesquisa, tendo em vista que as duas obras foram criadas
e interagiram com cenários sócio-histórico e culturais próximos, mas diferentes, ou seja, com uma
fase que integra um momento bem inicial do marco oficial da pós-modernidade, a década de 1970,
e com a pós-modernidade já consolidada a partir da década de 1990, conforme exposto por Harvey
(2013) e Hall (2014). Esta circunstância condicionou analisá-las, compará-las e relacioná-las em seus
respectivos tempos e cenários, a saber, os anos finais da década de 1960 e início da década de 1970 e
década de 1990 ao tempo presente.
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As características apresentadas pelas duas canções selecionadas neste texto, base para as
reflexões que se seguirão, reveladoras de um caráter aglutinador, de liberdade e misturas, permitem
referenciá-las à noção teórica de hibridismo, conforme Canclini (2011) e Burke (2001). Canclini, sem
deixar de constatar que não se trata simplesmente de fusão cultural, reconhecendo conflitos e negociações constantes no processo, relaciona hibridação a “processos socioculturais nos quais estruturas ou
práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos
e práticas” (CANCLINI, 2011, p.XIX). Burke, por sua vez, defendendo o fato de que falar de hibridismo neste contexto não significa partir de uma visão essencialista de cultura, que não há possibilidade
de se falar em interação de “culturas puras”, lembra que “devemos ver as formas híbridas como o resultado de encontros múltiplos e não como resultado de um único encontro, quer encontros sucessivos
adicionem novos elementos à mistura quer reforcem os antigos elementos” (BURKE, 2001, p. 31).
Foi possível também considerar, através da trajetória metodológica prevista, cujo suporte,
além de análises e interpretações musicais se estendeu às implicações dessas análises com dados colhidos a partir de fontes bibliográficas, midiáticas, sonoras e audiovisuais, que Vô Imbolá e Domingo
no parque, em sua interação com um cenário de mudanças e transformações acentuadas, incorporam
simbolicamente, cada uma a seu modo e de acordo com a rede de significados que as integram, não
somente uma condição pós-moderna, mas também um diálogo com a modernização como se apresentou na América Latina.
Assim, esta pesquisa evidenciou em sua base alguns questionamentos e, dentre eles, alguns aparecem como básicos: a canção Vô Imbolá incorpora elementos estilísticos que apontam para a sua interação com o cenário pós-moderno consolidado da década de 1990 em diante (HARVEY,
2013; HALL, 2014)? Qual a relação que a canção tropicalista Domingo no parque, que apresenta características de estilo bem semelhantes à primeira, teria com esse período? Nesse caso poderia se falar com Castoriadis (1985) na dinâmica do sócio-cultural que incorpora um tempo múltiplo que inclui
a latência do porvir, o porvir aqui concebido como um cenário pós-moderno consolidado na década
de 1990, época da composição de Vô Imbolá? Mas por que essa semelhança se uma música interage
com um período bem inicial da pós-modernidade e a outra música com um momento já consolidado
desse período, conforme fundamentação em Harvey e Hall, já mencionados?
Desse modo, este trabalho tem como objetivo investigar as peculiaridades estilísticas das
canções Vô Imbolá e Domingo no parque, visando as relações possíveis de serem estabelecidas entre
elas e as suas interações com o cenário sócio-histórico e cultural, o que inclui as implicações com a
pós-modernidade. O estudo justifica-se por trazer uma abordagem que interessa ao pesquisador, que
tem grande interesse em investigar as intricadas relações que a música estabelece com a trama sócio-histórico e cultural nas suas diferentes dimensões, um enfoque deixado de lado pela área musicológica que, por longo tempo, segundo o musicólogo Joseph Kerman no seu clássico Musicologia, investiu
muito na análise da música erudita de origem europeia (KERMAN, 1987). Por outro lado, se justifica
por essa pesquisa requerer um diálogo interdisciplinar com áreas afins à área musicológica, como a
história cultural, por exemplo, já interdisciplinar na sua base ao dialogar com a antropologia e a Psicologia social. Esse diálogo pode contribuir também de perto com área musicológica na atualidade,
que nas últimas décadas tem voltado mais o seu interesse para essa relação intrincada da música com
a sociedade, buscando novos objetos de estudo, outras abordagens teórico-conceituais, se mantendo
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sempre atenta à interdisciplinaridade (VOLPE, 2007), o que, por sua vez, indica também que essa
pesquisa contribuirá com uma bibliografia escassa sobre o tema e com novas reflexões relacionadas
ao campo musicológico.

1. O cenário pós-moderno
O objeto de estudo em questão pede que sejam esboçados alguns elementos de um cenário pós-moderno que interessam ao seu enfoque, o que leva a autores como Harvey (2013) e Hall
(2014). Segundo esses autores, a pós-modernidade se consiste em um período marcado, dentre outras
inúmeras possibilidades, pela “compressão espaço-tempo” resultante do cenário capitalista caracterizado por acentuado desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação: aeronaves sofisticadas,
informática, internet, a exploração múltipla do ciberespaço, por exemplo, que desafiam as distâncias
e o tempo. Harvey, citado por Hall, afirmou que “à medida em que os horizontes temporais se encurtam [...], temos que lidar com um sentimento avassalador de compressão dos nossos mundos espaciais e temporais” (HARVEY apud HALL, 2014, p. 70). Citando a década de 1970 como um marco
inicial de transformações acentuadas no cenário global que se consolidaria na década de 1990, Hall
menciona ainda que
[...] geralmente se concorda que, desde os anos 70, tanto o alcance quanto o ritmo da interação global aumentaram enormemente, acelerando os fluxos e os laços entre as nações. [...]
Uma de suas características principais é a “compressão espaço-tempo”, a aceleração dos
processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distancias mais curtas,
que os eventos em um determinado lugar tem um impacto imediato sobre pessoas e lugares
situados a uma grande distância” (HALL, 2014; 68-69).

Circunstâncias, portanto, que foram trazendo cada vez mais não só uma compressão do
tempo e espaço conforme observado por Hall e Harvey, e uma grande incrementação dos encontros
culturais que possibilitaram uma intensificação dos processos de hibridação cultural (CANCLINI,
2011, p. XIX), mas também o investimento do capitalismo contemporâneo em “citações históricas”,
em bens locais significativos promotores do consumo. Há juntamente com o impacto “global”, um
novo interesse pelo “local”. Informações, portanto, que permitem entender melhor sentidos e significados que permeiam a análise das duas canções analisadas e interpretadas nesse texto. Domingo no
parque está situada no primeiro recorte de tempo que ilustra uma fase anterior e muito inicial desse
período e Vô Imbolá, ilustra bem o momento de sua consolidação, que tem em 1990 um marco. Segundo Harvey (2013) e Canclini (2011), foi a partir da década de 1990 que aconteceu uma acentuação
maior ainda dos processos de hibridação cultural resultante da intensificação da internacionalização
das relações culturais. Canclini afirma que “o momento em que mais se estende a análise da hibridação a diversos processos culturais é na década final do século XX” (CANCLINI, 2011, p. XVIII), o
que denota o processo de consolidação da pós-modernidade que se tornou também uma referência
neste trabalho.
Cabe ressaltar, portanto, que a mistura de elementos culturais diversos abarca um sentido de amálgama cultural que caracteriza a pós-modernidade. Nesse cenário, em que o tempo e o esComunicações
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paço estão comprimidos, é importante destacar que mesmo em um contexto de pós-modernidade, os
processos de hibridação da América Latina se apresentam de forma peculiar, mostrando um cultivo
acentuado da mestiçagem e da tradição. Segundo Vargas (2007), concordando com a abordagem do
processo de hibridação que se adota neste trabalho,
rigorosamente, todas as sociedades são híbridas, em algum grau e de algumas maneira, já
que são sempre formas em estado dinâmico pelos contatos com elementos distintos daqueles identificados como propriamente seus. A diferença congênita que se vê nas estruturas
latino-americanas é de um maior grau de profundidade dessa mestiçagem étnica, material e
simbólica, e uma vasta gama de soluções criadas em tempos e espaços relativamente reduzidos. (...) A mestiçagem é tão-somente um dos principais elementos constitutivos de importantes formações socioculturais latino-americanas. (VARGAS, 2007, p. 186-187).

Para o autor, a condição de mesclar ou fundir elementos diversos, aqui evidenciada nas
canções Vô Imbolá e Domingo no parque, é referente ao substrato mestiço inerente às culturas latino-americanas. Sendo assim, a análise do hibridismo peculiar e acentuado da música latino-americana
faz com que a atenção se volte ao “processo histórico-cultural de formação do evento musical” (VARGAS, 2007, p. 2009). Pode-se estabelecer que o caráter de amálgama cultural acentuado inerente à
América Latina tem raiz em sua colonização ibérica. O autor citado diz:
Penso na existência de determinado metabolismo estético-cultural já presente nas tradições arábico-ibéricas, expresso na mescla brutal de elementos culturais distintos ocorrida
em solo ibérico, e que foi trazido para a América Latina dentro do processo mercantilista de
conquista perpetrado por Portugal e Espanha, potências marítimas no século XVI. (VARGAS, 2007, p. 190).

É pertinente concluir o tópico relacionando-o à fala de Canclini (2011) que, na sua abordagem, ressalta também no continente latino americano o grande apego ao cultivo da tradição lado a
lado com a modernidade:
Qualquer um de nós tem em casa discos e fitas em que se combinam música clássica e jazz,
folclore, tango e salsa, incluindo compositores como Piazzola, Caetano Veloso e Rubém
Blades, que fundiram esses gêneros cruzando em suas obras tradições cultas e populares.
(CANCLINI, 2011, p. 18).

Trato aqui, portanto, fundamentado nos autores mencionados, de um hibridismo cultural
que tem a ver com os processos de hibridação ligado à pós-modernidade, sem esquecer, no entanto,
que esses processos acontecem na América Latina.

2. A canção Vô Imbolá
A canção Vô Imbolá, de Zeca Baleiro, gravada em 1999, tem início com uma fala reproduzindo parcialmente um trecho da anedota Rui Barbosa e o ladrão de patos. A citação inicial faz
um apelo ao humor. A anedota, que tinha por intuito fazer alusão à renomada erudição de Rui Barbosa, é conjugada a uma prática de cunho popular, o cantar emboladas. Aos 09 segundos da gravação,
um baixo synth é introduzido em glissando, sendo acompanhado nos quatro compassos seguintes por
fragmentos de samplers que convidam a rítmica de coco embolada a se estabelecer. Mostra-se a parComunicações

174

Menu
tir de tal que a canção será estruturada em compasso binário. No oitavo compasso, aos 17 segundos
de gravação, a melodia do refrão (Figura 1) é introduzida na voz de Zeca Baleiro, acompanhada por
programações eletrônicas de bateria, baixo e pandeiro.

Figura 1 Canção Vô Imbolá. Melodia do refrão

FONTE: Transcrição do pesquisador

Os samplers de embolada, outrora escutados, são substituídos pelo pandeiro que deixa
entrever na complexidade rítmica (Figura 2) e técnica do instrumentista, a existência de outra sonoridade similar à de uma zabumba. Pressupõem-se aqui que seja um toque de polegar.

Figura 2 Canção Vô Imbolá. Sonoridade rítmica do pandeiro soando como zabumba

FONTE: Transcrição do pesquisador

Estruturada no campo harmônico de Mi menor e caracterizada como uma forma canção,
a melodia cantada por Zeca Baleiro pode ser separada em partes. Considerando o refrão como parte
A (Fig.1), pode-se dividir as partes vocais em B (Figura 3), C (Figura 4), D e E (Figura 6). Há de se
frisar que a parte D esteja remetendo ao rap e que não há variação harmônica a se destacar na canção. Tendo por tonalidade o campo harmônico de Mi menor, a maioria dos acordes acompanhantes da
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melodia transitam em Em – I grau do campo harmônico e Am – IV grau. É importante também ressaltar que na parte A da canção (compasso 09 em diante da gravação), timbres de baterias eletrônicas
coexistem com a rítmica do pandeiro, evidenciando assim uma justaposição de ritmos em um mesmo trecho musical, representando estes o regional (embolada) e o estrangeiro (bateria eletrônica utilizada no rap e dance music). A entonação vocal de Baleiro, nesta parte, ressalta a existência de uma
melodia com pouca variação de alturas, quase oratória, sendo o espaço mélico desta não superior a
uma sexta menor. Essa forma de cantar é característica de cantadores de emboladas. Nela as palavras
e versos cantados estão separados por apenas um curto intervalo. A parte vocal B (Fig.3), inicia-se
no compasso 26 da gravação. Com uma acentuação rítmica maior na voz e um espaço mélico menor
que o da parte vocal A, escuta-se nesse trecho da gravação, em sua finalização, retomando o refrão,
um procedimento de talk box.

Figura 3 Canção Vô Imbolá. Vocal: Acentuação rítmica maior na voz e espaço mélico menor

FONTE: Transcrição do pesquisador

Pode-se comentar que nas repetições do refrão, uma sonoridade vibrante, feita em contrastes, faz associações com imagens visuais, perseguindo-as. Vozes e ruídos, chamados por Baleiro na ficha técnica de “feira”, estão imagéticos ao que se canta e à canção. É sabido que as feiras,
praças, ruas e festas religiosas nordestinas são palco para repentistas e cantadores de embolada. A
sonoridade colorida que se escuta revelando os contrastes destaca o regional sem um apelo folclorizante. Pode-se ainda acrescentar que a forma de gravação e a reconfiguração dos ritmos regionais
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estão voltadas para uma estética pop, fazendo com que a canção seja apropriada para o mercado fonográfico. Na parte vocal C (Fig.4), um coro feminino sobressai. A melodia das vozes em uníssono
deixa transparecer imageticamente um grupo vocal de lavadeiras. O canto feminino, alternado com
o de Baleiro, simula uma característica da embolada e repente, que é um diálogo musical concebido
em perguntas e respostas.

Figura 4 Canção Vô Imbolá. Coro feminino

FONTE: Transcrição do pesquisador

A embolada, gênero musical regional, é apresentada em uma nova roupagem, dialogando
com elementos que caracterizam o estrangeiro. O contexto de diversidade da canção é ampliado nos
oito compassos – trecho D – compasso 73 da gravação. Neles, a melodia declamatória, já sem variações de altura é fixada em uma nota. Evidencia-se nesse trecho que a performance vocal remete ao
gênero rap. A performance vocal do rapper Baleiro é superposta ao do cantador de embolada, deixando em evidência que há na proposta musical um intuito de juntar os diferentes, de aglutinar. No
desenvolvimento da canção, escuta-se um riff de guitarra com distorção (Figura 5). Este pode estar
adicionando alegoricamente à mistura o gênero rock.

Figura 5 Canção Vô Imbolá. Riff de guitarra com distorção

FONTE: Transcrição do pesquisador
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O contexto de diversidade é consolidado nos compassos finais da canção. No trecho vocal
E (Fig.6), a forma de cantar a melodia da frase de ordem “eu vou vender a minha vã filosofia” deixa
explícita uma performance de cantores de punk-rock. Sequencialmente, uma linha melódica parecida
com um canto sertanejo de vaqueiros – Aboio (Figura 7), faz um encaminhamento para o desfecho e
finalização da gravação.

Figura 6 Canção Vô Imbolá. Melodia da performance de cantores punk rock

Figura 7 Canção Vô Imbolá. Linha melódica semelhante a um canto de vaqueiros - Aboio

FONTE: Transcrição do pesquisador

É revelador, após a escuta e análise de Vô Imbolá, que algumas peculiaridades estilísticas apontam para algo novo, singular, que não se deixa segmentar. Há procedimentos eletrônicos na
canção pertencentes à estética pop, característicos de estilos como rap, dance music norte-americana,
funk e soul music. A embolada pop Vô Imbolá também tem nítida proximidade com o rap. A forma de
cantar, a poesia ritmada, a quase não-melodia, e até mesmo o Mestre de Cerimônia – MC Zeca Baleiro, se apresentando e dizendo que “Vô imbolá minha farra, minha guitarra meu riff, Bob Dylan banda
de pife Luiz Gonzaga Jimmy Cliff”, traz às claras um intuito de aglutinar tradição e modernidade. As
referências na letra a Frank Zappa e Jackson do Pandeiro reafirmam o projeto de misturar da canção
e se completam na peculiar textura distorcida dos riffs e microfonias da guitarra. Pode-se acrescentar
ainda à pluralidade as citações de anedotas, cantiga de roda e expressões remetendo ao popular, citações, alegorias, humor e happenings compondo um mosaico. Isto numa amplitude na qual se evidencia uma sonoridade festiva pautada por um caráter de liberdade. Este é o resultado da proposta já
explícita no título da canção, que é o de embolar. E como fica a canção Domingo no parque diante
desse processo de hibridação?
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3. OTropicalismo,acançãotropicalistae os processos de hibridação
cultural
O Tropicalismo configurou-se como um movimento cultural brasileiro, que também trouxe como destaque uma produção sonoro-musical acentuadamente híbrida. Os músicos participantes
do movimento fizeram da canção popular a força motriz de debates, estabelecendo assim diálogos
entre as linguagens musicais, verbais, cênicas e visuais (NAVES, 2001). O movimento esteve diretamente relacionado ao momento histórico de 1968, um período de acirramentos políticos e discussões
culturais (PAIANO, 1996). Conforme observa Naves (2001) e Calado (2010), houve no movimento
a participação de poetas (Torquato Neto e Capinam), músicos de formação erudita (Rogério Duprat e
Júlio Medaglia), músicos populares (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e os Mutantes) e artistas
plásticos (Rogério Duarte). A partir de tal, torna-se importante também ressaltar o caráter aglutinador
do Tropicalismo. Não existe, portanto, uma forma fechada da canção tropicalista. Em sua conformação estilística pode estar presente, de forma marcante, o nacional em interação com o estrangeiro, o
erudito com o popular, o rural com o urbano, o passado em suas tradições com o presente. O maestro
Júlio Medaglia (2003) afirmou que
o Tropicalismo abriu-se para a diversidade, mesclando fervilhantemente os mais inusitados
componentes culturais num projeto cultural de impacto. Inicialmente as pessoas ficaram
confusas – inclusive os críticos – diante da parafernália de elementos os mais antagônicos
que formavam aquele impulso criador (...). Do arsenal sonoro e literário do Tropicalismo
faziam parte a Bossa Nova e a Velha, a guitarra elétrica e o bandolim, a música medieval e
a eletrônica, a música fina e a cafona, o portunhol e o latim, a música de vanguarda e a do
passado, o baião e o beguine, o berimbau e o teremim, o celestial Debussy e Vicente Celestino, os versos de Caetano de Santo Amaro e a Poesia Concreta, o som e o ruído, o canto e
o grito, indo provocar terremotos, por exemplo, no artístico e no cultural, no político e no
social. (MEDAGLIA, 2003, p. 182-183).

O tropicalista Gilberto Gil observou que se visava mesclar a tradição e o internacional,
representado nesse momento histórico, sobretudo, pelo Rock. O intuito era
(...) fazer os cultivares híbridos, misturar as coisas para dar plantas novas, misturar laranja
com mamão, o abacateiro que amanhecerá tomate e anoitecerá mamão que eu vim a fazer
no Refazenda, essa ideia de Refazenda já estava ali naquilo tudo, era os Beatles e Luís Gonzaga, era os Rolling Stones e Jorge Bem Jor, era a banda de pífaros de Caruaru e o Jefferson
Airplane (GIL, 2010, grifo meu).

Desse modo, as canções relacionadas à Tropicália, aqui referenciadas pela análise de Domingo no Parque, validam o que diz os autores. É importante ainda destacar que a canção tropicalista,
segundo Naves (2010), opera ainda com o cultivo do humor, do deboche e do apelo a uma sonoridade cheia de contrastes, com um caráter performático implicado com happenings, ressignificações de
elementos culturais que deixam entrever um estilo próprio, letras perseguindo imagens visuais e estabelecendo associações, arranjos e instrumentos musicais atuando como alegorias, citações – paródias e pastiche – sempre em uma atitude de cultivo da tradição, estilização e atualização de gêneros.
Assim, diante dos apontamentos feitos referentes ao Tropicalismo e à canção tropicalista, e do fato
que a canção Vô Imbolá está inserida em uma proposta semelhante, o próximo item traz a análise da
canção Domingo no parque de Gilberto Gil.
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4. Domingo no parque: Gilberto Gil
A canção Domingo no parque foi lançada em 1967, no III Festival de Música Popular da
TV Record. A complexidade do arranjo musical concebido pelo maestro Rogerio Duprat, somada a
um jogo de palavras, ritmos e ideias fizeram com que Domingo no parque fosse classificada em segundo lugar no festival. O registro em álbum foi feito em 1968 (Álbum Gilberto Gil. Em formato de
vinil, lançado pela Philips Records).
É pertinente descrever de forma breve a figura do Maestro Rogerio Duprat, dada a sua importância como arranjador das canções tropicalistas. Duprat fora indicado a Gilberto Gil pelo maestro Júlio Medaglia, que acentuou a sua competência no sentido de aproximar a obra da “linha Beatle”
imaginada por Gil. Segundo Calado,
Medaglia até já começara a escrever o arranjo orquestral de “Domingo no Parque”, mas ao
ser convocado para integrar o júri do evento, teve que interromper o trabalho. Assim, acabou indicando Duprat, assegurando que ele tinha bagagem musical e criatividade de sobra
para desempenhar o papel de George Martin, na linha beatle que Gil imaginara para sua
composição. (CALADO, 2010, p. 123).

Fica implícito na citação de Calado que Gil intencionava aproximar a sonoridade de Domingo no parque à das canções da banda de rock The Beatles. George Martin, produtor do conjunto
inglês, semelhante à Duprat, tinha uma formação erudita e seus arranjos deram a tônica da linguagem
musical dos Beatles. Sua contribuição como arranjador das canções é tamanha que para alguns críticos ele é considerado o quinto membro do grupo. E foi nessa proposta de diálogos entre o rock, pop,
música erudita e gêneros brasileiros, que o arranjo de Domingo no parque foi realizado. A fim de estabelecer a aproximação com o rock, aqui também subtendido na fala de Gaúna (2002) como “injeção de modernidade”, o grupo Os Mutantes foi agregado ao conjunto de gravação. Gil, ao relatar o
processo de elaboração da canção descreve que há na composição um aspecto de desconstrução de
elementos rígidos da música brasileira e acrescenta que o intuito era o de agregar novos elementos
estrangeiros a uma nova construção, ou seja, ao que foi desconstruído1. Já Campos, realçando a semelhança de Domingo no parque com Vô Imbolá, observa que
Domingo no Parque joga com uma complexidade maior no arranjo musical: na gravação
definitiva, a composição é uma verdadeira assemblage de fragmentos documentais (ruídos do parque), instrumentos “clássicos”, ritmo marcadamente regional (capoeira), com o
berimbau se associando à maravilha aos instrumentos elétricos e a vocalização típica de Gil
contraponteando com o acompanhamento coral da “música jovem” – montagem de ruídos,
palavras, sons e gritos. (CAMPOS, 2003, p. 154).

Realiza-se assim uma proposta de interação do tradicional com o moderno. A tradição,
evidenciada pelo berimbau – levada de capoeira – e pelo baião, é conjugada aos instrumentos elétricos dos Mutantes, representantes do Rock, do estrangeiro, e dos processos de modernização. O caráter performático ou happening também está presente através da “montagem de ruídos, palavras, sons
e gritos”.

Série MPB & Jazz 2012 – Gilberto Gil: Gil fala sobre Domingo no Parque. Disponível no Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=K-UIEtVv57s. Acessado em 25 de abril de 2017.
1

Comunicações

180

Menu
A letra da canção, seguindo uma narrativa cinematográfica, apresenta algumas figuras de
linguagens, e os arranjos são imagéticos a ela. Por isso é condizente na análise trazer a letra em paralelo com a música, entecruzando-as. Perseguindo imagens visuais, sem uma sequência linear e também
estabelecendo a partir delas associações, a temática da canção pode ser resumida “numa manchete de
jornal sensacionalista: ‘Feirante ciumento mata a facadas amigo e namorada no parque’” (PAIANO,
1996, p. 28). Estruturada no campo harmônico de Ré maior, em compasso binário (Fig.8), a canção é
apresentada instrumentalmente por clarinetes em uma articulação rítmica típica de uma roda de capoeira. Esses instrumentos compõem um fragmento harmônico e rítmico exemplificado pela Figura 9.

Figura 8 Canção Domingo no parque. Primeira parte da canção.

FONTE: Almir Chediak, 1992, p. 72. Transposta pelo pesquisador.
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Figura 9 Canção Domingo no parque. Fragmento rítmico melódico em Re M, compasso binário. Apresentado
por clarinetes em uma articulação rítmica típica de uma roda de capoeira

FONTE: Transcrição do pesquisador

Pode-se ainda inferir que a sonoridade – timbre dos clarinetes – esteja remetendo ao
circo, ao lúdico. A rítmica de capoeira, acentuada com a inserção de um berimbau, deixa também
transparecer certa proximidade com o gênero baião, vislumbrada na célula rítmica que aparece na
Figura 10.

Figura 10 Canção Domingo no parque. Célula rítmica que se aproxima do ritmo do baião

FONTE: Transcrição do pesquisador

Uma instrumentação na tonalidade de Mi maior, remetendo às bandas das cidades do interior, serve como prelúdio da canção. Uma intensidade de sons e ritmos, que gradativamente vão diminuindo e dando lugar a conversas e ruídos, é circunscrita na ambiência desse trecho introdutório
da gravação. Tendo em vista o tema da canção, concebe-se que essa parte introdutória esteja fazendo
referência a um parque de diversões, aos seus ruídos, às bandas que geralmente executam suas marchinhas nos finais de semana.
Os personagens João, José e Juliana são descritos e apresentados em seus papéis a partir
dos arranjos. A exemplo, o verso “foi que ele viu”, fazendo referência ao ato de José ver Juliana com
João, é tensionado pela alteração do campo harmônico de Ré maior para Mi maior (compassos 49 e
50 da gravação). Com uma instrumentação remetendo ao lúdico, a frase “Juliana na roda com João”
é seguida de cordas. A orquestração desse trecho parece convidar o ouvinte a uma ciranda ou mesmo
valsa. O clímax trágico da canção é encaminhado por modulações sucessivas (campos harmônicos
de Sol maior, Dó maior, Lá maior e Mi maior). Pode-se presumir que o compositor e o arranjador, a
partir das repetições de motivos e alternância de campos harmônicos buscaram trabalhar uma ideia
de movimento intenso. Conforme a trama da canção, José mata o casal Juliana e João. Seguindo a esse trecho trágico da narrativa, tem destaque também na instrumentação uma melodia de oboé, talvez
significando a tristeza da morte, do assassinato.
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Dessa forma, letra, música e arranjos, propostos em uma criativa instrumentação compõem um mosaico acentuadamente híbrido. É importante destacar que o conjunto de sonoridades
apresentado na canção, entrevendo um encontro de elementos culturais diversos, somado à letra e à
interpretação de Gil concebe uma trama cinematográfica e traz em evidência um caráter performático. Ações, vozes, músicas, identidades, contextos, tradição e modernidade se conjugam e dialogam
através da citação do rock, da lembrança do baião e da capoeira e de arranjos orquestrais realizados
por um músico erudito. Peculiaridades de uma obra tropicalista composta antes da década de 1970,
que apontam também para semelhanças com os processos performáticos e de hibridação cultural encontrados em Vô Imbolá, composta já na entrada do século XXI.

Considerações finais
A partir das análises, portanto, percebe-se que há certa correspondência entre os processos de hibridação relacionados às duas canções analisadas. Em ambas, há atualização e estilização de
gêneros (Cocô, Embolada, Repente, Baião; Rock, Rap, Dance Music norte-americana, funk); instrumentos musicais atuando como alegorias (programação de efeitos eletrônicos com a bateria, o baixo e o pandeiro, toque de pandeiro remetendo à zabumba, riffs de guitarra remetendo ao rock), assim
como o uso de jogos e efeitos de vozes, sons diversos e apelo a uma sonoridade vibrante pautada por
liberdade musical. Análogo ao que foi feito na canção Domingo no parque, por Gilberto Gil e o maestro Rogério Duprat, fica evidente que Zeca Baleiro e seus produtores buscaram fazer de Vô Imbolá
um mosaico híbrido, juntar tradição e pós-modernidade.
Essa circunstância leva ainda à percepção que a canção tropicalista Domingo no parque,
composta em 1967, num período quase inicial do marco que os autores apresentam para a emergência
da pós-modernidade (década de 1970, fase bem inicial), além de incorporar o início desse período, já
trazia em si também uma latência forte do tempo em que essa pós-modernidade se mostraria consolidada (década de 1990 ao tempo presente). Tempo com o qual interagiu de forma mais direta e consistente a canção Vô Imbolá, que apresentou mais elementos de hibridação com gêneros estrangeiros
(Samplers, adesão a processos eletrônicos, interação com um número maior de gêneros advindos de
outras culturas como o rap, Dance Music americana, funk, além do rock, esse último o gênero internacional que já dialogava muito com o Brasil no período emergencial da pós-modernidade). Ambas,
no entanto, estabelecem esse processo evidenciando de forma bem semelhante o seu estatuto de produção latino americana em diálogo peculiar com a pós-modernidade, conforme já mencionado com
Canclini (2011) e Vargas (2007). Isto ao fazer interagir nos processos de hibridação, de forma acentuada, elementos e gêneros advindos de outras culturas com elementos e gêneros da tradição, inclusive, aqueles implicados também com a circunstância brasileira de mestiçagem (o berimbau, a alusão à
capoeira, a ritmos próximos ao baião, à embolada, dentre outros).
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CENOGRAFANDO MITOS: A RELAÇÃO DO PANO DE BOCA DO
TEATRO AMAZONAS DE CRISPIM DO AMARAL (1858-1911) COM A
ÓPERA JARA, DE JOSÉ CÂNDIDO DA GAMA MALCHER (1853-1921)
Raúl Gustavo Brasil Falcón (UEA)
rgustavofalcon@gmail.com

Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)
Resumo: Este artigo consiste no estudo do pano de boca conhecido como Alegoria do Encontro das Águas, atribuído
ao artista pernambucano Crispim do Amaral (1858-1911), obra pictórica que integra o conjunto artístico da sala de
espetáculos do Teatro Amazonas. O objetivo deste artigo foi reunir e analisar as informações referentes ao Pano de Boca
do Teatro Amazonas, procurando estabelecer relações estéticas entre a decoração e a cenografia do teatro como espaço
da música. Como procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa histórica, com o levantamento preliminar de
dados biográficos do artista, buscando informações existentes sobre a obra através da documentação visual da mesma;
para a análise iconográfica e iconológica utilizou-se como principal referência a teoria da arte de Erwin Panofsky, que
estabelece os processos de análises e interpretação artística, além de outros teóricos que abordam a intertextualidade. A
partir da análise dos aspectos formais, técnicos, estilísticos e simbólicos da obra, observou-se que o pano de boca possui
relação com outra obra de natureza musical: a ópera Jara, do compositor paraense José Cândido da Gama Malcher (18531921), encenada no mesmo período.
Palavras-chave: Crispim do Amaral; pano de boca; Teatro Amazonas; Jara; Gama Malcher.

O Teatro Amazonas foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, no governo de Eduardo
Ribeiro. Para a realização da decoração interna do teatro, fornecimento de mobiliário e mecanismo,
foi contratado o cenógrafo, pintor, aquarelista, ilustrador, desenhista, caricaturista, decorador, ator e
músico Crispim do Amaral.
Crispim do Amaral veio para o norte brasileiro
por volta de 1876, primeiramente a Belém, junto da companhia teatral de Vicente Pontes de Oliveira, trabalhando na iluminação, decoração, cenografia e acessórios das peças. Após
viver cerca de oito anos no norte do Brasil, partiu para a Europa para aprimorar seus estudos, de acordo com Lopes Gonçalves (1976, p. 134), na Academia di San Lucca, na Itália, uma
das mais renomadas escolas de arte da época. Trabalhou algum tempo também em Paris, no teatro da Comédie Française, e como cartunista do jornal Le Rire. (LEITE, 1983, p. 25).
Em 1894 já havia retornado a Manaus, onde se envolveu com as obras do Teatro Amazonas, na condição de encarregado dos trabalhos de decoração. Reputa-se à este artista
algumas das ideias da fachada do Teatro Amazonas, e quase
todas as benfeitorias artísticas planejadas para o interior do
Teatro foram de sua criação ou encomendadas por ele. Foi
Crispim do Amaral que subcontratou os serviços dos artistas
italianos Giovanni Capranesi e Domenico De Angelis para as
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Figura 1. Crispim do Amaral (18581911) – Revista da Semana, 27 de
Janeiro de 1912-Rio de Janeiro.
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obras do Salão Nobre e da Sala de Espetáculos do Teatro Amazonas. A dupla romana também havia
se formado na Academia di San Lucca, onde pode ter conhecido o brasileiro. (PÁSCOA, 1997, p. 19)
Crispim do Amaral permaneceu em Manaus até o fim do século XIX. Na capital amazonense explorou uma concessão pública de propaganda (novidade na época) e explorou uma concessão pública de quiosques em locais públicos determinados para este fim. Mostrou ainda mais uma das
suas facetas de artista múltiplo, envolvendo-se em grupos musicais, atuando em concertos e saraus,
sempre como flautista.
No início do século XX mudou-se para o Rio de Janeiro, onde voltou a trabalhar como
caricaturista, em especial no jornal O Malho (1902), o qual ajudou a fundar. Ainda no Rio de Janeiro,
dedicou-se novamente à cenografia e à pintura decorativa, executando os cenários da ópera Moema
de Delgado de Carvalho, apresentada na inauguração do Teatro Municipal em 1909, além de operetas
e revistas montadas no Cinematógrafo Rio Branco. (LEITE, 1983, p. 25). Retirado para sua chácara,
veio a falecer na Assistência Pública do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1911.

Figura 2: Pano de Boca do
Teatro Amazonas, Alegoria
do Encrontro das Águas,
atribuído a Crispim do Amaral.
Óleo sobre lona crua, 10,50m x
6,40m. Foto: acervo particular

A obra que ora analisamos pertence ao conjunto pictórico da sala de espetáculo do Teatro
Amazonas, e mede cerca de 10,50m X 6,40m, realizada na técnica de pintura a óleo sobre lona crua,
executada aproximadamente por volta do ano de 1895.1 De composição piramidal, encontra-se divida
em três planos: em primeiro plano está a alegoria principal, conhecida como “Alegoria do Encontro
das Águas”. Em segundo plano, acima da alegoria principal, encontra-se a representação de Vitória
junto ao Brasão dos Estados Unidos do Brasil. E em terceiro plano encontra-se o cenário com os motivos regionais. A obra possui um colorismo vibrante, com destaque para o azul, o verde e suas variantes. Nuances de vermelho, branco, amarelo e dourado também compõem a obra.

O pano de boca, ou telão de cena, é uma antiga tradição do teatro romano. Foi introduzido como elemento de cenografia
por volta de 56 a.C A introdução do pano de boca ornamentado como conhecemos hoje ocorreu durante o Renascimento,
espalhando-se por toda a Europa, sendo antes disso um simples pano branco, conhecido como siparium, (SOUZA, 2009
apud BERTHOLD, 2001, p. 151), “a diferença entre o siparium e o pano de boca é que se este se tornou um elemento para
ser contemplado” (SOUZA, 2009, p. 137).
1
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A obra Alegoria do Encontro das Águas representa a união dos dois rios mais importantes da Amazônia, o Rio Negro e o Rio Solimões, que quando unidos formam o grande rio Amazonas. Crispim do Amaral utilizou em sua obra, como destaque, quatro representações humanas.
Observou-se que a alegoria apresenta uma similaridade com certos personagens da mitologia clássica greco-romana.
No centro da alegoria há uma figura feminina em cima de uma concha, acompanhada por
outros três personagens que parecem saudá-la com a sua vinda ao encontro das águas. O artista utiliza
como tema o nascimento de Vênus (Afrodite).

Figura 3: Apeles, Vênus
Anadyomêne, mural de
Pompéia. Séc. III

A pintura apresentada por Crispim do Amaral é similar com as outras representações do
nascimento de Vênus, pois teve como referência a mitologia clássica para compor a alegoria principal de sua obra. Em Vênus Anadyomêne (Figura 3) feita pelo pintor grego Apelles (séc. III a.C)
nota-se a mesma composição alegórica e os gestuais muito próximos ao pano de boca do Teatro
Amazonas. A figura central (Vênus) também está deitada sobre uma concha, adornada com um véu
entre seus braços, e ao redor está acompanhada de um Amorino (ou Cupido) e um pequeno Tritão
sobre um delfim.
A representação pictórica de Crispim do Amaral segue os padrões neoclássicos, estilo dominante na arte ocidental do fim do século XVIII até aproximadamente 1830. 2 A experiência na Academia di San Lucca proporcionou-lhe o contato com os ensinamentos acadêmicos e tradicionais, que
podem ser observados na obra.
A cidade soterrada de Pompéia foi descoberta no ano de 1748, renovando assim o interesse pela antiguidade clássica.
Nela foram descobertos diversos afrescos, com temas mitológicos e cotidianos da vida da cidade e do mundo romano. O
movimento neoclássico também era denominado de “classicismo arqueológico”, e buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e de Roma antiga, com o intuito de reagir ao hedonismo e a frivolidade do movimento rococó.
Este movimento foi impulsionado por pensadores e filósofos, e combatia a ausência do estilo moral no rococó, e no lugar
disso estabeleceram que a arte fosse racional, moral e intelectualizada (FARTHING, 1950). Hauser descreve claramente
sobre esse movimento “ Essa simplificação sem precedentes e esse nivelamento por baixo dos critérios estéticos, significa o triunfo de um novo idealismo puritano dirigido contra o hedonismo da época. O desejo da linha pura, nítida,
não-complicada, de regularidade e disciplina, harmonia e repouso “ a nobre simplicidade e calma grandeza... a insinceridade e a sofisticação, o virtuosismo e o brilho vazios do rococó, qualidades que começam agora a ser consideradas
pervertidas e degeneradas, mórbidas e antinaturais” (HAUSER, 2000, p. 639)
2
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Outra referência pictórica que podemos destacar é o quadro pintado (Figura 4) por Sandro
Botticelli, O Nascimento de Vênus (1484–1486). No quadro de Botticelli encontramos aspectos muitos similares ao pano de boca de Crispim do Amaral, a citar: a figura feminina está em cima da concha; e o tritão amazônico fazendo o mesmo gestual de saudação que Botticelli utiliza em sua obra. De
acordo com o teórico de arte Aby Warburg, em sua tese de doutorado na Universidade de Estrasburgo
(1893), Botticelli conhecia a descrição do Nascimento de Vênus narrada no antigo hino homérico3 a
Afrodite. É possível fazer essa ligação direta entre a pintura e os hinos, publicados em Florença em
1488. (WARBURG, 2015, p. 29).

Figura 4. O Nascimento de Vênus. Sandro Botticelli (1484–
1486). Galleria degli Uffizi.
Florença, Itália.

Uma das principais fontes de inspirações para esses artistas neoclássicos vinha através das narrativas literárias e históricas greco-romanas, dentre as quais Crispim do Amaral utiliza o mito do nascimento de Vênus para a sua representação pictórica com adaptações e motivos
regionais.
O cenário apresentado ao fundo da alegoria representa claramente a floresta Amazônica,
com desenhos de árvores, flores e animais da região, além da representação dos dois rios mais importantes do norte: o rio Solimões que está à direita da alegoria, e o rio Negro, à esquerda. Em cada lado do rio pode-se ver duas representações masculinas que saúdam a figura feminina, como deuses do
Rio Solimões e do Rio Negro.

“Eu cantarei a bela Afrodite, [a deusa] venerável de coroa de ouro, que domina as muralhas de toda Chipre, rodeada
de mar, onde a força úmida do Zéfiro que sopra levou sobre a vaga do mar de ruído ressonante na doce espuma... A Horas
do véu de ouro receberam-na com agrado, vestiram-lhe roupas imortais, sobre a cabeça imortal puseram uma coroa bem
trabalhada, bela, de ouro, nos lóbulos gravados flores de oricalco e de ouro precioso. A volta do pescoço delicado e do
peito argênteo, enfeitaram-na com colares de ouro com os quais também elas próprias, as Horas de véu de ouro, se adornavam quando iam aos amáveis coros dos deuses e a morada do pai” (Hino Homérico, tradução de SILVA DE LIMA,
2005 apud WARBURG, 2015, p. 31).
3
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Figura 5. Detalhe do Pano de
Boca.

Outro detalhe importante presente no pano de boca pintado por Crispim do Amaral é a
presença um ser alado portando o brasão dos Estados Unidos do Brasil. A figura do ser alado está seminua, e apresenta características femininas. Carrega em sua mão esquerda uma coroa de louros. De
acordo com o Dicionário de Símbolos (1990), “louro está ligado ao símbolo da imortalidade. Considerado na antiguidade como purificador físico e moral, atribui-se a ele a capacidade de estimular a inspiração poética, considerado como um símbolo da vitória, quase sempre sobre a forma de
coroa”(p. 129), e na sua mão direita um instrumento musical de sopro, uma possível trombeta, da família dos trompetes, sendo executada pela figura alada. De acordo com as análises feitas, é uma possível representação da deusa Vitória, em seu gestual está anunciando o novo regime de governo, dando
destaque ao brasão da República.

Figura 6: Detalhe em pormenor.
Porta em uma das mãos um
instrumento de sopro.

Comunicações

189

Menu
Outro elemento decorativo presente no pano de boca são os arranjos florais, retratando algumas plantas típicas da região. No centro da moldura que adorna a alegoria, encontra-se o nome do
Rio Amazonas. Como efeito cênico, o artista mostra o rio Amazonas desaguando no palco. Nota-se
também como ornamentação linhas ondulares e assimétricas entrelaçadas, formas botânicas, muitos
arabescos e volutas. A composição da moldura do pano de boca segue as mesmas características do
art-nouveau. A predominância do vermelho e do dourado foi uma escolha intencional do artista, seguindo o mesmo padrão estilístico presente no Teatro Amazonas.4
O Teatro Amazonas comporta-se com o estilo da época, eclético, “quando proliferaram
múltiplas propostas do romantismo decadente, firmando-se na evocação de períodos estilísticos remotos” (VALLADARES, 1974, p. 42). O estilo presente se relaciona com o art-nouveau, como a serralheria fitomórfica, as colunas, os gradis das ordens de camarote, o varandim da orquestra, os lustres
da plateia e do terraço, a rosácea, tudo importado da casa Koch Frères, que são produtos da linhagem
desse estilo (Idem).
Este pano de boca pode ser relacionado à iconografia musical por pertencer a um teatro de
ópera, o Teatro Amazonas. Em seguida destaca-se o vínculo musical de Crispim do Amaral, que também foi flautista e chegou a substituir membros da orquestra do Teatro da Paz, além de se apresentar
frequentemente em saraus em Manaus. Com relação aos aspectos simbólicos, o pano de boca Alegoria do Encontro das Águas encontra correspondência com outra obra de natureza musical, realizada
nesse mesmo período: a ópera Jara, de José Cândido da Gama Malcher.
Natural da cidade de Belém, José Candido da Gama Malcher (1853-1921), iniciou seus
estudos musicais ainda no Pará, com o compositor Henrique Eulálio Gurjão e aperfeiçoou estes estudos no Conservatório de Milão em 1877 (PÁSCOA, 2009, p. 89). Gama Malcher, maestro de grande
prestígio em sua cidade natal, escreveu um repertório musical variado, como valsas, hinos, marchas,
peças para piano, para violino e piano, para orquestra de câmara e música sacra. Ficou muito famoso
através de suas óperas: Bug Jargal e (1885) e Jara (1893).
A famosa ópera Jara, escrita em 18935, foi apresentada em 1895 no Theatro da Paz e teve como base na narrativa do conde italiano Ermanno Stradelli, acerca de uma lenda muito conhecida na região amazônica: a lenda Iara. A narrativa de Frederico José de Sant’Anna Nery, em sua obra
Folklore brésilien (1889), relata como é conhecido esse mito amazônico:
“...era taba dos Manaus, hoje a altiva princesa do Rio Negro. Em um dia moço tapuio, filho
de tuxaua, dirigiu-se em uma igara ao pequeno regato que banha a ponta do tarumã. Era
um moço lindo, o mais lindo de todos os moços de sua tribo. Valente e ousado, como ele,
nenhum outro havia aparecido. (...). Era uma tarde lindíssima e o sol que descambava por
trás da colina sombreada por espessa mata, refletia-se brilhante nas águas da linda baía formada pelo Rio Negro. O céu estava límpido e transparente e no horizonte formava as nuvens
uma orla de ouro e rosa. E a igara em que ia o moço tapuio cortava ligeiramente as águas
buliçosas do rio. E triste como o canto da iumara, assim o semblante do moço tapuio. Voltando do passeio bem tarde, havia atado a igara ao tronco da mamaura e a noite passou-a
O art nouveau (finais do século XIX para o XX) foi um diferenciado estilo decorativo que ganhou imensa popularidade na Europa e nos Estados Unidos, influenciando todos os ramos da arte, desde a pintura e arquitetura, também influencia bastante na arte gráfica e design. Uma das principais características do estilo citado é a predominância
das formas naturais estilizadas, como folhas e gavinhas e arabesco provendo de uma eclética de variedade de fontes.
(FARTHING, 1950, p. 346).
5
O libreto da ópera foi divulgado no jornal A Província do Pará, em 3 de maio de 1893, anos antes de a ópera ser apresentada no palco do Theatro da Paz.
4
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sentado à soleira da cabana, pensativo, taciturno e proferido de vez em quando em palavras
entrecortadas e sem sentido. E a velha tapuia que amava-o com esse estremecimento das
folhas das selvas, chorava silenciosa ao ver a tristeza profunda que sombreava o semblante
do filho: “ouve, mãe, disse o moço, porque só a ti me atrevo a contar as tristezas que pungem a alma”. “Era uma moça linda... tão linda como ainda não encontrei assim as filhas
de Manaus. A tarde era bela, e a igara vogava ligeira em direção à ponta do Tarumã”. De
repente ouvi um cantar longínquo, como uma voz harmoniosa, que se confundia com o sussurrar da brisa por entre as folhas das palmeiras. “ E a igara cortava ligeira as águas do rio
e mais dinstinto me chegavam aos ouvidos os sons daquela voz que cantava”. “E depois eu
vi... Como era bela, mãe! Como era bela a mulher que ali se achava!” Estava sentada à margem do rio. Tinha os cabelos louros como se fossem de ouro, presos por flores de mururé,
cantava... como nunca ouvi cantar assim. “Depois ergueu os olhos verdes para mim, sorriu-se um momento, estendeu-me os braços como se neles quisesse me entrelaçar e desapareceu cantando por entre as águas do igarapé que se abriam para recebe-la.” “Mãe, como era
linda a moça que ali vi... Como era melodiosos os sons daquela voz que cantava!” Dos olhos
da velha tapuia caíram pelas faces tostadas duas lágrimas silenciosas. “ Filho, murmurou,
não voltes mais ao igarapé do Tarumã. A mulher que viste é a Iara, filho!... Seu sorriso é a
morte... não ouças para que não cedas ao encanto”. E o moço tapuio, sentado à soleira da
cabana, deixou pender para o chão a fronte pensativa. E no dia seguinte ao por do sol, a igara
cortava ligeira as águas do Tarumã. Nela o moço tapuio esquecido dos conselhos maternos.
O que lhe aconteceu depois, ninguém sabe, porque ninguém mais o vira. Diziam, porém,
alguns pescadores, que ao passarem pelo igarapé do Tarumã em horas mortas da noite, viam
ao longe um vulto de uma mulher que cantava e ao lado dela um vulto de um homem. E
quando alguém mais ousado se aproximava, abriam-se as águas do rio e nelas os dois vultos
se atiravam”. (SANT’ANA NERY, 1992. p. 80 Apud PÁSCOA, 2009, p. 266).

Márcio Páscoa ressalta os elementos constituintes na publicação de Nery, na qual estão
presentes no conteúdo das narrativas de Stradelli para a ópera de Gama Malcher (2009, p. 267).
A ópera Jara, de Gama Malcher, é dividida em três atos: prólogo, e dois atos. As personagens constituintes da ópera são: Jara, a figura lendária amazônica, em forma de mulher, mais conhecida como Mãe d’Água; Sachena, mãe do índio Begiuchira; Begiuchira, índio seduzido pela beleza e
pelo canto de Jara; Ubira, caçador, personagem criado por Malcher para constituir a ópera.
As correspondências existentes entre o pano de boca pintado por Crispim do Amaral e a
ópera de Malcher são muitas, a começar pelo fato de que Crispim do Amaral trabalhara com Gama
Malcher no Theatro da Paz. Na ocasião, o artista visual era encarregado da construção dos cenários
para as apresentações no teatro. Outro fato que confirma esse contato ocorreu no dia 15 de agosto
de 1890, na 12ª récita da ópera Ernani, de Verdi, apresentada pela Empreza Malcher, sob a regência
do próprio Gama Malcher (SILVEIRA, 2010, p. 250) com a estreia do novo pano de boca do Theatro da Paz, pintado por Crispim do Amaral, intitulado Alegoria da República. A pintura feita por
Amaral trouxe à tona a sociedade mestiça da região amazônica, representando caboclos, índios, negros e mulatos:
A pintura celebra o sentido de público e de cidadania no advento do novo regime, incluindo
mulheres e crianças, destacando-se, no centro, as hierarquias militar e indígena, estas vistas
na plumária ritual ostentada pelos líderes. (SILVEIRA, 2010, pág. 221)

É encontrada outra relação em uma crítica de Euclydes Farias para o Jornal Diário de Noticias, sobre a descrição do cenário da ópera Jara:
“Aos múltiplos recursos de que se dispõem a arte cenográfica, está reservada uma boa parte
do efeito teatral da ópera, especialmente no cenário do quadro final, onde o pincel reproComunicações
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dutor das belezas naturais tem uma palheta enriquecida de caprichosas tintas, nos variados
matizes dessa eterna primavera que margina as caudalosas águas do Rio-mar.” (FARIAS
apud PÁSCOA, 2009, pág. 349).

A crítica do Jornal Diário de Noticias, de 8 de maio de 1895, descreve com mais detalhes
o aparato cênico utilizado na ópera Jara, na coluna Theatro da Paz:
“... do apparato scenico diremos apenas que é de uma riqueza tal, que eclypsa os mais ricos
scenarios que conhecemos no Theatro da Paz. As vistas não são fantasiadas. Quem já visitou o Amazonas reconhece-as imediatamente. Uma d’ellas, é o começo de uma de nossas
florestas: através d’ella descortina-se, como perspectiva, ao fundo, um pedaço do nosso rio-mar, d’esses que tão largos parecem bahias. N’uma das margens uma choupana pequenina
quase se debruça sobre as aguas, na outra margem uma casasinha sobreada pelas arvores,
produz uma deliciosa impressão. Duas velas e uma igarité imaginamos que descem lentamente a flôr do rio. a (...) E’ a que representa uma das nossas florestas espessas, seculares,
em que as arvores se unem e se abraçam tão estreitamente que as vezes é impossível distinguir-nos através d’ellas uma resteasinha de sol”. (Diário de Noticias. 8 de março de 1895)

A descrição dos elementos constituintes do cenário de Jara é muito similar ao pano de
boca presente no Teatro Amazonas. Percebe-se uma proximidade não só com o cenário da ópera, como também apresenta relações intertextuais com os personagens apresentados na ópera de Malcher:
Alegoria do Encontro das Águas- Crispim do Amaral(aprox. 1893-1896?).

Ópera Jara- José Candido da Gama Malcher- (1893,
estreia em1895).

Presença da figura feminina (centro da alegoria)

Jara- “Mãe d’água

Presença da figura do índio (ao fundo da alegoria)

Begiuchira, Ubira, Sachena

Atmosfera Amazônica, rio, floresta.

Atmosfera Amazônica, rio, floresta.

Provavelmente Crispim do Amaral tomou contato com a ópera de Malcher e esta pode tê-lo inspirado para a confecção do pano de boca do Teatro Amazonas. Não se pode afirmar com certeza se foi o próprio Crispim do Amaral que pintou os cenários da ópera Jara, porém, os indícios são
fortes, visto que era um dos maiores cenógrafos presente no norte do Brasil e que estava sob contrato6 para o Theatro da Paz7.
A ópera de Malcher e a pintura de Amaral constituem um elemento fundamental presente no norte do país: a própria natureza amazônica. Gio Pietro Bellori, em seu ensaio sobre A Ideia
do Pintor, do Escultor e do Arquiteto, obtidas das Belezas Naturais e superior à Natureza (1672)
menciona que “a ideia do pintor e do escultor é esse modelo perfeito e excelente no espírito, ao qual
se assemelham as coisas que estão diante dos nossos olhos... (BELLORI, 1672 apud PANOFSKY,
2000, p. 141). Para Joly a interpretação da obra não consiste em tentar encontrar uma mensagem
“IIImos. Exmos. Sers. Confirmando o meo officio de 26 de novembro ppdo, em que consultei se estava em vigor o
contrato feito com Crispim do Amaral para a scenographia do Theatro, afim de, no cazo contrario, sem perda de tempo,
poder esta administração tratar de anunciar nova arremantação perante ao Thesouro do Estado”[...] (OFICIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DO THEATRO DA PAZ, 12 de dezembro de 1889 apud SILVEIRA, 2010, p. 247).
7
De acordo com a coluna Ineditoriaes, do jornal A República: Órgão do Club Republicano, do dia 21 de fevereiro de
1890, menciona a presença da companhia de José Gama Malcher no Theatro da Paz, pedindo recursos para a implementação de um guarda-roupa. Nesse período, Crispim do Amaral era o responsável pelas cenografias do Teatro da Paz. ”A
proposta de Malcher- promete fazer mimo, ao teatro, do guarda-roupa, que pode ser barato e de nenhum valor ao teatro,
e de vistas, que, como se sabe, são de papel e desnecessárias ao Theatro, visto que vae possui-las, as vista do contrato
feito com o Sr. Crispim do Amaral. (A REPÚBLICA: ÓRGÃO DO CLUB REPUBLICANO, 21 de fevereiro de 1890).
6

Comunicações

192

Menu
pré-existente, mas compreender que significa e as suas determinadas circunstâncias em que foi criada (1994, p. 48).
Percebe-se a valorização e a exaltação nacionalistas, pois os dois artistas utilizam a natureza em sua obra, de modo que ela sempre se sobressaia. Páscoa menciona em seu livro Ópera em
Belém (2009), que Gama Malcher antecipa o discurso nacionalista e simbolista na ópera. O simbolismo presente em Jara refere-se à discussão sobre a questão do homem e da natureza: “Jara discute o
papel do homem na terra, mas para além dos domínios da razão, justamente onde ele não pode pretender controle” (PÁSCOA, 2009, p. 274). Os aspectos dramáticos presentes ultrapassam um universo que não conseguimos entender, ressaltam sobre a atuação da força da natureza envolvida com um
ambiente mágico, místico e assustador, “o triunfo de Jara é então a vitória da Natureza sobre a sociedade” (Idem). Crispim do Amaral amplia o discurso nacionalista com a natureza amazônica, produzindo uma aclimatação dos temas clássicos em sua obra. Ao nos depararmos com as duas obras, tanto
de Gama Malcher e Crispim do Amaral, presenciamos o triunfo da natureza, da mítica floresta amazônica com as artes visuais e musicais.

CONSIDERAÇÕES
O pano de boca pintado pelo artista brasileiro Crispim do Amaral, presente na sala de espetáculos do Teatro Amazonas, traz à luz uma riqueza de informações sobre esse artista de “múltiplas
habilidades”: cenógrafo, artista visual e músico. Percebe-se a relevância de seu legado para a contribuição artística e estilística presente no Teatro Amazonas.
A respeito da obra Alegoria do Encontro das Águas, foi possível perceber um programa
iconográfico com aproximação aos temas da mitologia clássica greco-romana. Ao estabelecer comparações com outras obras pictóricas que abordam o tema do Nascimento de Vênus, assunto mitológico muito utilizado no decorrer da história da arte, percebe-se que Crispim do Amaral se valeu desta
ideia, concebendo uma regionalização do tema greco-romano, incorporando a ele elementos da fauna, flora e mitologia amazônica.
Ao explorar o significado simbólico, foi possível perceber que os elementos presentes no
pano de boca trazem à tona uma semelhança intertextual da obra pictórica com a ópera. Há documentos que apontam a possibilidade de que o próprio Crispim do Amaral teria trabalhado na execução
dos cenários da ópera Jara de Gama Malcher, visto que os dois artistas trabalharam na mesma época
no Teatro da Paz, em Belém.
O estudo iconográfico e iconológico da obra Alegoria do Encontro das Águas de Crispim
do Amaral mostra-se de suma importância para a compreensão da história artística e cultural da vida
de um dos artistas mais atuantes da região norte do país, fornecendo diversas possibilidades de estudos e interpretações que cercam a obra desse artista tão pouco conhecido.
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“COM A VIOLA NO SACO”: O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO
DA CULTURA CAIPIRA NA REGIÃO CENTRO-SUL
Denis Rilk Malaquias (UFG/SEDUCE-GO)

denis.violao@hotmail.com

Resumo: O objetivo desse trabalho é discorrer sobre a cultura caipira a partir de uma perspectiva Socioespacial. Apontamos
algumas considerações sobre a apropriação do espaço e constituição do território caipira, fazendo uma retrospectiva da
trajetória, evidenciando os papéis e as relações dos personagens envolvidos nesse processo de territorialização. Assim
como grande parte da música brasileira, a música caipira tem em sua gene, sobretudo, influências das culturas europeia,
indígena e africana. Alguns outros personagens tiveram grande importância no disseminar dessa cultura, tais como
os bandeirantes e tropeiros, que ao adentrarem o Brasil buscando explorar suas riquezas foram disseminando praticas
culturais em seus trajetos, práticas essas que foram importantes na consolidação do que chamamos hoje de cultura caipira.
Nessa cultura, que tem seu predomínio numa área geográfica específica, o tocar viola é uma prática que foi arraigada no
processo de territorialização. O conceito de território e de territorialização é analisado aqui a partir de uma perspectiva
simbólica tendo como foco as práticas culturais, em especial a música difundida nessa área.
Palavras-chave: Música Caipira, Territorialização, Território Caipira.
Abstract: The objective of this work is to discuss the caipira’s culture from a Socio-spatial perspective. We point out some
considerations about the appropriation of the space and constitution of the caipira territory, making a retrospective of the
trajectory, evidencing the roles and relations of the characters involved in this process of territorialization. Like much
of Brazilian music, caipira music has in its genes, above all, influences from european, indigenous and african cultures.
Some other characters have had great importance in disseminating this culture, such as the bandeirantes, tropeiros, who,
when they entered Brazil in order to explore their riches, were disseminating cultural practices in their paths, which
were important practices in the consolidation of what we denominate of caipira’s culture. In this culture, which has its
predominance in a specific geographical area, the playing of the brazilian ten guitar is a practice that was ingrained in
the process of territorialization. The concept of territory and territorialization is analyzed from a symbolic perspective
focusing on cultural practices, especially the music diffused in this area.
Keywords: Caipira music; Territorialization; Caipira territory.

Introdução
Pensar em cultura caipira numa perspectiva socioespacial nos induz a ter também uma
noção territorial, ou seja, até onde se estende e/ou há uma ênfase dessas práticas. “Não podem existir
grupos coerentes, nem de etnia e talvez nem mesmo de cultura sem um território portador. Inversamente, os territórios, os lugares e a paisagem não podem ser compreendidos senão em referência ao
universo cultural” (BONNEMAISON, 2002, p. 110). Levando também em consideração as palavras
de Raffestin (1993, p. 143), onde o mesmo afirma que “o território se forma a partir do espaço, é o
resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático”. Vale ressaltar Santos (2012), uma vez
que, em primeira instância, estamos considerando o “caipira” como um sujeito sociocultural ativo e
interagente de uma determinada área geográfica. Destaca:
É difícil elaborar um rol de suas características que seja acabado, definitivo, que seja homogêneo para toda uma classe social. As próprias classes sociais, como já disse, demonstram
grande variação interna, têm contornos imprecisos na prática. O que se pode fazer ao falar
em cultura de uma classe social é procurar localizar os núcleos mais importantes de sua
existência social, as relações que definem essa existência, procurando a expressão cultural deles. [...] A questão é entender a dimensão cultural da sociedade como um todo, pois
só assim se poderá esclarecer os significados das várias particularizações de cultura (Ibidem, p. 65).
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Baseado então nessa perspectiva, faremos inicialmente, ponderações sobre os vários tipos de caipira de forma congênere, apesar das especificidades evidenciadas entre os indivíduos desse
âmbito sociocultural. Considerando, nesse caso, o “caipira” como esse ator sintagmático e condutor
de um conjunto de conhecimentos e práticas, iniciaremos então fazendo uma breve retrospectiva da
trajetória desse personagem, bem como os processos de territorialização envolvidos. Autores como
Boll (2009) apontam para as suas origens étnicas:
A origem do caipira iniciou-se com a mestiçagem entre os portugueses e os índios, gerando
os mamelucos. Com a busca da mão-de-obra escrava na lavoura foi acrescida pelos povos
negros. E, em tempos contemporâneos, houve a incorporação de diferentes povos pelo processo de Imigração e também os próprios migrantes de outras regiões brasileiras, destacando-se os nordestinos em São Paulo [...]. No Vale do Paraíba Paulista, o mundo caipira
começou a se estabelecer com a fixação das moradias no interior, a partir das bandeiras que
se adentravam no sertão (Ibidem, p. 02).

Segundo Ribeiro (2006, p. 20) esse ciclo de imigração se deu, primeiramente com o italiano, que chegou para trabalhar na lavoura e logo se “acaipirou”. Sem esquecer alemães, espanhóis,
russos e japoneses. Percebe-se então que desde os primórdios do “caipirismo” parece sempre ter havido um grande movimento de diversificação étnica e ou racial, o que consequentemente acabaria
ocasionando também uma diversidade cultural, resultando no que denominamos “cultura caipira”.
Oliveira (2006) complementando dizendo que:
As origens da sociedade caipira advêm daqueles homens que abandonaram as expedições
exploradoras e se fixaram no interior. Suas características dependem da abundância de terras, da mobilidade constante e do caráter aventureiro do mameluco. São esses traços que
marcam sua particular adaptação ao meio ambiente, já que a ocupação do território é transitória e ele não tem propriedade [...]. O caipira dependia da mobilidade e da terra abundantes
para resolver sua adaptação precária ao meio ambiente (Ibidem, p. 89).

A mobilidade do caipira, “roceiro”, camponês pobre, acontece por causa da exploração
capitalista. O que resiste, permanece na terra ou migra, muitas vezes o fez em situação de confronto. O Brasil colonial e imperial é um país de encontros e confrontos entre colonizadores, geralmente
portugueses, povos indígenas, africanos e descendentes e posteriormente outros migrantes europeus
ocidentais. Não cabe aqui determinar com precisão a formação etnicorracial caipira, mas sim indicar
que é múltipla, com a literatura apontando a composição lusa e ameríndia, e que são segmentos populares, que elaboraram formas de viver, como suas práticas musicais, a partir de um complexo sistema
de trabalho, religião e cultura. Segundo Cornélio Pires (Apud MARIANO, 2001, p. 20):
“Por mais que rebusque o ‘étimo’ de ‘caipira’, nada tenho deduzido com firmeza. Caipira
seria o aldeão; neste caso encontramos o tupi-guarani ‘capiâbiguâra’. Caipirismo é acanhamento, gesto de ocultar o rosto: neste caso temos a raiz ‘cai’ que quer dizer: ‘gesto de
macaco ocultando o rosto’. ‘Capipiara’, que quer dizer o que é do mato. Capiã, de dentro do
mato: faz lembrar o ‘capiau’ mineiro. ‘Caapi’ – trabalhar na terra, lavrar a terra – ‘caapiára’,
lavrador. E o caipira é sempre lavrador. Creio ser este último caso o mais aceitável, pois ‘caipira’ quer dizer ‘roceiro’, isto é, lavrador...”.

Para Almeida (2009) falar de imigração implica levar em conta conceitos como os de territorialidade, de desterritorialização e de reterritorialização que podem envolver uma pessoa ou várias
(Ibidem, p. 178). Uma vez afixados esses imigrantes em terras brasileiras, a cultura caipira tomaria
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novos rumos, o de expansão territorial. Especificamente a partir do advento das Entradas e das Bandeiras, ao adentrar os “sertões” do Brasil colonizando o que para eles eram novas terras, estes, acabavam, mesmo que involuntariamente, disseminando a sua cultura. E o espaço onde progressivamente
ia sendo territorializado através de suas instalações, ficou sendo conhecido como Paulistânia, conforme nos relata Cândido (2010, p. 43):
Da expansão geográfica dos paulistas nos séculos XVI, XVII e XVIII, resultou não apenas incorporação de território às terras da coroa portuguesa na América, mas a definição
de certos tipos de cultura e vida social, condicionados em grande parte por aquele grande
fenômeno de mobilidade. Não cabe analisar aqui o seu sentido histórico, nem traçar o seu
panorama geral. Basta assinalar que em certas porções do grande território devassado pelas
bandeiras e entradas – já denominado significativamente de Paulistânia – as características
iniciais do vicentino se desdobraram numa variedade subcultural do tronco português, que
se pode chamar de “cultura caipira”.

Vilela (2013, p. 42) define como Paulistânia toda região povoada pelas bandeiras, que
coincide também com a área de formação do que chamamos de cultura caipira. Essa povoação dos
colonizadores foi feita a partir de São Paulo de Piratininga. Este processo deu-se também com a participação do índio e do negro – daquele, sobretudo. A área da chamada Paulistânia compreende, basicamente, a antiga Capitania de São Paulo e Mato Grosso (LEITE, 2012 p. 01). Autores como Ferrete
(1985), Corrêa (2000), Vilela (2013), Zan (2008), Leite (2012) e Tinhorão (2001) denominam essa
região influenciada pela cultura caipira como centro-sul e ou centro-sudeste, que abrange os estados
de São Paulo, sul de Minas Gerais e Triangulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte de Mato
Grosso, parte de Tocantins1 e norte do Paraná. Segundo Ribeiro (1995):
O equilíbrio é alcançado numa variante da cultura brasileira rústica, que se cristalizaria
como área cultural caipira. É um novo modo de vida que se difunde paulatinamente a partir das antigas áreas de mineração e dos núcleos ancilares de produção artesanal e de mantimentos que a supriam de manufaturas, de animais de serviço e outros bens. Acaba por
esparramar-se, falando afinal a língua portuguesa, por toda a área florestal e campos naturais do Centro-Sul do país, desde São Paulo, Espirito Santo e estado do Rio de Janeiro, na
costa, até Minas Gerais e Mato Grosso, estendendo-se ainda sobre áreas vizinhas do Paraná.
Desse modo, a antiga área de correrias dos paulistas velhos na preia de índios e na busca de
ouro se transforma numa vasta região de cultura caipira, ocupada por uma população extremamente dispersa e desarticulada. Em essência, exaurido o surto minerador e rompida a
trama mercantil que ele dinamizava, a Paulistânia se “feudaliza”, abandonada ao desleixo
da existência caipira (Ibidem, p383).

Em relação ao panorama mercantil inserido na “Paulistânia”, o tropeiro, que além de protagonista do mesmo, foi também outro importante personagem que viera a contribuir com a disseminação de práticas que vieram se consolidar como elementos característicos e até mesmo simbólicos
da cultura caipira, especialmente, o “tocar viola”. Segundo Antunes (2012), os tropeiros por volta do
século XVIII além de comercializar alimentos e outros tipos de suprimentos, por vezes, traziam suas violas:
Pouco se menciona na literatura diretamente sobre o estado do Tocantins como integrante dessa área influenciada pela
cultura caipira. Uma possível justificativa é que algumas publicações, como a de Ferrete (1985), por exemplo, antecedem
a criação do estado do Tocantins (1988), o considerando ainda parte do estado de Goiás. O mesmo pode ocorrer também
quando se refere ao estado de Mato Grosso do Sul em publicações precedentes ao ano de 1977, pois antes disso toda área
desse estado pertencia ao estado do Mato Grosso. Vale ressaltar também que grande parte da literatura contemporânea
sobre cultura caipira tem como referencial bibliográfico comum as publicações de Cândido (1964) e Ferrete (1985), que
antecedem as criações dos respectivos estados mencionados.
1
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Numa época em que a comunicação entre as vilas quase inexistia, os tropeiros desempenharam também um importante papel cultural, levando ideias e notícias de um lugar ao outro.
Nessas viagens, era comum levarem consigo suas violas, quase sempre conduzidas dentro
de um saco de linho, amarradas à garupa de seu animal. Quando a região tinha animais
ferozes havia a necessidade de manter o fogo aceso e, entre uma conversa e outra, o tropeiro
tocava sua viola por toda a madrugada. Assim, aos poucos, o instrumento foi sendo difundido pelos sertões, ganhando com o tempo mais e mais adeptos e lentamente gerando uma
música feita por gente simples do campo (Ibidem, p. 14).

Cândido (2010, p. 27), afirma que “o termo caipira designa aspectos culturais, este tem
a vantagem de não ser ambíguo (exprimindo desde sempre um modo de ser, um tipo de vida, nunca
um tipo racial), e a desvantagem de restringir-se quase apenas, pelo uso inveterado, à área de influência histórica paulista”. Até mesmo porque tanto as origens étnicas quando culturais estão vinculadas
as práticas do europeu, negro e indígena. Então, antes de qualquer coisa, quando for mencionado o
termo caipira nesse trabalho, estaremos assim, nos referindo às práticas culturais de um determinado
grupo social, onde os indivíduos desse grupo se identificam com as mesmas.

1. O território caipira na atualidade e suas peculiaridades
Definir os limites dessa expansão do território caipira na atualidade não é uma tarefa fácil. Temos sim, uma noção de suas raízes e a região influenciadora no processo de territorialização
caipira. Para Raffestin (1993) O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar
de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o
espaço (Ibidem, p. 143). Concordamos com o autor e o aproximamos de outras abordagens. Haesbaert e Limonad (2007) ponderam que:
O território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder
(concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico
(que também é sempre, de alguma forma, natureza); o território possui tanto uma dimensão
mais subjetiva, que se propõe denominar, aqui, de consciência, apropriação ou mesmo, em
alguns casos, identidade territorial, e uma dimensão mais objetiva, que pode-se denominar
de dominação do espaço, num sentido mais concreto, realizada por instrumentos de ação
político-econômica (Ibidem, p. 42-43).

Outros autores como Giménez (2000), Gomes (2005) e Cruz (2007) também discorrem
sobre relações de poder, estas que estão diretamente ligadas aos processos de territorialização apontados anteriormente. Partindo então de um pressuposto simbólico, uma análise cultural seria imprescindível para uma melhor compreensão dessas relações de poder. Segundo Santos (2012):
Podemos entender cultura como uma dimensão do processo social e utilizá-la como um
instrumento para compreender as sociedades contemporâneas. O que não podemos fazer
é discutir sobre cultura ignorando as relações de poder dentro de uma sociedade ou entre
sociedades (Ibidem, p. 81).

Percebe-se que torna cada vez mais difícil delimitar o território cultural caipira, até mesmo porque esse domínio vai acontecendo de forma irregular. Os percursos feitos pelos bandeirantes,
tropeiros outros personagens envolvidos foram importantes no processo de territorialização da PauComunicações
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listânia, porém, no mundo globalizado em que vivemos hoje, onde a informação e práticas simbólicas
se difundem cada vez mais rapidamente, cada dia mais a cultura musical macro2 caipira ganha novos
adeptos, indivíduos que se auto atribuem (PENNA, 1992) uma identidade caipira e ou que se reconhecem como pertencentes (CRUZ, 2007; FUINI, 2014) a essa cultura. Com isso extrapolam-se sempre as fronteiras territoriais. A respeito desse panorama Almeida (2013, p. 45) ressalta que:
Estamos cada vez mais em um ambiente espacial de intangibilidade e de invisibilidade.
O poder é cada vez mais invisível, menos identificável, por ter se descolocado de atores e
protagonistas visíveis para grupos e conglomerados sem uma localização precisa. A invisibilidade é o resultado de um processo complexo no qual confundem a mobilidade, a volatilidade, as fusões, a multiplicação das realidades inéditas, as alianças insólitas.

A respeito dessa invisibilidade das relações de poder, podemos citar os meios de comunicação como rádio, televisão, internet e etc. como exemplo. Pois, quanto mais a música e a cultura
caipira são difundidas nesses meios, mais há probabilidade de conquistar novos adeptos, de se territorializar, as relações de poder são exercidas, e mesmo se objetivassem atingir determinado grupo
social não seria possível calcular com exatidão o alcance dessas relações. As práticas culturais do caipira, de uma forma específica, têm predomínio numa área específica. Contudo, sabemos que a cultura
caipira não é absoluta nesse espaço, mas, claramente é onde essa se manifesta mais notadamente, ou
seja, onde ela se evidencia mais. Percebe-se também, que as práticas culturais, mas especificamente
musicais do Caipira, Sertanejo, Pós-Caipira, Neocaipira se coexistem3 sobrepostas na mesma área.
Pode se dizer então que, nesse mesmo espaço em que foi e é territorializada a cultura musical caipira,
tal como era nas referencias dos primeiros registros sonoros, paralelamente, constituem-se também
outros territórios culturais. Nesse aspecto, vale novamente ressaltar Saquet (2005):
As forças econômicas, políticas, e culturais, reciprocamente relacionadas, efetivam o território no (e com o) espaço geográfico, centrado e emanado na e da territorialidade cotidiana
dos indivíduos, em diferentes centralidades/temporalidades/territorialidades. A apropriação
é econômica, política e cultural, formando territórios heterogêneos e sobrepostos fundados
nas condições sociais (Ibidem, p. 49).

E o curioso também, é que, assim como a gene da cultura e música caipira tem raízes profundas na região do Vale do Paraíba, outros movimentos, mesmo em pleno século XXI, e, com toda
expansão havida no território caipira, ainda abrolham dali. Como é o caso do pós-caipira.
O território, segundo Saquet (2005, p. 50) é resultado de estratégias de influência e controle de pessoas, fenômenos, relações. Já para Cruz (2007) cada território se constrói por uma combinação e imbricação única de múltiplas relações de poder, do mais material e funcional, ligado a
interesses econômicos e políticos, ao poder mais simbólico e expressivo, ligado às relações de ordem
mais estritamente cultural (Ibidem, p. 23-24). Complementando, Gomes (2005) afirma que:
O que transforma uma área ou um espaço em território é a maneira pela qual essa ordem
espacial serve como um instrumento essencial a quem exerce o controle sobre as outras pessoas. Assim, levando ao extremo essa delimitação conceitual, podemos dizer que o território só existirá quando o poder for construído a partir do controle sobre esse espaço (Ibidem,
p. 37).
Se diz “macro” no sentido de abranger todos segmentos musicais de gene caipira.
Segundo Ribeiro (1995, p. 392) uma comunidade que conserva as formas tradicionais de sociabilidade é, hoje, uma
sobrevivência rara, confinada às áreas mais remotas e menos integradas do sistema produtivo.
2
3
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“Sucintamente, toda relação social, econômica, política e cultural é marcada pelo poder, porque são relações de controle, influência, dominação, indução, direcionamento que os homens
mantêm entre si na vida cotidiana” (SAQUET, 2005, p. 50). Partindo desse pressuposto, podemos
entender esse espaço, anteriormente ocupado por indígenas, “desbravado” pelos bandeirantes, por
africanos e descendentes, e, posteriormente incutido pelas práticas e costumes dos tropeiros, e, por
imigrantes, que compreende toda a Paulistânia, como o território caipira. Estão bem evidenciados
papéis desses personagens no processo de territorialização, bem como essas relações de poder. Seja
através do controle de pessoas por parte dos bandeirantes – a priori é evidenciada na tentativa de dominação dos índios para o uso mão de obra escravizada – ou de renque econômico na busca por pedras e metais preciosos. Sem deixar de mencionar também os bandeirantes que iam se instalando nas
terras sertão afora, constituindo domínios territoriais. Por sua vez, com os tropeiros, evidencia um
forte domínio de ordem econômica relacionado com comércio. Vale ressaltar também que nos povoados situados nos trechos onde estes passavam iam se instaurando centros comerciais, que posteriormente acabaram se tornando cidades prósperas como Sorocaba, Taubaté, dentre outras (ANTUNES,
2012). Muitos dos costumes tropeiros fazem parte da cultura caipira presente em diversas cidades do
interior do sertão sendo observada na culinária, na música, nas vestes e no modo de falar de inúmeras
pessoas pelo interior de São Paulo (PAZETTI, 2014, p. 35). Podemos destacar dentre essas relações
de ordem cultural por parte destes, a disseminação do “tocar viola”, que era de praxe nas paradas dos
tropeiros pelo caminho.

2. Território, Territorialidades e Hibridação Cultural
Antes de adentrar no debate sobre territorialidade na música caipira, precisamos entender
um pouco mais do seu conceito. Territorialidade é um conceito geográfico derivado de território. Para
Araújo (2007, p. 24) “território” é entendido como uma taxonomia efetuada por agentes sociais e objetivada através do referimento geodésico relacional de signos. Outros autores defendem que o termo
território representa muito mais do que uma delimitação geográfica, ou ainda, os elementos físicos,
econômicos, políticos e etc. compreendidos em seu contexto. Baseado nessa perspectiva, e, para melhor compreensão das concepções de “território” podemos levar ainda em consideração as ponderações de Santos (2007) quando este alega que o território em que vivemos é:
mais do que um simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos,
moramos, mas também um dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse mundo
de símbolos, e ajuda a criar esse amalgama, sem o qual não se pode falar de territorialidade.
Esta não provém do simples fato de viver num lugar, mas da comunhão que com ele mantemos (Ibidem, p. 82).

Mendes e Almeida (2008, p. 29) relacionam ainda noções de representações sociais com
territorialidade ao aludir que a carga simbólica proveniente de território e lugar “[...] desempenham
papel fundamental na configuração de memórias e representações sociais, o que envolve a compreensão de que os símbolos, os discursos, as práticas sociais consolidam determinadas territorialidades
[...]”. Santos (2007) vai um pouco mais além nessa reflexão. Após alegar que “cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos”, pondera:
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A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é uma herança,
mas também um reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu meio, um
resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do
qual é o cimento (Ibidem, p. 81).

Aproximamos a afirmação de Santos do pensamento de Cosgrove (1983, p. 14) quando
alega que:
Na sociedade de classes, a cultura é o produto da experiência de classes. Os reflexos do
senso comum de cada classe sobre sua própria experiência material é parte de sua luta com
outras classes, cada uma tentando impor o que vê como a validade universal dessa experiência.

Hibridação cultural e Territorialidade são conceitos que vem rendendo muitos debates e
discussões na atualidade. Entende–se por “hibridação processos socioculturais nos quais estruturas e
obras que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”.
(CANCLINI, 2003, p. 19). Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006, p. 90) fazem uma relação entre hibridismo e territorialidade ao alegar que na América Latina, podemos dizer que o hibridismo cultural
não é simplesmente sinônimo de “desterritorialização”, de desenraizamento, mas a forma encontrada, principalmente pelos povos subjugados, de se “reterritorializar”, reconstruir, de algum modo, seus
territórios. Enfim, mais especificamente se tratando de uma desterritorialização culturalista, segundo
Haesbaert (2006) essa é
percebida a partir de uma leitura do território como fonte de identificação cultural, referência simbólica que perde sentido e se transforma em um “não lugar”. Estes “não territórios”,
culturalmente falando, perdem sentido/o valor de espaços aglutinadores de identidades, na
medida em que as pessoas não mais se identificam simbólica e afetivamente com os lugares
que vivem, ou se identificam com vários deles ao mesmo tempo e podem mudar de referência espacial-identitária com facilidade (Ibidem, p. 131).

Vale ressaltar aqui Claval (2007, p. 184), onde o mesmo é bem enfático ao alegar que
certos grupos mostram, entretanto, através da história e através do espaço, uma surpreendente capacidade de permanecerem fiéis a certos traços de sua cultura. Mas lembra: “O que dá às culturas sua
identidade resiste, assim, às vezes, à passagem do tempo. Isto não quer dizer que as sociedades portadoras de tais culturas escapem às transformações da história [...]” (Ibidem, p. 321). Poderíamos complementar essa linha de pensamento com as ponderações de Santos (2012, p. 65), onde este alega que
a cultura “é produto da sociedade, mas também ajuda a produzi-la, tanto porque está ligada à manutenção de concepções e de formas de organização e de vida, quanto porque está ligada a transformações destas”. Partindo dessa perspectiva, vale ressaltar Mariano (2001), quando a mesma descreve o
panorama da cultura caipira na atualidade:
A questão da identidade com o caipira leva o depoente a fazer um passeio pelas suas referências que ficaram na memória; ora o caipira era o caboclo que falava tudo “errado”, ora
era o tocador de viola, ou, incluindo-se, eram todos os que nasciam e moravam em fazendas.
As manifestações que expressam uma cultura caipira estão sobrevivendo nas lacunas que
o capitalismo deixou, porém são pouco visíveis, pois são sutis, pontuais e individualizadas.
Não há um agrupamento que se identifique com a cultura caipira de forma sólida e tradicional. São muitos subjetivos os traços caipiras encontrados, os quais convivem com a lógica
da vida moderna, mediada pelo mercado (Ibidem, p. 258).
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Com o neocaipira, notadamente, a música de viola adquire um prestígio que extrapola as
fronteiras de seu território, prestígio esse de caráter internacional. Salvo os shows feitos por artistas
do sertanejo pop fora do país, especialmente para comunidades brasileiras territorializadas no exterior, a música do universo caipira parcamente extrapola o caráter regional de seu público. A receptividade da música do neocaipira é distinta da caipira tradicional, este último que foi muito vitimado
por preconceitos outrora. As críticas feitas ao neocaipira geralmente são positivas, obtendo reconhecimento inclusive no âmbito da música erudita. Sá (2006) relata que quando Roberto Corrêa fez seu
primeiro recital de viola solo na UnB, com uma plateia formada principalmente por professores e alunos de música, alguns destes estavam armados até os dentes de preconceito. Mas logo sua proposta
musical molificou os “ouvidos endurecidos” para o som da viola caipira.
A modernidade da proposta, a princípio, encontrou ressonância na capital modernista por
excelência. Na mídia impressa, principalmente, Roberto foi bem recebido. É um caso raro
de artista em Brasília que não tem uma vírgula para falar contra a cobertura que a imprensa
lhe dedicou ou dedica (SÁ, 2006, p. 42).

Além da própria música em si ser hibridizada, nas apresentações neocaipiras, mesmo nas
salas de concerto onde existem ritos de formalidades a serem seguidas nas apresentações, há uma certa flexibilidade nesse aspecto nos recitais neocaipiras. Aquela tradição do caipira de sentar às rodas
para contar os causos – sendo estes verídicos ou não – é trazida para os palcos das salas de concerto.
Há um clima de descontração e aproximação com o público nos recitais neocaipiras. Henrique Pinto,
um dos maiores nomes do violão erudito brasileiro, descreve isso quando faz referência a trajetória do
neocaipira Fernando Deghi no prólogo do livro Viola Brasileira e Suas Possibilidades:
Pensar e agir como violeiro foi um longo caminho, não foi apenas tocar seu instrumento,
mas estar vivenciando o caboclo som sua fala mansa contando os “causos”, recriando as
eternas histórias e formulando novas, sempre misteriosas e com seus imaginários. Fernando
se tornou violeiro, foi chegando devagar, foi largando seu violão e toda sua formação erudita para desvendar a sonoridade e linguajar de seu novo instrumento, se inteirou de todas as
possibilidades técnicas e fez da viola sua nova morada musical, sempre com a competência
e sinceridade que o faz músico de primeira grandeza. (DEGHI, 2001, p. 12).

Dadas essas conjecturas, pode-se considerar que a ação dos novos violeiros de retomar
aspectos da música caipira, a hibridizando com elementos da música erudita, seria de certa forma uma
espécie de autodefesa e remarcação de um território cultural, contudo, que está referido ao caipira das
classes populares, este cada vez mais sufocado pela imposição dos veículos de comunicação em massa, que cada vez mais “sobrepõem” influências nos modos e práticas humanas.

Considerações Finais
O território (especialmente no sentido simbólico) caipira na atualidade ainda possui ênfase na mesma área geográfica, e pode se dizer que o mesmo não foi totalmente suprimido pelos processos de urbanização ocorrentes nos últimos anos. Mesmo em regiões metropolitanas é possível
encontrar vários grupos culturais caipiras. Esses grupos, nessas cidades, coexistem com a diversidade cultural contemporânea, ou seja, com grupos sociais oriundos de outras culturas. O caipira vem se
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adaptando à contemporaneidade, sobretudo os neocaipiras, caipira groove e sertanejos. Em sua maioria, sabem ler, ingressam em universidades, possuem eletrodomésticos, computador e se conectam
à internet, interagem com outros territórios culturais virtual e fisicamente. O que não quer dizer este
vai se perder, territorialmente falando, mas sim se localizar e ou enfatizar nas suas relações com seu
meio de convívio.
Apesar do grande preconceito que sempre sofreu, e até mesmo as críticas dos “puritanos”
defensores de uma música caipira legítima, o decorrer da história nos mostra que a cultura caipira
sempre foi uma cultura em parte específica e em parte diversa. Sobretudo, demonstrou ser ainda uma
cultura resiliente, adaptando-se sempre às influências sofridas. Isso é claramente evidenciado na sua
música. Pode se dizer que os diálogos feitos desta com outras dimensões culturais não necessariamente alteraram completamente sua identidade, mas sim agregaram novos elementos simbólicos que
vieram reforçar sua representatividade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTUNES, E. De caipira a universitário. São Paulo: Matrix, 2012.
ALMEIDA, M. G. A Propósito do trato do invisível, do intangível e do discurso na Geografia Cultural. Fortaleza: Anpege. v. 9, n. 11, p. 41-50, jan./jun. 2013.
ALMEIDA, M. G. de. Geografia Cultural: Contemporaneidade e um flashback na sua ascensão no
Brasil. In: MENDONÇA, F. A. et. al. (Org.) Espaço e Tempo: complexidade e desafios do pensar e do
fazer geográfico. Curitiba: Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Antoina
(ADEMADAN), 2009. p. 243-260.
ARAÚJO, F. G. B. Identidade e Território enquanto simulacros discursivos. In: ARAÚJO, F. G. B.
(Org.). HAESBAERT, Rogério. (Org.). Identidades e Territórios: questões e olhares contemporâneos. Rio de Janeiro: Access, 2007. p. 13-32.
BOLL, A. As manifestações do caipira no Vale do Paraíba Paulista. In: XII Conferência Brasileira
de Folkomunicação, 2009, Taubaté.
BONNEMAISON, J. Viagem em torno do território. In: Correa R. L.; ROSENDAHL, Z. Geografia
cultural: um Século (III). Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2002.p. 83-131.
CANCLINI, N. G. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2003.
CÂNDIDO, A. Os Parceiros do Rio Bonito: Estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos
seus meios de vida. Ouro sobre Azul, Rio de Janeiro: 2010. 11ª ed.
CORRÊA, R. N. A arte de pontear viola. Brasília: Viola Corrêa, 2000.
CLAVAL, P. A Geografia Cultural: tradução de Luíz Fugazzola Pimenta e Margareth de Castro Afeche Pimenta. 3. Ed. – Florianópolis: Ed. da UFSC, 2007.
COSGROVE, D. E. Em direção a uma Geografia Cultural radical: problemas da teoria. Tradução:
Olívia B. Lima da Silva de “Towards a Radical Cultural Geography of Theory” In: Antípode – a Radical Journal of Geography, Worcester, 15 (1). 1983, p 1-11.
CRUZ, V. C. Itinerários teóricos sobre a relação entre território e identidade. In: BEZERRA, A. C.A.
et. Al. (Orgs.). Itinerários Geográficos. Niterói. EdUFF, 2007.p,13-35.
Comunicações

203

Menu
DEGHI, F. Viola brasileira e suas possibilidades. São Bernardo do Campo: Violeiro Andante, 2001.
168p.
FERRETE, J. L. Capitão Furtado: viola caipira ou sertaneja? Rio de Janeiro: FUNARTE, 1985. 132p.
FUINI, L. L. Territórios e territorialidades da música: uma representação de cotidianos e lugares.
GEOUSP - Espaço e Tempo (Online) São Paulo, v. 18, n. 1, p. 97-112, 2014.
GIMÉNEZ, G. Território, Culturas e identidades. La región sociocultural. In. BARBERO, J. M. et.
al. (Eds.). Cultura y región. Colombia: Litocamargo. 2000, p. 87-132
GOMES, P.C. da C. Sobre Territórios, Escalas e Responsabilidade. In: HEIDRICH, A. L. et.al.
(Orgs.). A Emergência Multiterritorialidade: A ressignificação da relação do humano com o espaço.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. p. 37-45.
HAESBAERT, R.; LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Revista Eletrônica de
Ciências Sociais Aplicadas, v. 1, n. 2, p. 7-20, ago. 2007.
HAESBAERT, R; PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: Editora
UNESP, 2006. 160p.
LEITE, J. C. Saber local e cultura caipira – avaliação na ótica de alguns intérpretes do Brasil. In:
I CONINTER - I Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades, 2012, NITERÓI. Anais do I CONINTER - I Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades.
Niterói-RJ: EdUFF, 2012. v. 1. p. 00-00.
MARIANO, N. F. Fogão de Lenha – Chapéu de Palha. Jauenses herdeiros da rusticidade no processo de modernização. Dissertação (mestrado). 283 f. 2001. Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001.
MENDES, Geisa Flores, ALMEIDA, Maria Geralda de. Memória, Símbolos e Representações na
Configuração Socioespacial do Sertão da Ressaca – Bahia. Mercator - Revista de Geografia da UFC,
vol. 7, núm. 13, 2008, p. 29-37, Universidade Federal do Ceará. Brasil.
OLIVEIRA, L. L. Nós e eles: relações culturais entre brasileiros e imigrantes. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 164p.
PAZETTI, H. A. A região do Médio Tietê e os primeiros acordes paulistas: o Cururu. Rio Claro,
2014. 115f. Dissertação (mestrado) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2014.
PENNA, M. O que faz ser nordestino: identidades sociais, interesses e o “escândalo” Erundina. São
Paulo: Cortez, 1992. p. 49-81.
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. Tradução de Maria Cecília França. São Paulo: Ática,
1993.
RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,
1995.
RIBEIRO, J. H. Música caipira: as 270 maiores modas de todos os tempos. São Paulo: Globo, 2006.
SÁ, S. de. Roberto Corrêa: caipira extremoso. Brasília: Ed. do Autor, 2006. 120p.
SANTOS, J. L. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. 95p.
SAQUET, M. A. A Abordagem Territorial: considerações sobre a dialética do pensamento e do território. In: HEIDRICH, A. L. et al (Orgs). A emergência da Multiterritorialidade: a ressignificação da
relação do humano com o espaço. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005 P. 47-60.
Comunicações

204

Menu
TINHORÃO, J. R. Cultura Popular: temas e questões. São Paulo: Ed. 34, 2001. 264p.
VILELA, I. Cantando a própria história – música caipira e enraizamento. 1. ed. São Paulo: EDUSP,
2013. v. 1. 324 p.
ZAN, J. R. Tradição e assimilação na música sertaneja. In: XI Congresso Internacional de Brazilian
Studies Association (BRASA), 2008, Louisiana.

Comunicações

205

Menu

DE OUTSIDER A MAINSTREAM: ROCK, CONTRACULTURA E
REPRESSÃO NOS ÁLBUNS DE RITA LEE (1978-1985)
Alexandre Saggiorato (UPF)

alexandresaggiorato@yahoo.com.br

Edemilson Antônio Brambilla (UPF)

edemilson.brambilla@gmail.com

Resumo: O objetivo deste estudo é analisar a relação e posicionamento da cantora e compositora Rita Lee frente aos
acontecimentos sócio-históricos surgidos no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. Durante esses anos, o país se encontrava
sob forte repressão e censura ocasionada pela ditadura militar, instaurada no país desde 1964, e, em contrapartida, também
emergiam, principalmente entre os jovens, ideais contestatórios e libertários, oriundos do movimento contracultural.
Nesse sentido, Rita Lee figurou como uma importante representante dessa ideologia juvenil, que contrastou, em grande
medida, com os ideais impostos pela ditadura militar e pelas classes mais conservadoras. Para melhor elucidar as questões
que permeiam a vivência da artista durante este período, procurou-se apontar quais foram os reflexos dessas influências
em seu processo composicional, considerando como base para análise, um recorte temporal que compreende os álbuns
lançados pela cantora entre os anos de 1978 e 1985, fase que engloba desde sua saída da banda Tutti Frutti, até o fim da
ditadura militar brasileira.
Palavras-chave: Rita Lee. Rock. Ditadura Militar. Contracultura.
Abstract: The objective of this article is to analyze the relationship and positioning of the singer and composer Rita Lee,
in relation to socio-historical events that emerged in Brazil between the 1970s and 1980s. During those years, the country
was living a strong repression and censorship by the military dictatorship, established in the country since 1964, and, by
contrast, also emerged, mainly among young people, protest and libertarians ideals from the countercultural movement.
In this way, Rita Lee was as an important representative of this youth ideology that contrasted, very much, with the ideals
imposed by the military dictatorship and by the most conservative classes. To explain and to elucidate the questions that
permeate the artist’s experience during this period, the aim was to identify which were the reflexes of these influences in
their compositional process, considering as a basis for analysis, a temporal cut that includes the albums released by the
singer between the years of 1978 and 1985, phase that includes since her left of the Tutti Frutti band, until the end of the
Brazilian military dictatorship.
Keywords: Rita Lee. Rock. Military Dictatorship. Counterculture.

INTRODUÇÃO
Durante pouco mais de duas décadas, entre o início dos anos 1960 e meados da década
de 1980, o poder contestatório e libertário assumido por boa parte dos jovens brasileiros do período – especialmente os que de alguma forma estiveram ligados a algum tipo de manifestação artística – travou, entre outros aspectos, um embate ideológico e cultural com setores mais conservadores
da sociedade que também emergiam no país durante aqueles anos. As revoluções no âmbito político
e social que eclodiram no país, foram capazes de subverter, em grande medida, um pensamento que,
principalmente em meio aos jovens, era considerado arcaico e ultrapassado, projetado pelo “sistema”
para manipulá-los.
A música, em especial a produzida pelos roqueiros brasileiros, serviu como importante
catalizador dessa ideologia contestatória e libertária que eclodia no país, a exemplo do que já acontecia nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Segundo Goffman e Joy (2007, p. 269) embora o rock and roll não fosse precisamente contracultural ou explicitamente antiautoritário em sua
gênese, em meados da década de 1950, ele estabeleceu uma distinta identidade jovem rebelde que se
transformou em plena revolta contracultural no final da década seguinte, se espalhando pelo mundo.
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Esses traços ideológicos, assumidos também pelo rock brasileiro, parecem ficar evidentes na obra da cantora e compositora Rita Lee. A oposição ao establishment ou “sistema”, a busca por
uma sociedade humanitária, democrática e coletiva, eram ideais comuns no pensamento contracultural que eclodia entre os jovens roqueiros durante esses anos, e acabaram sendo incorporados em suas
criações musicais, principalmente como uma forma de protesto à ideologia conservadora das elites
que comandavam o cenário político do país, através de uma ditadura militar que se estendeu entre os
anos de 1964 e 1985.
Ao lado de bandas como O Terço, Secos e Molhados e Casa das Máquinas, Rita Lee figurou entre os nomes de maior sucesso no período, conseguindo como poucos uma grande visibilidade
na mídia, integrando incialmente o grupo Os Mutantes, entre os anos de 1966 e 1972, e posteriormente a banda Tutti Frutti, entre 1973 e 1978. Mesmo no período em que integrou Os Mutantes, quanto
nos anos em que esteve em parceria com a banda Tutti Frutti, as criações musicais de Rita Lee sempre
foram ciosamente acompanhadas pela repressão e censura imposta pela ditadura militar, devendo-se,
em grande medida, aos ideais contestatórios e libertários assumidos pela cantora em suas composições. Assim, é de grande valia compreendermos um pouco mais sobre os fatos que permearam a vivência da artista durante esses anos, especialmente o movimento contracultural e a ditadura militar
brasileira.

1. A CONTRACULTURA E A DITADURA MILITAR BRASILEIRA
As tensões de âmbito político e social que tomaram conta do país, principalmente na primeira metade da década de 1960, puseram fim a mais um período de experiência democrática brasileira. Os fatos que sucederam o golpe militar de 1964, com o fim do governo de João Goulart, marcaram
o início de sucessivos governos militares, perpetuados no poder através de dispositivos legais e ilegais, que lhes garantiram o domínio de todas as esferas políticas do país. Logo após o Golpe, a autonomia militar tornou-se cada vez mais forte, derivada, em grande medida, da promulgação de sucessivos
Atos Institucionais – decretos usados para dar plenos poderes aos militares − que garantiram a legitimidade de suas ações. Segundo Skidmore (2010, p. 355) os Atos Institucionais foram uma nova e
decisiva resposta à visível incapacidade do Executivo brasileiro de exercer a autoridade necessária.
A promulgação, em dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, do
Ato Institucional nº 5 (AI-5), foi, sem dúvida, o período onde as ações militares mais se fizeram sentir, principalmente sob o meio artístico, visto que o Ato, entre outras medidas, estipulava a censura
prévia aos meios de comunicação e às artes em geral, assim, conforme Fico (2004, p. 95) “as novelas, os programas de auditório, os shows musicais etc. eram ciosamente acompanhados pela censura
de diversões públicas”.
Em contrapartida, identificados com os ideais da contracultura, que também emergiam no
Brasil durante aqueles anos, vários jovens, especialmente os roqueiros, buscaram subverter, ao seu
modo, essa ordem vigente no país. Ridenti (2003) e Dunn (2009) apontam que, principalmente no final da década de 1970 e início de 1980, tornava-se necessário renovar os parâmetros da sociedade,
tendo em vista que novas possibilidades e necessidades vieram à tona, com o surgimento de moviComunicações
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mentos sociais e políticos independentes, representando negros, mulheres, gays e trabalhadores. Friedlander (2004, p. 373) aponta que os artistas e promotores de shows escolheram ligar estas causas a
grandes eventos musicais, como forma de divulgar questões políticas, angariar fundos e promover os
negócios do rock. Esses “megaeventos” esperavam redirecionar temas como sexo, drogas e rock and
roll, para uma discussão de responsabilidade social.
Assim, a presença cada vez mais constante desses jovens nos meios de comunicação e
em eventos com grandes projeções midiáticas, fez com que suas criações musicais, repletas de mensagens políticas e críticas sociais, fossem facilmente difundidas e incorporadas por aquela geração.
Segundo Encarnação (2009, p. 178) principalmente por meio de ironias, sarcasmos e/ou por letras
diretas, os roqueiros do denominado rock nacional dos anos 80 apresentaram críticas – até mesmo
reivindicações – sobre os últimos passos do regime militar e os primeiros passos do processo de redemocratização política. Canções que partiam do ceticismo na política à falta de expectativa com a
esperança de um futuro promissor do país; da negação da ideia de pátria à ausência com ideais utópicos; da crítica a repressão e a censura às reivindicações sobre as necessidades e vontades de cultura e
arte; da ironia que desnudava a corrupção ao retrato de um país em preto e branco.
Conforme Carocha (2007, p. 76) apesar do final da década de 1970 e início de 1980 não
ter coincidido com o período mais repressivo da ditadura militar – já que o anseio por eleições diretas
se intensificava e os indícios de uma possível redemocratização eram evidentes, amenizando assim a
repressão imposta pelos militares – a censura atinge, durante esses anos, o seu ápice, com um maior
número de vetos em comparação com os anos anteriores. Assim, é importante que analisemos possíveis interlocuções entre a produção musical feita pela cantora e compositora Rita Lee e os acontecimentos sócio-históricos desse período, atentando para seu posicionamento e ideologia.

2. RITA LEE: DE OUTSIDER A MAINSTREAM
O aumento das tensões entre Rita Lee e os integrantes da banda Tutti Frutti, motivados
principalmente por desavenças pessoais e pelo fato de Roberto de Carvalho, marido de Rita, estar à
frente das produções da banda, parecia apontar como certo um novo rumo para a carreira artística da
cantora. Seu primeiro disco solo, após a saída de Rita Lee do grupo, foi lançado em 1979, marcando
um estreitamento ainda maior entre a artista e os principais meios de comunicação do período.

2.1 “Mania de você”: 1979
Também conhecido como Mania de Você, e lançado pela gravadora Som Livre em meados
de 1979, o primeiro álbum de Rita Lee após o fim de sua parceria com a banda Tutti Frutti é lançado
em meio ao conturbado período da política e da censura brasileira. O disco marca o início de uma nova fase na carreira artística da cantora, representando mais um período de grande sucesso comercial,
desta vez ao lado do marido e músico Roberto de Carvalho, que até então já vinha sendo produtor de
Rita Lee & Tutti-Frutti.
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Com o novo trabalho, ficam evidentes as mudanças na sonoridade e na temática composicional da cantora. Arranjos influenciadas pela disco music e o pop, elaborados por Roberto de Carvalho são preenchidos com letras compostas pela dupla que evidenciam em suas temáticas os ideais
de contestação e liberdade frente à ordem vigente. Temas como liberdade sexual, amor e a busca pela
representação do prazer feminino, ainda um tabu durante aqueles anos, são manifestos no álbum. Santos (2013, p. 55) aponta que neste disco merecem destaque canções como Chega Mais, Doce Vampiro
e Mania de Você, em que enuncia-se um discurso sobre o amor, a relação conjugal e o desejo sexual de forma despojada e nunca antes explicitamente tratada na canção de uma compositora e cantora
feminina, verificando-se assim, sobretudo a partir das canções desse disco, o ponto de vista de uma
mulher tratando de assuntos que antes praticamente só homens tratavam nas canções. Vejamos a letra
de Mania de Você, faixa composta por Rita Lee e Roberto de Carvalho:
Meu bem, você me dá água na boca / Vestindo fantasias, tirando a roupa / Molhada de suor
de tanto a gente se beijar / De tanto imaginar loucuras / A gente faz amor por telepatia / No
chão, no mar, na lua, na melodia / Mania de você / De tanto a gente se beijar / De tanto imaginar loucuras / Nada melhor do que não fazer nada / Só pra deitar e rolar com você / Nada
melhor do que não fazer nada / Só pra deitar e rolar com você

Cabe destacar também que, neste período, artistas como Rita Lee não sofreram somente com a censura musical, mas também com a censura televisiva imposta pelos órgãos fiscalizadores
militares, pois conforme Carocha (2007, p. 52):
Um trecho de apenas trinta segundos da música Mania de você, composta em parceria com
Roberto de Carvalho, foi o fundo musical do filme televisivo feito sob encomenda para a
campanha que lançou a coleção primavera-verão da marca de roupas Ellus. Ao final do filmete, Rita cantava: “Tire a roupa para quem você gosta”. A campanha despertou o interesse
de diversas pessoas que se manifestaram contra e enviaram cartas a Divisão pedindo que o
comercial fosse tirado do ar. Depois de quinze dias em exibição, a propaganda foi proibida.

Em outra faixa do disco, denominada Papai me empresta o carro, que também encontrou problemas com a censura militar, sua letra parece tratar claramente de questões ligadas ao sexo
e à liberdade feminina. Segundo Ventura (2008, p. 31) a moda entre as mulheres deste período consistia em questionar os valores institucionais que davam sustentação ao que chamavam com desdém
de “casamento burguês”: a monogamia, a fidelidade, o ciúme, a virgindade. Na prática, isso significava para elas deixar a confortável condição de apêndice econômico, a segurança psicológica de um
lar, e partir para a arriscada aventura da experimentação existencial, que se podia traduzir na busca
de uma profissão, em novas e descomprometidas relações, ou, às vezes, em um mergulho na solidão.
Vejamos a letra:
Papai, me empreste o carro / Papai, me empreste o carro / Tô precisando dele pra levar
minha garota ao cinema / Papai, não crio problema / Não tenho grana pra pagar um motel
/ Não sou do tipo que frequenta bordel / Você precisa me quebrar esse galho / Então me
empreste o carro / Papai, me empreste o carro / Pra poder tirar um sarro com meu bem /
Papai, eu não fumo / Papai, eu não bebo / Meu único defeito é não ter medo / De fazer o que
gosto / Papai eu aposto / Na minha idade você pintava o sete / Mamãe tem ódio de uma tal
Elizete / Aqui em casa é impossível namorar / Então qual é a sua? / Eu só quero sarro / Meia
hora no seu carro / Com meu bem

Em entrevista ao Jornal do Brasil, de 26 de agosto de 1979, Rita Lee aponta os motivos
que causaram a censura da faixa, bem como salienta a expectativa que tomava conta dos compositoComunicações
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res do período, pelo abrandamento da censura militar, evidenciando também as dificuldades em exercer o exercício composicional, visto que todas as criações musicais seriam postas à avaliação pelos
órgãos militares, que julgariam adequadas ou não aos valores defendidos pelo regime:
Papai me empresta o carro teve problemas com a censura, não por proselitismo político,
mas porque os censores acharam a música muito forte, falando muito em sexo. Agora a
música foi liberada e penso que é muito bom saber que aparentemente a censura não vai
mais perturbar tanto a gente. Antes, eu ia fazer uma música, tinha um bom tema, uma boa
ideia, aí parava tudo, por autocensura, porque tinha quase como certo que ela ia ser censurada (CAROCHA, 2007, p. 76).

Elvira Pagã, letra composta por Rita Lee e Roberto de Carvalho, leva o nome da primeira brasileira a posar nua para uma revista nacional, durante a década de 1950. Seu discurso parece
enunciar-se com uma visão totalmente vulgarizada e machista do papel feminino, comparando-as a
“damas da noite”, em quem não se pode confiar. Também reduz a mulher a um objeto sexual, visto
que, conforme sugere a letra da música, quando a mulher é bonita, não interessa ser ouvida, e quando feia, serve somente para satisfazer os desejos sexuais masculinos. Santos (2013, p. 71) aponta que
a letra ainda recupera o mito bíblico cristão de que Eva levou Adão a provar do fruto proibido, o que
lhes privou do Paraíso e constituiu o pecado original (“conta a história que Eva inventou a maçã”).
Assim, educados por uma moral cristã e falocêntrica, enuncia Rita: “todos os homens desse nosso
planeta pensam que mulher é tal e qual um capeta”. Dessa imagem de mulher sedutora e associada ao
demônio derivam imagens estereotipadas que recebem o aval de instituições conservadoras e machistas. Vejamos a letra da canção:
Todos os homens desse nosso planeta / Pensam que mulher é tal e qual um capeta / Conta a
história que Eva inventou a maçã / Moça bonita, só de boca fechada / Menina feia, um travesseiro na cara / Dona de casa só é bom no café da manhã / Então eu digo: Santa, santa, só a
minha mãe (e olhe lá) / É canja-canja / O resto põe na sopa pra temperar / Dama da noite não
dá pra confiar / Cinderela quer um sapatão pra calçar / Noiva neurótica sonha com o noivo
galã (um lixo) / Amiga do peito fala mal pelas costas / Namorada sempre dá a mesma resposta / Foi-se o tempo em que nua era Elvira Pagã / Então eu digo: Santa, santa, só a minha
mãe (e olhe lá) / É canja-canja / O resto põe na sopa pra temperar

O álbum ainda trás faixas como Corre-corre, onde Rita Lee faz uma crítica à mesmice de
todo final de ano, onde as pessoas acabam fazendo um balanço da vida e, também, Arrombou a festa
II, uma sátira ao cenário musical brasileiro, que teve sua primeira versão composta juntamente com
Paulo Coelho, e lançada em 1977, no álbum Refestança, oriundo de uma parceria entre Rita Lee e
Gilberto Gil.

2.2 “Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido”: 1980
Embora a primeira metade da década de 1980 seja marcada por um período de lentas
transformações nos comportamentos e costumes da sociedade brasileira, no meio artístico os problemas com a repressão e com a censura militares se intensificavam. No caso de Rita Lee, por exemplo,
sua música Muleque Sacana sofreu sete processos na DCDP1, motivados, inicialmente, segundo Ca1

Divisão de Censura de Diversões Públicas.
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rocha (2007, p. 77) por conter “palavras com conotações dúbias e mal intencionadas”. A letra só foi
liberada após uma exposição da gravadora de Rita Lee, a WEA2, que argumentou:
O vocábulo sacana, perfeitamente inserido no contexto da letra, não tem um significado
pejorativo ou de baixo calão, exprimindo apenas a ideia de um moleque, malandro e espertalhão (CAROCHA, 2007, p. 77).

No entanto, pouco tempo depois a letra voltou a ser censurada, com iguais justificativas
para o veto. Dessa vez, o novo pedido de recurso da WEA junto à DCDP foi negado, e como condição para a liberação foi exigido, por parte do censor, que realizassem cortes na composição. Como a
sugestão não foi acatada, o processo passou a ser julgado em segunda instância, no Conselho Superior de Censura. Somente com a intervenção do conselheiro Ricardo Cravo Albin é que a composição
pôde ser liberada, ainda assim com ressalvas, visto que, segundo ele “a referida música foi liberada
somente para apresentações em recintos fechados, mantendo a interdição para a difusão em rádio e
televisão” (CAROCHA, 2007, p. 77).
Em Lança Perfume, faixa composta por Rita Lee, além de temática relacionada a questões sexuais, a letra parece referir-se metaforicamente, conforme Gohl (2014, p. 266) ao “lança-perfume”, como objeto e substância entorpecente utilizado nos carnavais do passado, que funcionava
imageticamente como elemento nostálgico e metafórico da alegria e da ação que as mulheres podem
desempenhar na conquista amorosa.
Lança menina / Lança todo esse perfume / Desbaratina, não dá pra ficar imune ao teu amor
/ Que tem cheiro / De coisa maluca / Vem cá, meu bem / Me descola um carinho / Eu sou
neném / Só sossego com beijinho / Vê se me dá o prazer / De ter prazer comigo / Me aqueça
/ Me vira de ponta cabeça / Me faz de gato e sapato / E me deixa de quatro no ato / Me enche
de amor, de amor
Em João Ninguém, a letra traz a visão de Rita Lee acerca da trajetória política de João
Baptista de Oliveira Figueiredo, último general a comandar o país durante a ditadura militar
brasileira, entre os anos de 1979 e 1985. Vejamos:
João Ninguém virou um homem / Poderoso pra chuchu / Limusines, banquetes mil / Rodeado de urubus / João Ninguém é gente de bem / Cheio de puxa-saquice / Ai daquele pobre
diabo / Que subiu no palco e disse: “Rei pé-de-chinelo / Até parece que o sangue é azul” /
João Ninguém é dono da aldeia / Quem bobeou, dançou / Desconfia até da mãe / Quanto
mais do tataravô / João Ninguém não perde um vintém / Nouveau riche quatrocentão / Sem
talento pra ser feliz / Milionário por vocação / Então eu digo que ele é um / Rei pé-de-chinelo / Até parece que o sangue é azul / Quanto mais tem mais quer

Em Ôrra meu, faixa composta por Rita Lee, a letra parece expor o papel atribuído aos roqueiros brasileiros do período, considerados por boa parte da sociedade como sendo rebeldes e transgressores, ou então, como a própria letra sugere: Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido.
Vejamos:
Eu tô ficando velho / Cada vez mais doido varrido / Roqueiro brasileiro / Sempre teve cara
de bandido / Vou botar fogo nesse asilo / Respeite minha caducagem / Porque essa vida é
muito louca / E loucura pouca é bobagem / Nunca fui de muito papo / E sei que meu negócio é farra / Pego na guitarra e não largo até Pompéia gritar: muda o disco / Juventude transviada para mim é conto de fada / E quanto mais o rock rola mais a gente gosta / Quanto mais
dinheiro em jogo mais a gente aposta / Quanto mais o tempo passa mais eu quero me divertir / Me despir, me sentir / Guerrilheiro, forasteiro, ôrra meu.
2

Warner Music Group, gravadora de artistas internacionais e brasileiros.
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O álbum ainda trás uma versão da música Bad Trip, composta por Rita Lee durante o período em que integrou a dupla Cilibrinas do Éden, ao lado de Lúcia Turnbull, em 1973. A faixa, que
havia sido censurada, e indicada pelos censores como sendo um “mau exemplo” à sociedade, foi rebatizada de Shangrilá e ganhou nova roupagem, com letra mais animada e harmonia mais elaborada,
feita por Roberto de Carvalho.

2.3 Saúde: 1981
Lançado em meados de 1981, pela gravadora Som Livre, Saúde é o terceiro álbum de Rita Lee após sua saída da banda Tutti Frutti. A exemplo dos álbuns anteriores, o disco sofreu uma série de vetos feitos pelos órgãos fiscalizadores militares, visto que, conforme Rita Lee (2016, p. 186),
“das quase trinta músicas novas, só nove foram liberadas, mesmo assim com ressalvas”. A artista ainda aponta que, neste período, as gravações do disco foram feitas às cegas, sem saber se as músicas
haviam sido ou não barradas pela censura, assim, muitas faixas que já estavam prontas foram apagadas para economizar fita. E, devido ao grande número de músicas censuradas, optaram por incluir
no disco uma versão de Mamãe natureza (Mother nature), gravada originalmente no primeiro álbum
de Rita Lee com a banda Tutti Frutti, denominado Atrás do porto tem uma cidade, lançado em 1974
(LEE, 2016, p. 188).
Uma das faixas do presente disco a encontrar problemas com a censura militar foi Banho
de espuma, letra composta por Rita Lee. Segundo a autora, a música chamava-se inicialmente Afrodite, mas a censura implicou com o nome e com expressões contidas em sua letra, tais como “bolinando” e “em qualquer posição”. Para sua liberação, Rita então substituiu “bolinando” por “esfregando”,
e, “em qualquer posição” por “com toda disposição” (2016, p. 186-7). Vejamos a versão final da letra:
Que tal nós dois / Numa banheira de espuma / El cuerpo caliente / Um dolce far-niente /
Sem culpa nenhuma / Fazendo massagem / Relaxando a tensão / Em plena vagabundagem
/ Com toda disposição / Falando muita bobagem / Esfregando com água e sabão / Lá no
reino de Afrodite / O amor passa dos limites / Quem quiser que se habilite / O que não falta
é apetite

Além disso, um trecho da música Favorita, composta por Rita Lee e Roberto de Carvalho, também encontrou problemas com os órgãos fiscalizadores militares, levando Rita a negociar
sua liberação com os agentes responsáveis pela censura. Segundo a cantora, o que originou o veto da
canção foi uma das frases da letra, com os dizeres: me sinto dentro do túnel do amor. A letra só foi
liberada depois de esclarecimentos de Rita Lee quanto à sua inspiração, derivada, segundo a autora,
do filme The Tunnel of love, estrelado por Doris Day, e lançado em 1958. Ainda assim, segundo Rita Lee (2016, p. 187), o fato de Solange − responsável pelo departamento da censura militar no período −, também gostar do filme The Tunnel of Love, influenciou diretamente na liberação da canção.
Você me cabe como luva / Me sinto dentro do túnel do amor / Mordo seu pescoço / Mergulho no seu corpo / Perfumado de jasmim / Você é o meu jardim / A gente vira bicho / Quer
mais e mais até não dar mais / Desmaio nos seus braços / Me aqueço em seu mormaço / Perfumado de suor / Conheço essa história de cor / Minha favorita do harém / Só quero você,
mais ninguém / Antes, durante, depois / Estou perdidamente apaixonado / Por nós dois
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A censura militar ainda vetou a letra toda de uma música caipira composta por Rita, chamada Uai, uai, cujo refrão dizia: Uai, uai quem trupica (sic) também cai, minha mãe morreu sem
dente de tanto morder seu pai. Segundo Rita Lee (2016, p. 187), a música foi considerada perigosa
demais para o establishment, e embora a autora ainda tenha mudado a letra da canção, preservando
somente o título, o veto permaneceu e a música só foi gravada por Ney Matogrosso, um ano depois,
com Rita fazendo backing vocal, e com uma versão um pouco mais “adequada” ao establishment.

2.4 “se vejo os “hôme” eu levanto logo as mãos”: 1982
Também conhecido como Flagra, e lançado no último trimestre de 1982, o álbum contém
dez faixas – Flagra, Barrida da Mamãe, Barata Tonta, Frou-Frou, Vote em Mim, Só de Você, Brazil
com S, Cor-de-Rosa Choque, Pirata Cigano e O Circo. A primeira delas, Flagra, enfrentou problemas com a censura militar por conter em sua letra a frase: chupando drops de anis. Possivelmente,
para os censores, o trecho poderia estar referindo-se metaforicamente ao uso de drogas, que entre os
jovens do período funcionava como afirmação da liberdade através da busca pelo prazer, como um
ato de rebeldia (sem objeto claro) e como algo que os distinguiria e que os oporia ao mundo adulto e
repressivo [...] (MARTINS apud CAPELLARI, 2007, p. 57). Vejamos a letra:
No escurinho do cinema / Chupando drops de anis / Longe de qualquer problema / Perto
de um final feliz / Se a Deborah Kerr / Que o Gregory Peck / Não vou bancar o santinho /
Minha garota é Mae West / Eu sou o Sheik Valentino / Mas de repente o filme pifou / E a
turma toda logo vaiou / Acenderam as luzes / Cruzes, Que Flagra! Que Flagra! Que Flagra!

Pouco tempo depois que Rita Lee teve sua música Muleque Sacana censurada pela DCDP,
em meados de 1980, outras duas faixas suas também foram vetadas e julgadas novamente no Conselho Superior de Censura: Bobagem, gravada mais tarde por Cássia Éller, e, As duas faces de Eva,
liberada sob o título Cor de Rosa Choque. Segundo Rita Lee (2016, p. 193), a letra de Cor de Rosa
Choque havia sido feita sob encomenda para o programa TV Mulher da Rede Globo. A exigência era
de que a música expressasse o universo feminino, Rita então abusou de palavras-chave como Eva,
menstruação, sexto sentido, gata borralheira, dondoca e sexo frágil. A canção acabou vetada pela censura por conta da frase: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, e só foi liberada depois que Rita
explicou seu significado aos censores.
Nas duas faces de Eva / A bela e a fera / Um certo sorriso / De quem nada quer / Sexo frágil / Não foge à luta / E nem só de cama / Vive a mulher / Por isso não provoque / É Cor de
Rosa Choque / Mulher é bicho esquisito / Todo o mês sangra / Um sexto sentido / Maior que
a razão / Gata borralheira / Você é princesa / Dondoca é uma espécie em extinção

Em Barrida da Mamãe, censurada dois anos antes sem uma motivação específica e liberada somente neste período, a letra parece referir-se ao anseio pelo fim da ditadura militar, comum na
maioria das pessoas durante aqueles anos, deixando claro o desejo de voltar a viver em um lugar tranquilo e seguro, representado metaforicamente na letra como sendo a “barriga da mamãe”. Além disso,
em frases como: Ando na rua com medo de ladrão, mas se vejo os “hôme” eu levanto logo as mãos,
a letra parece apontar a submissão das pessoas com relação aos militares e suas ações. Vejamos:
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Ai que pavor quando leio o jornal / É só desgraça, é só baixo astral / Meu diploma dependurado na porta / É o quadro de uma natureza morta / Quero voltar invisível / Pra dentro da
barriga da mamãe / Ando na rua com medo de ladrão / Mas se vejo os “hôme” eu levanto
logo as mãos / Desconfio que o patrão me explora / Minha empregada pede aumento ou vai
embora / Quero voltar invisível / Pra dentro da barriga da mamãe / Futebol tá virando chanchada / Carnaval já virou marmelada / Manda-Chuva bobeou leva chumbo / Trabalhador
paga os pecados do mundo / Quero voltar invisível / Pra dentro da barriga da mamãe

Também vetada pela censura militar, Vote em Mim, faixa composta por Rita Lee, Roberto
de Carvalho e Ezequiel Neves, a letra parece enaltecer através de frases como: Vou ser presidente do
seu corpo, governar, anarquizar, minha plataforma é o prazer total, a autonomia feminina com relação a questões ligadas ao sexo, atribuindo protagonismo também à mulher em tais decisões. Vejamos
a letra da música:
Vou ser presidente do seu corpo / Governar, anarquizar / Minha plataforma é o prazer total
/ Isso é melhor e não faz mal, já disseram / Faço comício no hospício / Jorro petróleo por
qualquer orifício / E sem demagogia, por pura alegria / Quero o povo feliz / Meu amor, por
favor / Vote em mim / Prometo que se eu ganhar a eleição / Só vou dar poder ao seu coração

Segundo Rita Lee (2016, p. 194) o disco superou as vendagens do álbum anterior, ultrapassando a marca de dois milhões de cópias vendidas, o que lhe rendeu um especial dirigido por Daniel Filho, com uma superprodução intitulada O Circo, feita pela TV Globo, e gravada ao vivo no
ginásio do Ibirapuera.

2.5 “Proibido para menores de dezoito anos”: 1983
Gravado em Los Angeles, e lançado em novembro de 1983, o álbum contém doze faixas:
On the rocks, Desculpe o auê, Tentação do céu, Fissura, Degustação, Arrombou o cofre, Menino,
Strip tease, Raio X, Bobos da corte, Pirarucu e Yoko Ono. Em sua gravação, o disco contou com a
participação de músicos como Carlos Vega, Steve Lukather, Michael Landau, Abe Laboriel, entre outros. Devido ao conteúdo de suas letras, esse foi o único álbum de Rita Lee em que a censura militar
exigiu que constasse em sua capa a advertência “Proibido para menores de dezoito anos”. Segundo a
cantora, não bastando isso, na primeira leva os vinis tiveram duas faixas literalmente riscadas a gilete:
Arrombou o cofre e Degustação (LEE, 2016, p. 199). A primeira delas parece fazer uma crítica direta
ao cenário político brasileiro e à falsa noção de progresso propagada por seus governantes, vejamos:
Oh! Oh! Brasil / Quem te vê e quem te viu / Pra frente, pra frente que até caiu / Chega desse
Nhém, Nhém, Nhém / Bye Bye Brazil’s vintém / Moratória é a moral da história / Maluf se
cala mas a Luftfalla / Ivete dá bandeira que seu sonho é ser vedete / Filoporquequilo Jânio
é sempre o mesmo grilo / Galã da várzea vai pro trono Andreazza / Governadores, Deputados, Vereadores / Saqueando bancos e bancando defensores / Ninguém se ilude mais que
a comida está no fim / Olhem só a pança do sinistro Delfim / Tá cheia de cupim / Beltrão é
o mandão da nossa burocracia / Na moita Golbery fazendo muita bruxaria / No breque de
improviso Aureliano se embanana / Nas eleições diretas o uniforme é à paisana / Que ótimo
Juruna e o escandaloso Timóteo / Na linha dura basta a Solange da censura / Cabeças vão
rolar que tal a gente apostar? / Incêndio! Incêndio! Incêndio! Pegou fogo o berço esplêndido

Em Pirarucu, Rita Lee parece utilizar-se de um linguajar caipira, e de um refrão com um
jogo de palavras exóticas, para expressar seu descontentamento com o período ditatorial, fazendo
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uma crítica ao cenário político do país, enaltecendo também suas atitudes rebeldes e questionadoras,
vejamos:
Minha terra tem “pranetas” / Onde canta o uirapuru / Tem morcego, borboletas / Tem santinho, tem voo doo / Progresso tá na “menoparza” / Sou um “reberde” sem “carça” / Já num
“güento” mais lorota / Quero meu dinheiro de “vorta” / Euxinguxatuduxingú / Eupirucupirarucu / O “Exocete” é tiete / O destroyer “num distrói eu” / E o veneno das “usina” / Fede
mais do que urina / Entre os “russo e americano” / Prefiro gregos e “troiano” / Pelo menos
eles “num fala” / Que “nóis é” boliviano / Euxinguxatuduxingú / Eupirucupirarucu

Também merecem destaque, neste álbum, as faixas Strip Tease, onde a Rita Lee expõe
questões ligadas ao sexo e ao prazer feminino, em frases como: Eu avistei um garotão no mesmo elevador, olhou pra mim e logo vi que ele era bom de amor, que graça! Que massa! Caí na teia! Eu só
queria aquele gato na veia, 1º andar: Blusa, calcinha, tênis, saia-de-prega, 2º andar: Meia, sapato,
cinto, calça, cueca. E, Bobos da Corte, onde Rita Lee igualmente trata das mesmas temáticas.

2.6 Rita e roberto: 1985
Lançado em 1985, o disco contém nove faixas: Vírus do amor, Yê yê yê, Vítima, Molambo
Souvenir, Glória F, Nave Maria, Noviças do Vício, Choque Cultural e Não Titia. Com o fim da ditadura militar brasileira, durante este período, as mensagens de descontentamento com o cenário político do país acabaram aos poucos se amenizando, no entanto, é perceptível neste álbum, composições
onde Rita Lee continua a fazer uma crítica aberta à sociedade de consumo e seus modismos, como em
algumas frases da música Yê Yê Yê: Seu novo namorado era um roqueiro, super estrelo, sensação do
verão, rei do visual, mendigo musical, sucesso na parada, com um roque comercial, malhado, trincado, menudo metaleiro, Michael Jackson do pandeiro, superstar do sertão, vanguarda moderninha.
Além de trechos de músicas como Vírus do Amor, onde Rita trata de questões ligadas à AIDS, e, Noviças do Vício, onde a compositora faz uma sátira com as novas vozes femininas do cenário musical
brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da redemocratização lenta e gradual do cenário político brasileiro, e de as ações
militares do final da década de 1970 e inícios de 1980 não terem coincidido com o período mais linha
dura da ditadura militar brasileira, as ações dos órgãos censores militares sob o meio artístico ainda se
faziam presentes, contrapostas, em grande medida, pelos ideais contestatórios e libertários assumidos
pelos roqueiros desse período. Segundo Encarnação (2009, p. 180) embora o rock nacional dos anos
80 se firmasse como a nova perspectiva musical, dependente da mídia para crescer e aparecer nacionalmente, os seus integrantes não deixaram, entretanto, de expressar opiniões sobre temas e questões
políticas e sociais da vida nacional, assim como estenderam a sua crítica à sociedade capitalista em
geral, seguindo a trilha aberta anteriormente por algumas bandas de rock. É nesse sentido que Rita
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Lee desempenhou um papel fundamental na representação desses ideais em meio ao cenário musical
do período, ainda mais significativo por se tratar, no caso dos roqueiros, de uma das poucas mulheres
a conquistar tamanha visibilidade midiática.
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Resumo: O presente trabalho descreve a elaboração do catálogo de obras do compositor austríaco Sigismund Neukomm
com vistas à disponibilidade através do portal Musica Brasilis (http://musicabrasilis.org.br/sigismund-neukommcatalogo). Partiu-se dos arquivos e apontamentos cedidos por José Maria Neves (1943-2002) antes de seu prematuro
falecimento. Esse material foi cotejado com a cópia manuscrita do catálogo e com as fichas das partituras pertencentes
ao acervo da Biblioteca Nacional da França. A versão em linha do catálogo facilita o acesso aos arquivos onde estão as
partituras do compositor, meta primordial do incansável musicólogo.
Palavras-chave: Catálogo de obras; Sigismund Neukomm
Abstract: The present work concerns the online availability on Musica Brasilis website, of the catalog of the works by the
Austrian composer Sigismund Neukomm (http://musicabrasilis.org.br/sigismund-neukomm-catalogo). The starting point
are the files transmitted by José Maria Neves (1943-2002) before his premature death. This material has been compared
to the manuscript copy of the catalog and to music scores belonging to the National Library of France’s collection. The
online catalog makes it easier to access the archives where the composer’s scores are located.
Keywords: Catalog of works; Sigismund Neukomm

Introdução
Sigismund Neukomm (1778-1858), o aluno predileto de Joseph Haydn (1732-1809), desfrutou de enorme sucesso em sua época, o que é comprovado pela quantidade de edições de suas obras
ainda durante sua vida. Quando da estadia no Brasil, de 1816 a 1821, Neukomm compôs cerca de 70
obras, entre as quais 14 peças para piano, 11 para conjunto de câmara e 18 para bandas, além da primeira sinfonia escrita no país. O capricho de sua autoria “O Amor Brazileiro”, inspirado em um lundu, inaugura em 1819 a mistura dos gêneros popular e clássico, bem como a fantasia “L’Amoureux”,
baseada na modinha “A Melancolia”, de Joaquim Manoel da Câmara (1780-1840). Desse compositor
e violeiro, Neukomm transcreveu e harmonizou vinte modinhas que publicou quando de seu retorno
à França.
Conforme indicado na autobiografia (NEUKOMM, 1859), o próprio compositor elaborou, a partir de 1804, o catálogo temático no qual relacionou em ordem cronológica a maior parcela
de suas cerca de 1850 obras. A cópia manuscrita em dois volumes, de provável autoria de Anton Neukomm (1783 – 1873), irmão do compositor (ANGERMÜLLER, 1977, p. 8), encontra-se na Biblioteca Nacional da França (BNF) sob a cota Ms.8328.
O musicólogo José Maria Neves estava debruçado sobre o trabalho de elaboração do catálogo completo do compositor, em que se propunha a levantar, a partir de pesquisas na Biblioteca
Nacional da França (BNF) e em outros arquivos, cerca de 300 obras não incluídas no catálogo manuscrito. O resultado do trabalho, inconcluso devido ao prematuro falecimento, nos foi legado pessoalmente por ele quando já estava doente.
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A partir do material por ele transmitido, procedeu-se ao cotejamento com a cópia manuscrita do catálogo (ANGERMÜLLER, 1977, p. 57-243). A coleção de fichas do catálogo da BNF, que
guarda a maior parte dos manuscritos de Neukomm, possibilitou a identificação de cotas de uma parcela das obras instrumentais (SANTOS, 2009). O que está publicado no portal Musica Brasilis, acessível em http://musicabrasilis.org.br/sigismund-neukomm-catalogo, é um resultado parcial, ao qual
serão em breve acrescentadas as entradas relativas às obras não listadas por Neukomm.
A seguir, descreve-se resumidamente os trabalhos anteriores e as questões levantadas durante a elaboração do trabalho legado por José Maria Neves anteriores à publicação.

1. O Catálogo Manuscrito
O manuscrito Ms.8328 pertencente ao arquivo da BNF – em dois volumes – apresenta na
capa o monograma SN envolto em uma oval, seguido da inscrição:
Catálogo do meu trabalho
em ordem cronológica
A partir do mês de janeiro 1804
no ano 26 da minha idade
a partir de um catálogo anterior
Londres em 1 de janeiro de 18321

Essa inscrição caracteriza o documento como sendo uma cópia de um exemplar anterior,
cujo paradeiro não foi identificado. Existem ainda outros indícios de que se trata de uma cópia, como o
Nota Bene ao pé da página 106: “NB a partir daqui a paginação difere do original, o que será indicado
por números em vermelho”2. As entradas que se seguem, de nº 497 até a entrada de nº 812, são marcadas
com um número inscrito em cor vermelha, indicativo da página correspondente no catálogo original.
Em seu testamento, Sigismund Neukomm deixa ao irmão Anton a incumbência de fazer
imprimir o catálogo:
Deixo a cargo de meu irmão imprimir cuidadosamente em tipos móveis e no total de 300
exemplares o catálogo de minhas obras que comecei em Viena no mês de janeiro de 1804.
Este catálogo poderá ser impresso pela Breitkopf e Härtel em Leipzig e meu irmão consultará sobre este assunto meu amigo Moscheles a quem solicitará a supervisão da correção das
provas. Os exemplares do catálogo serão distribuídos como uma lembrança de minha parte
a todos os meus amigos na Alemanha, França, Inglaterra, Escócia e Irlanda, e para as sociedades em todos os países que me honraram colocando meu nome em suas listas de membros.
Meu irmão também endereçará – gratuitamente – os exemplares do catálogo às bibliotecas
públicas de todos os países e lugares onde estive.3
Verzeichniss meine Arbeiten / In chronologische Ordnung / Angefangen in Monath Jänner 1804 / im 26th Jahre meines
Alters / Von einem früheren Verzeichniss abgeschrieben / London am 1en Jänner 1832 (ANGERMÜLLER, 1977, p. 57)
2
NB à partir d’ici la pagination diffère avec l’original, dont les chiffres rouges indiquent les pages (ANGERMÜLLER,
1977, p. 116)
3
Je laisse à la charge de mon frère de faire imprimer soigneusement aux types mobiles et au nombre de trois cents
exemplaires le catalogue de mes ouvrages que j’ai commencé à Vienne au mois de Janvier 1804. Ce catalogue pourra
être imprimé par Breitkopf et Härtel à Leipzig et mon frère consultera à ce sujet mon ami Moscheles qui sera prié de
vouloir en faire corriger les épreuves sous sa surveillance. Les exemplaires de ce catalogue seront distribués comme
un souvenir de ma part à tous mes amis en Allemagne, en France, en Angleterre, en Écosse et en Irlande, ainsi qu’aux
sociétés dans tous les pays qui m’ont fait l’honneur de porter mon nom sur la liste des membres de ces sociétés. Mon
frère adressera aussi – francs de port – des exemplaires de ce catalogue aux bibliothèques publiques de tous les pays et
endroits ou dans lesquels j’ai séjourné. (ANGERMÜLLER, 1977, p. 8)
1
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O próprio compositor empreendeu um dos primeiros catálogos temáticos da história da
música e se preocupou em que fosse distribuído em diversos países. Provável autor da cópia, o irmão
Anton Neukomm era o encarregado de enviar o catálogo à editora que, apesar de ter realizado o orçamento, não o publicou (ANGERMÜLLER, 1977, p. 8).
A figura 1 mostra um exemplo de entrada do catálogo manuscrito.

Figura 1: entrada nº 176 do catálogo manuscrito (ANGERMÜLLER, 1977, p. 83)

As entradas do catálogo manuscrito contém, entre outras, as seguintes informações:
• número da obra no catálogo: de 1 a 1265; às vezes, mais de uma obra é incluída sob o
mesmo número; outras vezes, são acrescentados sufixos ao nº (Ex: 142 bis);
• local e data de composição;
• volume – Vol. – seguida de número; indicativo de encadernações das partituras; as
indicações de volume cessam a partir do nº 823 do catálogo;
• Título sublinhado, seguido, às vezes por uma frase à guisa de subtítulo, indicativo da
ocasião para a qual a obra foi composta, etc.;
• instrumentação (opcional);
• dedicatória (opcional);
• indicação de autor do texto (opcional);
• indicação de que a obra foi editada – “gravé” – algumas vezes seguida por local de
edição e / ou nome do editor;
O catálogo tem omissões, como indica o comentário após a entrada de nº 1100: “Grande
Marche Militaire et d’autres morceaux oubliés d’inscrire” (ANGERMÜLLER, 1977, p. 205).
As frequentes transcrições para pianoforte às vezes estão indicadas na própria entrada da
obra. Por exemplo a de nº 211 apresenta a indicação: “La même marche arrangée pour le Pianoforte”.
Outras transcrições são objeto de entradas próprias, como a de nº 143, referente à transcrição para pianoforte a 2 e 4 mãos da Marcha Triunfal do nº 142 bis.
É frequente a inserção de informações biográficas, como a que consta após o nº 142:
« Mort de ma sœur Elise. + Transeat calix iste ! »
Ocorrem ainda parágrafos que mesclam informações biográficas e menções a obras, como a que antecede a de nº 142 bis:
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Partida para o Rio de Janeiro em 2 de abril de 1816 a bordo da fragata Hermione (porto de
Brest). Chegada à Lisboa em 7 de abril. Durante minha curta estadia em Lisboa, em Funchal (Ilha da Madeira) e em Santa Cruz (Tenerife), e durante a travessia, eu compus várias
peças a 3 e a 4 partes (música sacra sobre texto latino) e algumas peças para banda militar
a bordo da fragata.4

2. Pesquisas anteriores sobre o catálogo de obras de Sigismund
Neukomm
O catálogo manuscrito de obras de Sigismund Neukomm foi reproduzido em fac simile
pelo musicólogo Rudolph Angermüller (1977). O autor não se propôs a incluir as obras omitidas no
sentido de elaborar um catálogo exaustivo.
O fac simile é seguido de um índice construído com o objetivo de facilitar a localização
de obras no catálogo, que as classifica segundo as categorias:
A. Música Sacra
B. Música Secular
I. Música Vocal
1. Obras dramáticas
2. Cantatas
3. Música para coro
4. Canons (salvo classificação em outra categoria5)
...
II. Música Instrumental
1. Sinfonias
2. Concertos e peças de concerto com orquestra
3. Aberturas
4. Fantasias para orquestra
5. Peças individuais para orquestra
...
16. Peças para piano
...
18. Peças para órgão expressivo
C. Solfejos, estudos, métodos
D. Transcrições (quando não para piano ou órgão expressivo)
Como se pode observar, esta classificação mescla indevidamente gêneros, formas e instrumentação. O autor optou por classes disjuntas, de maneira que uma obra pertence a uma única
Départ pour Rio de Janeiro le 2 avril 1816 à bord de la frégate l’Hermione (port de. Brest).
Arrivé à Lisbonne le 7 avril. Pendant mon court séjour à Lisbonne, à Funchal (île de Madeira) et à Sta. Cruz (Ténériffa),
ainsi que durant la traversée, j’ai composé plusieurs morceaux à 3 et à 4 parties (musique d’église, sur des paroles latines) et quelques morceaux pour la bande militaire à bord de la frégate (ANGERMÜLLER, 1977, p. 79)
5
wenn nichts anders angegeben (ANGERMÜLLER, 1977, p. 262)
4
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categoria. Assim, o cânon de nº 939, classificado na categoria A (Música Sacra) em função do texto litúrgico, não consta da relação de cânons (B.I.4). A separação de obras musicais em categorias disjuntas é uma prática frequente, que poderia e deveria ter sido evitada (LANZELOTTE, 2006).
Angermüller (1977) despreza os títulos originais de diversas obras – talvez porque Neukomm denomine muitas peças com o mesmo título – substituindo-os pelo incipit do texto. Porém,
essa sistemática não se mostra eficaz, uma vez que Neukomm escreveu diversas obras sobre os mesmos textos.
O catálogo de obras de Neukomm foi objeto da tese de doutorado de Luciane Beduschi
(2008). A autora realiza um minucioso trabalho de transcrição do catálogo manuscrito e elucida diversos aspectos. O detalhamento exaustivo das entradas do catálogo manuscrito inclui informações
não relacionadas às obras em si:
• Localização física da entrada no catálogo manuscrito, expressa pelo nº do volume (1 ou
2) e nº de página (Ex: Vol. 1, p. 1)
• Nº de Volume, indicativo das encadernações de manuscritos;
• Números inscritos em vermelho indicativos de nº de página da entrada no catálogo
original;
• Sinais “+” e “*”, indicativos de revisão.
A autora optou por substituir o incipit musical existente nas entradas do catálogo manuscrito pelas indicações de armadura, compasso, tempo e incipit de texto.
Beduschi (2008) decidiu informar também a classificação de Angermüller, estranha ao
catálogo manuscrito.
As figuras 2 e 3 mostram a entrada de nº 8 no catálogo manuscrito e no catálogo elaborado por Beduschi (2008), respectivamente.

Figura 2: entrada nº 8 do catálogo manuscrito (ANGERMÜLLER, 1977, p. 59)
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Figura 3: entrada nº 8 do catálogo de Beduschi (2008, Vol. 2, p. 76)

A localização física da entrada no catálogo manuscrito que encabeça cada ficha – “Vol. I,
p. 2” – não é relevante do ponto de vista de caracterização da obra. No campo Tempo, a autora mescla o nome do movimento (“Ouverture”) com a indicação de tempo propriamente dita (“Largo”). No
campo Autres, a autora menciona a referência à entrada de nº 13 – “Voir le Nº 13” – encontrada no
catálogo manuscrito. A mesma informação é desnecessariamente repetida no campo Commentaires
(“Voir Cm 13”).
Uma das principais contribuições da tese de Beduschi (2008) é a identificação das cotas
das partituras existentes na BNF, o que facilita sobremaneira a encomenda de cópias através do sítio
da instituição.

3. O legado de José Maria Neves
José Maria Neves esteve envolvido com a obra de Sigismund Neukomm desde o final da década de 1990. Um primeiro resultado foi a edição crítica da Missa pro die Acclamationis Joannis VI, composta por Neukomm em 1817 para a cerimônia de aclamação
de D. João VI, ocorrida em 6 de fevereiro de 1818. A edição foi inicialmente encomendada pela FUNARTE em 1996 e agora está disponível em linha (http://musicabrasilis.org.br/partituras/
sigismund-neukomm-missa-solemnis-pro-die-acclamationis-s-m-johannis-vi-4a).
As pesquisas do musicólogo possibilitaram estimar pela primeira vez o legado do
compositor, que se revela muito mais extenso do que as 281 entradas repertoriadas pelo RISM
(2017):
a) Numeração utilizada no catálogo manuscrito: 1 a 1265, às vezes com subdivisões;
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b) Itens do catálogo que não contém títulos de obras e referem-se apenas a informações
biográficas e outras: 3;
c) Itens que se referem a suas obras musicais: 16;
d) Itens desdobrados em diversas obras (conjunto de lieder e similares): 234;
e) Total de obras registradas no catálogo manuscrito: 1512;
f) Total de obras não registradas no catálogo manuscrito: 312;
g) Total de obras de Sigismund Neukomm: 1824 (NEVES, 2000, p. 14).
O material recebido de José Maria Neves consistiu de uma base de dados e um prefácio
preliminar datado de 11/2/2001. A base de dados contém 1853 entradas, sendo as primeiras 1508 correspondentes à transcrição do catálogo manuscrito. As demais se referem a obras não incluídas no catálogo manuscrito, levantadas nos arquivos em que o musicólogo realizou pesquisas. Esses números
diferem ligeiramente dos apresentados por ele em artigo anterior (NEVES, 2000, p. 14), por força da
evolução do trabalho.
Diante da impossibilidade de incluir os incipits musicais, Neves tomou as seguintes
decisões:
• acrescentar, ao título da obra, o incipit do texto entre colchetes, no caso de obras vocais
(Ex: obra nº 36 do catálogo manuscrito – Ode à Sapho [Heureux qui près de toi]);
• destinar uma coluna à tonalidade da obra, deduzida a partir do incipit musical;
No campo de observações, acomodou autoria de texto, dedicatória, ocasião para a qual a
obra foi composta, além de suas próprias observações.
No que tange às informações sobre edição, J. M. Neves criou um campo correspondente
à indicação “gravé”. No campo de Observações, armazena as demais informações relativas às edições, caso existam.
Criou ainda dois campos – “Espécie” e “Arquivo” – para indicar a localização de partituras. O campo Espécie indica através de valores o tipo de partitura, segundo anotações do musicólogo:
1. Manuscrito conhecido (ver em que arquivo musical no campo “Arquivo”);
2. Impresso na BNF;
3. Cópias manuscrita e impressa (no caso da impressa, apenas quando existe na BNF);
4. Obra impressa em situação ainda indefinida (podendo ter aparecido com outra
denominação no catálogo manuscrito de Neukomm ou em documento não presente
neste catálogo)
Esta última categoria indica claramente que o trabalho do musicólogo estava ainda por
concluir.
O segundo campo, “Arquivo”, foi utilizado para indicar quais arquivos consultados continham partituras de Neukomm, de acordo com a seguinte codificação:
a) Benediktiner-Stift Kremsmünster, Kremsmünster (Alemanha)
b) Bibliothek der Hansestadt Lübeck, Lübeck (Alemanha)
c) Bibliothèque Nationale de France, Paris (França)
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
y)
z)
w)
A)
B)
C)
E)

Biblioteca Nausnaya, Moscou (Rússica)
Bibliotheke der Universität, Basel (Suiça)
Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique, Bruxelles (Bélgica)
Bibliothèque Royale Albert 1er, Bruxelles (Bélgica)
D’kansky uçad, Kostel, Nymburk (República Tcheca)
Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek, Regensburg (Alemanha)
Fürstlich Öttingen-Wallerstein’sche Bibliothek, Harburg (Alemanha)
Hofburgkapelle, Viena (Áustria)
Klaus-Groth-Museum, Heide (Alemanha)
Notenbibliothek der Stadtkantorei, Bad Salzungen (Alemanha)
Öffentliche, Basel (Suiça)
Pfarrarchiv St. Michael, Zug (Suiça)
Pfaarkirche, Viena (Áustria)
Pfarrkirche Bibliothek, Benediktbeuem (Alemanha)
Reichersberg, Stift (Alemanha)
Santini-Bibliothek, Münster – Westfalen (Alemanha)
Schleswig-Holsteinsche-Landesbibliothek, Kiel (Alemanha)
Seitenstetten, Sift (Alemanha)
Slovak National Museum, Bratislava (Eslováquia)
Staadtbibliothek, Hanover (Alemanha)
Staats und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg (Alemanha)
Thuringer Universitäts und Landesbibliothek, Jena (Alemanha)
Vorau, Stift (Alemanha)
Zisterzienserstift, Bibliothek und Musikarchiv, Wilhering (Alemanha)
Zisterzienserstift Musikarchiv, Heiligenkreuz (Alemanha)
Nausnaja Musikalnaja Biblioteka (Conservatório Tchaikovsky), Moscou (Rússia)
Biblioteca St. Peter, Viena (Áustria)

Neves privilegiou as informações que caracterizam as obras e não contemplou as que não
têm relação com as mesmas: volume, paginação alternativa e outras marcas. Essa linha de conduta se
coaduna com o objetivo primordial de facilitar o acesso às obras.

4. Disponibilidade do catálogo em linha: escolhas, dificuldades e
desafios
Ao iniciar o trabalho sobre o material recebido de José Maria Neves, várias decisões se
fizeram necessárias. A primeira e mais importante diz respeito à codificação das entradas, estritamente numéricas no catálogo manuscrito. Optou-se por não adotar a solução de Angermüller (1977), que
acrescenta o prefixo NV – Neukomms Werverzeichnis – aos números de catálogo. Seguindo sugestão do musicólogo Marc Vignal, decidiu-se utilizar o prefixo SN, referente às iniciais do autor. ProComunicações
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cedimento similar foi adotado no catálogo de obras de Michael Haydn (1737-1806), elaborado por
Charles H. Sherman e T. Donley Thomas, em que são apresentas as iniciais do compositor (MH), cujo
conteúdo pode ser visualizado no sítio da BNF6.
Quando a mesma entrada menciona a transcrição para piano ou piano a 4 mãos, prática
frequente de Neukomm, foi criada uma nova entrada com o mesmo código, seguido do sufixo (p) (Ex:
SN149(p): L’allegresse publique, transcrição para piano a 4 mãos da marche SN149).
Os títulos foram cotejados com o catálogo manuscrito e muitos foram corrigidos.
Os incipits textuais – incorporados ao título por Neves – foram deslocados para o campo “Obs.
J.M.Neves”.
A autoria de texto, dedicatória e observações existentes no catálogo manuscrito foram
acomodadas em campos específicos. Quando possível, os autores de texto, muitas vezes indicados
por Neukomm apenas pelo sobrenome, foram identificados pelo nome completo (Ex: na entrada
SN127, onde constava apenas “Metastasio” foi substituído por “Pietro Metastasio”).
Com relação à Instrumentação, as informações iniciais dos arquivos transmitidos foram
cotejadas com o catálogo manuscrito, possibilitando identificar e completar as entradas para a maioria das obras. As menções à instrumentação foram normatizadas para aderência ao padrão adotado no
portal. Por exemplo, onde se lia “coro a capella”, optou-se por deixar apenas “Coro”; “órgão expressivo” ou “orgue expressif” foi substituído por “Harmônio”, e assim por diante. A terminologia é internamente codificada, o que possibilita a tradução para outros idiomas.
O campo Gênero foi mantido de acordo com a nomenclatura adotada por Neves, mesmo
havendo casos em que a classificação pode parecer ambígua, como ocorre com os gêneros Religioso
e Missa. Os demais gêneros enumerados são Lied, Dramático (referente a óperas), Concerto, Marcha,
Cânon, Ária, Fantasia, Cantata, Abertura, Estudo, Sinfonia e Música de Câmara.
O campo Fonte reúne as informações que Neves havia subdividido em Espécie e Arquivo, indicando se a obra é manuscrita e em qual arquivo se encontra. No caso de obras instrumentais cujas partituras pertencem ao acervo da BNF, são indicadas as cotas levantadas por
Santos (2009).
Quanto às informações sobre edição, decidiu-se informar o nome da editora, quando conhecido, ou apenas a indicação “gravé”, quando indicado no catálogo manuscrito.
A figura 4 mostra o trecho inicial do catálogo em linha:
• caixas de busca por Título, Ano, Instrumento e Código;
• filtro por Partitura disponível;
• lista de obras;
• detalhamento da entrada referente à obra SN8, obtida a partir de clique na linha
correspondente.

“Johann Michael Haydn (1737-1806), a chronological thematic catalogue of his works by Charles H. Sherman and T.
Donley Thomas” – http://data.bnf.fr/13895054/michael_haydn/
6
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Figura 4: Trecho inicial do catálogo em linha

Conclusão
“... a intercomplementaridade de nossos arquivos musicais somente produzirá seus resultados quando pudermos lançar mão de catálogos sistemáticos que incluam todas as
informações disponíveis (...) e que, por sua construção, permitam todos os cruzamentos
desejáveis...” (NEVES, 1998).

Catálogos têm por objetivo facilitar a identificação e acesso às obras de um compositor,
seja por título, instrumentação, período de composição, gênero, etc. Quando impressos, a busca por
campos específicos só é viável através de índices anexos. A disponibilidade através da web possibilita a organização das informações de maneira a facilitar a busca e esta é a principal motivação do presente trabalho. O ponto de partida foi a base de dados legada por José Maria Neves (2001), elaborada
a partir da transcrição do catálogo manuscrito Ms.8328 da BNF e de pesquisas por ele realizadas em
diversos arquivos.
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Uma das principais vantagens da publicação em linha é a possibilidade de fazer modificações, correções e acréscimos a qualquer tempo. Um primeiro desafio que se apresenta é acomodar no
catálogo as cerca de 300 obras listadas na base de dados de Neves não incluídas no catálogo manuscrito. Para tal, é necessário o cotejamento com as partituras, com o objetivo de estabelecer, quando
possível, a datação que guiará a inclusão no ponto apropriado. O cotejamento com as partituras possibilitará ainda a complementação de títulos e a identificação de cotas nos arquivos, a exemplo do que
já foi realizado para as obras instrumentais (SANTOS, 2009).
Trata-se do quarto catálogo disponível no portal Musica Brasilis, além dos dedicados às
obras de Alberto Nepomuceno (http://musicabrasilis.org.br/alberto-nepomuceno-catalogo-geral), Camargo Guarnieri (http://musicabrasilis.org.br/camargo-guanieri-catalogo-geral) e Ernesto Nazareth
(http://musicabrasilis.org.br/catalogo-ernesto-nazareth). Em todos eles, além de localizar obras por
título, ano de composição, instrumentação e código, é possível buscar a partir de informações de
qualquer natureza, como dedicatória, autor do texto e gênero. Os catálogos estão integrados com as
partituras disponíveis no portal.
A infraestrutura de implementação dos catálogos em linha no portal Musica Brasilis prevê a possibilidade de armazenamento dos incipits musicais, sob a forma de imagens, o que permitirá
a disponibilidade online de catálogos temáticos dos compositores, a exemplo do RISM. A integração
com o RISM será um importante passo para ampliar a divulgação dos repertórios brasileiros.
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DISPUTAS D`ALÉM MAR
– A RIVALIDADE NAS MEMÓRIAS DAS BANDAS FILARMÔNICAS
PORTUGUESAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Antonio Henrique Seixas de Oliveira (UNIRIO)
ahseixas@uol.com.br

Resumo: O presente artigo discute, em uma abordagem interdisciplinar, fundamentada no campo da memória social, as
rivalidades entre as bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro. Descreveremos, na primeira seção, a
relevância das bandas filarmônicas em Portugal e sua atuação nas festas populares e nos despiques. Na segunda seção
apresentaremos o referencial teórico que embasa o presente trabalho baseado nos conceitos de memória, narrativas e
identidades em um paradigma socioconstrucionista. Na terceira seção selecionamos e analisaremos matérias de jornais e
dois segmentos narrativos de experiências pessoais colhidas nas entrevistas com os maestros das bandas portuguesas em
atividade, procurando identificar de que forma a rivalidade operava como componente de manutenção e aprimoramento
nas bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Bandas Filarmônicas Portuguesas. Rio de Janeiro. Memórias. Rivalidade.
OVERSEAS CONTESTS – RIVALRY IN THE MEMORIES OF THE PORTUGUESE FILARMONIC BANDS OF
THE CITY OF RIO DE JANEIRO
Abstract: This article discusses, through an interdisciplinary point of view based on the social memory, rivalries between
Portuguese philharmonic bands of the city of Rio de Janeiro. We will describe, in the first section, the relevance of
philharmonic bands in Portugal and their performance in the despiques. In the second section, we will present the theoretical
reference that bases the present work relating memory, narratives and identities within a social constructionist paradigm.
In the third section, we selected and analyzed newspapers and two narrative segments of personal experiences collected
from interviews with the conductors of Portuguese bands still in activity attempting to identify how rivalry operated as a
component of maintenance and improvement of the Portuguese philharmonic bands of the city of Rio de Janeiro.
Keywords: Portuguese Philharmonic Bands. Rio de Janeiro. Memories. Rivalry.

INTRODUÇÃO
O presente estudo é parte integrante de uma pesquisa de doutoramento com foco no processo de construção das memórias das bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro,
a partir de 1920, e da compreensão da sua realidade atual.
A inspiração para o desenvolvimento da presente pesquisa emergiu a partir de um artigo
que me foi solicitado pela Confederação Musical Portuguesa para publicação na edição número 3 de
sua revista “Entre Bandas” (2012) a propósito das bandas filarmônicas portuguesas no Brasil.
Ao iniciar a revisão da literatura, percebi que as informações sobre estes grupos musicais
eram escassas e a única pesquisa acadêmica que fazia referência ao tema, é a Dissertação de Mestrado de Ana Maria de Moura Nogueira intitulada “Como Nossos Pais – Uma História da Memória da
Imigração Portuguesa em Niterói, 1900/1950” (1998), na qual a autora destaca a influência da imigração portuguesa no desenvolvimento da cidade de Niterói, na primeira metade do século XX, a partir
de duas instituições fundadas por imigrantes portugueses sendo, uma delas, a Banda Portuguesa de
Niterói.
Existiram, na cidade do Rio de Janeiro, diversas bandas filarmônicas fundadas por imigrantes portugueses. O primeiro grupo fundado na cidade foi a Banda do Centro Musical da Colônia
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Portuguesa, em 1920. Desde então outras bandas foram criadas e encerraram suas atividades como a
Banda Lusitana e a Banda União Portuguesa. Foi possível constatar a existência destas bandas, fundadas na década de 1920, através de pesquisa em periódicos na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e, também, no Álbum da Colônia Portuguesa no Brasil, publicado em 1929.
Até meados da década de 1990, existiam no estado do Rio de Janeiro quatro bandas filarmônicas portuguesas: Banda Portugal (1921), Banda Lusitana (1923), Banda Portuguesa de Niterói
(1929) e Banda Irmãos Pepino (1958). Atualmente só estão em atividade a Banda Portugal e a Banda
Irmãos Pepino funcionando, ainda assim, de forma bastante precária se compararmos ao apogeu que
vivenciaram até o final da década de 1980.
A pesquisa em periódicos e publicações nos apontam que estes grupos cumpriam um papel cultural relevante na sociedade carioca do século XX, apresentando-se em teatros e ao ar livre,
solenidades cívicas e religiosas e realizando festivais e atividades beneficentes. A Banda Portugal foi,
por muitos anos, vencedora dos principais concursos de bandas realizados no estado do Rio de Janeiro servindo como referência e elevando o nível das bandas de música deste estado.
A fim de construir as memórias destes grupos musicais e procurar compreender os motivos que levaram à sua situação de declínio atual adotamos, também como procedimento metodológico, a realização de entrevistas com sujeitos que fizeram ou ainda fazem parte destes grupos musicais.
Utilizaremos, no presente artigo, entrevistas realizadas com os maestros das duas bandas que ainda
estão em atividade.
A partir das memórias trazidas à tona pela pesquisa documental e pelas entrevistas com os
maestros das bandas nas suas narrativas e das suas considerações a propósito da rivalidade entre estes
grupos musicais, evidenciaremos, no presente estudo, como se operava a rivalidade entre as bandas
filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro.
Na próxima seção explicitaremos a relevância das Bandas Filarmônicas em Portugal e como se opera a rivalidade entre elas nos chamados “despiques”.

1. BANDAS FILARMÔNICAS EM PORTUGAL E OS DESPIQUES
Antes de abordarmos os temas elencados para esta seção acreditamos ser fundamental
o estabelecimento do conceito de “banda filarmônica” a fim de se obter uma melhor compreensão
sobre o assunto. As Bandas Filarmônicas são bandas de música civis, em Portugal, cujo modelo
organizacional foi inspirado nas antigas Sociedades Filarmônicas – sociedades sem fins lucrativos
constituídas de sócios que pagam anuidades e que compõem uma Assembleia Geral e um Conselho
Administrativo que é responsável pela gerência de suas atividades em conjunto com um maestro ou
com uma comissão artística, segundo Granjo (2005).
Através de pesquisa no site português www.bandasfilarmonicas.com, um site específico
para estes grupos musicais, pudemos obter diversas informações sobre estes grupos e a parte que mais
nos chamou a atenção no tocante à pesquisa – uma catalogação das bandas filarmônicas em Portugal
e das bandas filarmônicas portuguesas em outros países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, França e Austrália. A existência de bandas portuguesas em países, para os quais, houve um grande fluxo
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de imigrantes lusitanos nos leva à observação de que este fenômeno, para além das questões de memória, é um dos construtos da identidade do imigrante.
Brucher (2010) informa que o governo português reconhece cerca de 800 bandas filarmônicas em todo país. A autora afirma que quase toda aldeia, vila ou cidade celebra o dia dos seus
Santos Padroeiros e os organizadores das festas, em homenagem a estes Santos, contratam as bandas filarmônicas para tocar, nestas ocasiões, em diversas atividades como desfiles de rua, missas,
procissões e concertos. Nestas festas, que duram praticamente um dia inteiro, as bandas se apresentam em diferentes momentos como na “arruada” (desfile matinal para saudar o local da festa e seus
organizadores), na missa, na procissão e no “arraial” ou concerto que encerra as atividades da banda na festa, naquele dia. É comum, nestas festas, a participação de, pelo menos, duas bandas num
mesmo dia, o que evoca um tema muito comum na relação entre as bandas filarmônicas em Portugal – a rivalidade.
A importância do tema da rivalidade nas bandas filarmônicas em Portugal é tão significativo que Brucher (2010) dedica um capítulo inteiro de sua tese a ele. A autora considera que no
centro e no norte de Portugal as bandas filarmônicas constroem suas reputações em apresentações
chamadas despiques nas quais, ao longo da noite, duas bandas se revezam apresentando números
musicais como parte do entretenimento secular durante a Festa do Santo Padroeiro em uma determinada cidade. Brucher (2010) atesta que, embora um despique não seja, oficialmente, uma competição, não tem valor se não for competitivo. Os membros das bandas filarmônicas consideram um
“despique ideal” quando este inflama tanto o entusiasmo dos músicos como do público enquanto as
bandas travam um “duelo sonoro”. Um despique pode ser comparado a um jogo de futebol, no qual,
cada banda, representa sua aldeia ou cidade e sobe ao coreto, local onde as bandas se apresentam ao
final dos dias nas festas, para “defender a sua terra”. Durante o verão as bandas se apresentam em
despiques quase todo fim de semana. A autora analisa, ainda, que os despiques têm implicações sociais e econômicas reais para ambas as bandas e para as comunidades que as recebem para o evento.
Um despique bem-sucedido ajuda as bandas a estabelecer e manter suas reputações quanto ao nível
artístico e os organizadores das festas querem contratar as bandas que são conhecidas por realizarem
grandes apresentações, pois estas têm o potencial de atrair mais público para as festas. A competição
se desenrola dentro de certas convenções nas quais a banda local inicia a apresentação e a banda convidada sempre executa, a seguir, uma obra do mesmo gênero da executada pela banda anterior. Repetir uma peça já executada ou mudar de gênero musical da obra apresentada pela banda local viola
as “regras do despique”. Depois de cada peça os fãs da banda que termina de tocar, posicionados em
frente às suas respectivas bandas, aplaudem enquanto a outra banda pendura um cartaz anunciando
sua próxima peça. Além da escolha do repertório executado pelas bandas outra estratégia utilizada
pelas bandas filarmônicas para tentar se sobressair nos despiques é a apresentação de obras solo, com
caráter virtuosístico, executadas por solistas da própria banda. Os despiques podem se estender até
a madrugada e, normalmente, são encerrados pelas duas bandas tocando uma peça em conjunto, em
geral, uma marcha de rua.
Na próxima seção apresentaremos o referencial teórico que embasa o presente trabalho
observando as relações entre memória social, narrativas e construções identitárias.
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2. MEMÓRIA, NARRATIVAS E CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS
Conforme destacamos, na Introdução, o processo de construção das memórias das bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro será realizado, em parte, através das narrativas colhidas em entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa com sujeitos que fizeram, ou ainda
fazem, parte destes grupos musicais, tais como músicos profissionais e amadores, maestros, diretores
das bandas e pessoas ligadas à comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. Neste sentido é importante
ressaltar que o arcabouço teórico para tal análise será fundamentado num tripé baseado nos conceitos
de memória social, narrativas e identidade (s), entendendo-os como construções sociais que acontecem na interação entre as pessoas.
Spink e Frezza (2004) argumentam que os autores da Psicologia Social, defensores da
perspectiva socioconstrucionista, tendem a focalizar seu estudo no momento da interação, ou seja,
nos processos de produção na vida cotidiana e, citando Bergen (1985), afirmam que a investigação socioconstrucionista se preocupa, principalmente, com a explicação dos processos através dos quais as
pessoas, incluindo a si próprios, descrevem, explicam ou dão conta do mundo em que vivem. As autoras afirmam que esta forma de posicionamento nos leva a adotar uma concepção não essencialista,
ou seja, de que o conhecimento não é algo que as pessoas possuem em suas cabeças e sim constroem
juntas e pressupõe, também, um posicionamento ético e político por parte do pesquisador. Segundo
Spink e Frezza (2004) as práticas discursivas constituem o foco central da análise na abordagem socioconstrucionista e constituem um fórum privilegiado para a compreensão da produção de sentidos
no cotidiano.
Bastos (2005) observa que contamos histórias em diferentes contextos sociais e situações
e que estudar essas histórias é uma forma de compreender a vida em sociedade, transmitindo o sentindo de quem somos e construindo relações com os outros e com o mundo que nos cerca. Neste sentido
Bruner (1997) afirma que as narrativas são construídas quando são violadas as crenças constituintes
do senso comum, ou seja, contamos histórias sobre o que é extraordinário, incomum e Spink e Frezza
(2004), complementarmente a Bruner (1997), consideram que é o senso comum que constitui o tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia existir.
Bastos (2008) explica que o estudo da narrativa, na Sociolinguística, foi introduzido pelos trabalhos de Labov e Waletzky (1967) e Labov (1972), que o definiram como um método de recapitular experiências passadas combinando uma sequência verbal de orações com uma sequência de
eventos que (presume-se) ocorreram de fato.
Na percepção de Bastos (2008) as narrativas “[...] não são mais consideradas como representações diretas e transparentes de eventos passados, mas sim como recontagens seletivas e contextualizadas de lembranças de eventos.” (BASTOS, 2008, p. 94). Desta forma a autora afirma que
falamos sobre nossas experiências passadas guiados pelo filtro de nossas emoções o que faz com que
transformemos e recriemos a nossa experiência.
Esta análise está em consonância com autores da memória social como Gondar (2005)
que afirma que a memória configura um contínuo embate entre lembrança e esquecimento. Gondar
(2005) completa sua análise sobre a perspectiva socioconstrucionista do processo de construção da
memória afirmando que se admite hoje que a memória é uma construção e que ela não nos conduz
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a reconstituir o passado, mas sim a reconstruí-lo com base nas questões que nos fazemos, que fazemos a ele, questões que dizem mais de nós mesmos, de nossa perspectiva presente, que do frescor dos
acontecimentos passados. Farias (2011) acrescenta à análise anterior a dimensão criativa no processo
de construção da memória, considerando que existem traços referentes às experiências vividas, que
concernem à produção de diferentes arranjos subjetivos, mas que não podem ser pensados como um
mero armazenamento, ou seja, um arquivo do passado e sim uma espécie de virtualidade passível de
atualização.
Bastos (2008) considera, ainda, que construímos as histórias que contamos em função da
situação de comunicação (quando, onde e para quem contamos), de filtros afetivos e culturais, e do
que estamos fazendo ao contar uma história e acrescenta que, ao contar histórias, situamos os outros
e a nós mesmos numa rede de relações sociais, crenças e valores, ou seja, estamos construindo identidade. Moita Lopes (2003) considera que as identidades sociais são fragmentadas, contraditórias e
em fluxo. Para o autor as identidades sociais são discursivas, pois aprendemos a ser quem somos nos
encontros interacionais de todo dia.
A propósito das construções da identidade e da memória Pollack (1992) ressalta um elemento de disputa política:
A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por
meio da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo. Se é possível o confronto entre a memória individual e
a memória dos outros, isso mostra que a memória e a identidade são valores disputados em
conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos
diversos. (Pollack, 1992, p. 5)

Em consonância com a visão de Pollack (1992), Gondar (2005) confirma a relevância do
elemento político na construção da memória, pois a partir do posicionamento político serão feitas as
escolhas de como se dará a construção da memória.
Na próxima sessão apresentaremos matérias de jornais e dois segmentos narrativos com
transcrições extraídas das entrevistas com os maestros das bandas em atividade e analisaremos como a rivalidade operava nas relações entre as bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de
Janeiro.

3. DISPUTAS D`ÁLEM MAR – A RIVALIDADE NAS MEMÓRIAS E NARRATIVAS DAS
BANDAS FILARMÔNICAS PORTUGUESAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
A metodologia utilizada para o presente trabalho, com a pesquisa em periódicos e a realização de entrevistas (2016), tem o objetivo de revelar e construir as memórias das bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio Janeiro com vistas à compreensão da sua realidade atual.
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3.1 Memórias na imprensa
Nesta seção selecionamos duas matérias de jornais da década de 1920 e uma matéria da
década de 1960 que demonstram como a rivalidade entre as bandas portuguesas da cidade do Rio de
Janeiro já era fomentada, em especial, pelos próprios imigrantes portugueses que moravam na cidade,
replicando o modelo dos despiques realizados em Portugal.
A pesquisa em periódicos da década de 1920 nos permitiu observar que em 1924, alguns
anos após a criação das primeiras bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro, já se
realizavam disputas para saber qual era a melhor banda como podemos observar nas matérias extraídas de jornais da época abaixo:

Figura 1: Festival na Quinta da Boa
Vista anunciando o Concurso de
Bandas Portuguesas
Fonte: Jornal A Noite - 04/07/1924 - p. 5

A matéria acima, publicada no Jornal “A Noite” de 04/07/1924, informa que foi realizado
um festival na Quinta da Boa Vista em benefício do Patronato Agrícola Sete de Setembro que, dentre
as diversas atrações, promoveu um concurso entre a Banda do Centro Musical da Colônia Portuguesa e a Nova Banda da Colônia Portuguesa no qual as bandas deveriam executar a Abertura da Ópera
“O Guarany”, de Antonio Carlos Gomes e uma outra obra à escolha da comissão nomeada pelo Centro Musical do Rio de Janeiro.
Comunicações

233

Menu
O primeiro prêmio do concurso, uma medalha de ouro, foi atribuído à Banda do Centro Musical da Colônia Portuguesa, que se apresentou sob a regência do maestro Arlindo Pastor, e
o segundo prêmio coube à Nova Banda da Colônia Portuguesa que recebeu uma medalha de prata.
O júri foi composto por uma comissão de músicos, conforme publicado no Jornal “A Noite” do dia
10/07/1924.
Na Figura 2, a seguir, podemos observar a realização de um novo concurso entre as bandas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro no âmbito da Festa de São João, na Rua do Riachuelo n°
221, localizada no Bairro de Fátima, região central da cidade do Rio de Janeiro. Participaram deste
certame a Banda do Centro Musical da Colônia Portuguesa, a Banda Portugal e a Banda Lusitana. A
escolha da melhor banda se deu por votação popular e a vencedora recebeu como prêmio uma medalha de ouro e seu maestro uma valiosa batuta.

Figura 2: Concurso de Bandas
Portuguesas realizado na Festão de
São João na Rua do Riachuelo
Fonte: Jornal Crítica - 23/06/1929 - p. 7
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A Figura 3, a seguir, foi extraída de uma matéria publicada no Jornal “Correio da Manhã”
de 02/10/1966 no qual o Sr. José Rodrigues Pinho, português, músico, fundador da Banda Portugal e
seu regente entre 1941 e 1948 é entrevistado. Na matéria o Sr. Pinho, como era conhecido, destaca a
rivalidade entre as bandas portuguesas inclusive fazendo referência ao concurso realizado na Festa de
São João no Bairro de Fátima (Figura 2).

Figura 3: Trechos da entrevista com o Sr. José Rodrigues Pinho, fundador e maestro da Banda Portugal entre
1941 e 1948 nos quais o maestro fala sobre a rivalidade entre as bandas portuguesas.

		
Fonte: Jornal Correio da Manhã - 02/10/1966 - p. 13

O maestro Pinho exalta, com certo saudosismo, a disputa entre as bandas, mas ressalta
que a rivalidade entre os grupos se restringia à esfera musical e que a relação entre as bandas e os músicos era amistosa, como podemos observar na Figura 3.
Na próxima seção evidenciaremos como a rivalidade entre as bandas foi abordada nas entrevistas com os maestros das bandas portuguesas ainda em atividade.
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3.1 MEMÓRIAS E NARRATIVAS
As entrevistas com os maestros das bandas que ainda estão em atividade foram realizadas, separadamente, em 2016, pelo autor do presente artigo.
O leitor poderá observar que as transcrições dos segmentos narrativos contêm uma série
de sinais, trechos sublinhados e/ou em letras maiúsculas. Estas convenções de transcrição estão explicitadas no Anexo deste artigo. A transcrição de segmentos narrativos é uma transposição do discurso
oral para o discurso escrito – uma transposição que contém imprecisões e que vai variar de acordo
com a interpretação de quem as realiza. É uma tentativa de trazer o leitor para o momento da interação
sob a perspectiva de quem fez a transcrição. Os sinais representam, na grafia, marcas que são significativas na construção do discurso, particularmente, da maneira que queremos evidenciar a interação
e comunicam sentidos e pressupostos linguísticos.
O primeiro segmento narrativo foi transcrito a partir da entrevista realizada com o maestro José Soares, regente da Banda Portugal desde meados da década de 1990. Português, nascido em
Viseu, alfaiate de profissão o Sr. José Soares imigrou para o Brasil em 1955.
Neste segmento narrativo o entrevistador pergunta a propósito da relação entre as bandas
filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro e o maestro descreve, do seu ponto de vista, como se davam estas relações.
Segmento 1
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267

Antonio

Soares
Antonio
Soares
Antonio
Soares
Antonio
Soares
Antonio
Soares
Antonio
Soares

O senhor já... tocou aí, passou assim... eeeee sobre esse ponto, mas... me diz assim
mais... efetivamente ↑como é que era a relação entre as bandas? Acho que...
especialmente a Banda Lusitana e a Banda Portugal, como é que era a relação entre
elas...
Não, havia, havia o despique, é, só [se for tocando...]
[O despique, né?]
só tocando, só tocando que havia despique. Na Penha especialmente havia.
[...] Entendi. Mas a relação entre elas [o senhor...]
[E a relação] entre elas é... NORMAL, ERAM
PESSOAS NORMAIS só que... havia como é... havia aqueles portugueses antigos,
que pegavam e iam no despique de uma pra outra, né? ↓não, não havia...
Mas só quando tocava. O senhor acha [que]
[Só] quando tocava mais ou menos. [...] Pois
é. Quer dizer, que poderia haver crises, ou crise não, ou sistema assim de de de coisa
num despique de tocar, de tocar. O resto eram pessoas normais.
Mas, fora isso, se davam bem... não havia nenhum [problema.]
[Cada um] era um... não tinha
problema nenhum. Eu eu... sentia que havia aquele... como é o Flamengo e o Vasco.
TINHA UMA RIVALIDADE ENTÃO.
((tosse)) Uma rivalidadezinha.

A análise do segmento narrativo 1 nos permite algumas observações relevantes quanto ao
foco de estudo do presente artigo. O maestro Soares confirma que havia rivalidade entre os grupos,
sobretudo, quando se apresentavam em despiques e destaca os que aconteciam na tradicional Festa da
Penha (Linhas 1252 e 1254), festa católica, de origem portuguesa que, em 2016, completou 381 ediComunicações
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ções e é realizada do primeiro ao último domingo de outubro na Basílica de Nossa Senhora da Penha,
situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O santuário possui uma grande escadaria com 382
degraus que conduzem à Basílica e no sopé da escadaria, no Largo dos Romeiros, existem dois coretos nos quais, nos domingos da festa, duas das bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de
Janeiro se apresentavam nos moldes dos despiques realizados em Portugal.
Podemos perceber alguma hesitação do Sr. Soares em se aprofundar no assunto salientado
por certa confusão de ideias, quando o maestro fale em “crise” e, a seguir, diz que não havia “crise”
e, também pela repetição de algumas palavras (linhas 1260 a 1262) dando a impressão de se tratar de
uma lembrança que não deveria vir à tona. Interessante observar que o Sr. José Soares faz referência
aos “portugueses antigos” (linha 1257) como pessoas que fomentavam a disputa e a rivalidade entre
as bandas, tal qual observamos na entrevista com o Sr. Pinho, na Figura 3. Por fim o Sr. Soares compara a rivalidade entre as bandas com a rivalidade entre clubes de futebol citando dois dos maiores
clubes de futebol do Rio de Janeiro – Flamengo e Vasco, e minimiza a questão classificando-a como
uma “rivalidadezinha”, salientando que, fora do ambiente das bandas, todos eram pessoas normais e
se relacionavam bem (linhas 1265 a 1267), assim como o Sr. Pinho descreve na sua entrevista.
O segmento narrativo 2, a seguir, foi extraído da entrevista com o Sr. José Ferreira, português, nascido em Trás-os-Montes, açougueiro de profissão que imigrou para o Brasil em 1958 e foi
um dos fundadores da Banda Irmãos Pepino naquele mesmo ano. É regente desta banda desde meados da década de 1990. Estávamos num determinado momento da interação quando, espontaneamente, emergiu a questão da rivalidade entre as bandas a partir do próprio entrevistado (linha 748),
quando o entrevistador aproveita para se aprofundar na questão (linhas 751 e 752) à qual o entrevistado responde, conforme transcrito a seguir:
Segmento 2
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
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Ferreira

Antonio
Ferreira
Antonio
Ferreira
Antonio
Ferreira
Antonio
Ferreira
Antonio
Ferreira

Antonio

Mas, quando eu podia eu... dava uma fugidinha, eu ia com a requinta e tocava lá ao
lado do Zé do... clarinete que era um grande clarinetista o irmão dele tocava requinta,
e eu tocava ao lado deles lá... ↑e ajudava, aí tava cá... até que quando depois começou
aquela... rivalidade...
Ah você tocou no ponto que eu queria chegar agora exatamente...
(risos)
Como é que era a relação entre as bandas? Você acha que, caracteri... se tinha
alguma [rivalidade...]
[Tinha, tinha, tinha.]
Como é que era isso?
Já tinha rivalidade. Então, era considerado assim: a a a a rainha... da sucata era a
Banda Portugal.
(risos)
Depois da Banda Portugal é que vinha a LUSITANA e vinha o RESTO... ↓ e aquilo
aquilo parece que não, mas aquilo me incomodava muuuito. Quando eu comecei a
sentir...
O resto você diz o quê?
[...] aí vinha a Banda Irmãos Pepino. Então havia aquele negócio banda mesmo era
só a Portugal. O resto era tudo... resto. Nem a Lusitana tinha vez, porque eles se
achavam os grandalhões, os melhores de tudo, e aquilo me começou a incomodar.
Me começou a incomodar porque... quando iam músicos daqui ou até um da
Lusitana ou até d’outro lugar e ia pra Banda Portugal... “NÃO PORQUE A BANDA
IRMÃOS PEPINO SÓ TOCA...” Como é que ele dizia... ↓isso o Heitor Catarino...
Tiro liro?
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769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

Ferreira

Antonio
Ferreira

TIRO LIRO LIRO É. [...] Então havia aquela... política... uma política que eu
nummm... aí comecei saindo fora. [...] SÓ IA lá porque o Catarino se dava muito
bem comigo, eu e a mulher íamos almoçar na casa dele, ele vinha na minha, havia
aquela... AMIZADE, mas, na banda... só quando ele me chamava ↓.
Entendi.
Quando ele me chamava, aí eu ia, quando não chamava, ↓ eu não ia. Então havia
aquela rivalidade. E aí... eu fiquei aqui. [...] e naquele tempo na Banda Portugal era um
peso muito grande... que aquela patriçada toda... era igual Vasco e Flamengo. Aquela
patriçada era tudo Banda Portugal... aqueles patrícios velhos ↑ e eram... e e era aquela
RIVALIDADE era... aqueles caras maduros ali que seguravam a coisa ↓.

Neste segmento narrativo podemos observar que o Sr. José Ferreira relata, de forma
bem-humorada, que os músicos da Banda Portugal consideravam a sua banda superior às outras, “a
rainha da sucata” nas suas palavras o que o incomodava bastante (linhas 755 a 767). O Sr. José Ferreira relata, também, que possuía uma boa relação pessoal com o maestro Heitor Catarino, então regente da Banda Portugal, mas quando o assunto eram as bandas não era da mesma forma, inclusive,
pelo fato do maestro Heitor Catarino se referir à banda Irmãos Pepino de forma pejorativa, que só tocava “TIRO LIRO LIRO”, uma referência às músicas populares portuguesas, pois a Banda Portugal
era conhecida por executar transcrições de obras do repertório sinfônico orquestral (linhas 766 a 772).
Por fim, da mesma forma que o Sr. José Soares no segmento narrativo 1, o Sr. José Ferreira caracteriza a relação entre as bandas como a relação entre “Vasco e Flamengo” referindo-se, também como
Sr. José Soares, aos portugueses mais antigos “aqueles patrícios velhos” que pareciam nutrir de forma
mais acentuada esta rivalidade (linhas 774 a 778).
As conclusões, a seguir, explicitam, a partir da análise do corpus reunido, de que modo a
rivalidade entre os grupos operava e contribuía para a sua manutenção e aprimoramento.

CONCLUSÕES
O processo de construção das memórias das bandas filarmônicas portuguesas da cidade do Rio de Janeiro tendo, também, como procedimentos metodológicos a realização de entrevistas
com atores deste processo tem revelado características importantes destes grupos musicais, dentre
elas a questão da rivalidade entre as bandas, objeto de estudo deste artigo.
As narrativas dos maestros das bandas em atividade permitiram a compreensão de como
a rivalidade era essencial para a própria existência das bandas filarmônicas portuguesas na cidade Rio
de Janeiro, assim como nos despiques em Portugal, no olhar destes atores. Observou-se que o tema
da rivalidade entre as bandas foi recorrente e emergiu antes mesmo de realizarmos qualquer pergunta
neste sentido na entrevista com o Sr. José Ferreira.
Os segmentos narrativos evidenciaram que a rivalidade trazia um sentimento de pertencimento aos músicos de cada banda e foi o motor para que estes grupos musicais estivessem
constantemente motivados a se apresentar melhor explicitando, também, a questão afetiva dos músicos e maestros para com as bandas, comparada à paixão dos torcedores de futebol por seus cluComunicações
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bes. É possível perceber, também, que ambos os maestros se referem à rivalidade entre as bandas
como algo fomentado pelos portugueses mais antigos, tradição herdada dos despiques realizados
em Portugal.
Os despiques entre as bandas filarmônicas portuguesas na cidade do Rio de Janeiro eram
aguardados com ansiedade pelos músicos e fãs das bandas em ocasiões como a Festa da Penha e os
Encontros de Bandas Luso-Brasileiras realizados pelo radialista Antonio Vieira (in memoriam) no
qual se apresentavam as quatro bandas filarmônicas portuguesas do estado do Rio de Janeiro colaborando na elevação do nível artístico dos grupos por conta das disputas entre eles.
Com a morte do Maestro Heitor Catarino, no final de 1991, a Banda Portugal desestruturou-se por completo, do ponto de vista artístico, o que certamente, contribuiu para a queda do nível
das demais bandas portuguesas da cidade. Aliado a este fato podemos observar, atualmente, a grande
redução do número de músicos portugueses nas bandas o que faz com que estes grupos não preservem
as características que tanto motivaram a rivalidade entre eles, sobretudo, entre aqueles que vivenciaram as disputas musicais nos despiques em Portugal.
A continuidade da pesquisa com a realização de novas entrevistas, além da consulta a novos periódicos e jornais de época, poderá agregar mais elementos para a compreensão da realidade
atual das bandas filarmônicas portuguesas na cidade do Rio de Janeiro.
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ANEXOS
Abaixo seguem as Convenções de Transcrição utilizadas neste trabalho:
...
.
?
,
MAIÚSCULA
[
]
(())
↑
↓
(risos)

pausa não medida
entonação descendente ou final de elocução
entonação ascendente
entonação de continuidade
fala em voz alta ou muita ênfase
início de sobreposição de falas
final de sobreposição de falas
comentário do analista, descrição de atividade não-verbal
subida de entonação
descida de entonação
risos

Convenções baseadas nos estudos de Análise da Conversação (Sacks, Schegloff e Jefferson, 1974;
Atkinson e Heritage, 1984), incorporando símbolos sugeridos por Schiffrin (1987) e Tannen (1989).
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Interfaces entre música e palavra:
a filosofia da linguagem e a teoria da tradução
como percursos para a evidência do inefável musical
Victor Melo Vale (UFMG/UFOP)

victorhauser@gmail.com

Resumo: Música e linguagem sempre constituíram expressões passíveis de aproximações teóricas e conceituais. Contudo,
a linguagem resguarda sua diferença para com a arte dos sons por meio de sua qualidade denotativa. Associando-se às
paixões e ao encanto, a música sempre tangenciou uma atmosfera inefável que aportaria um outro sistema de significação
ou, como diz Jankélévictch, o “sentido do sentido”. Os caminhos para o conhecimento de como essas atmosferas, presentes
na composição e agenciamento de uma obra musical, se formam, podem ser iluminados através das recentes discussões
travadas no núcleo da filosofia da linguagem e nos estudos da tradução. A recorrente analogia realizada entre a tradução
poética e a transcrição musical, uma aproximação mais que pertinente, pode nos indicar o direcionamento para o debate
acerca da expressão em música, assim como os possíveis agentes dessa expressividade.
Palavras-chave: Música. Linguagem. Tradução. Transcrição.
Abstract: Music and language have always constituted liable expressions of theoretical and conceptual approaches.
However, language protects its difference towards the art of sounds by means of its denotative quality. Associating itself to
the passions and enchantment, music has always touched an ineffable atmosphere that would contribute to anothersystem
of signification or as Jankélévitch says: the “meaning of the sense”. The ways to know how these atmospheres, present in
the composition and agency of a musical work, form themselves, can be illuminated through the recent discussions fought
in the core of the language’s philosophy and in the translation studies. The recurrent analogy made between the poetical
translation and musical transcription, a more than pertinent approach, can indicate us a directioningto the debates about
the expression in music as well as the possible agents of this expressivity.
Keywords: Music. Language. Translation. Transcription

No princípio era o Verbo. Esta famosa abertura do Evangelho segundo João, representando a tentativa de incorporar à tradição cristã a dualidade existente entre ordem e caos, já nos impulsiona para o centro do debate. A primazia da palavra tornou-se não apenas o invólucro de toda a
categoria “pensante” do homem ocidental, como também de sua própria essência. Este movimento,
que nada apresenta de natural, não poderia existir sem o luto. Em meio a forças distintas – não digo
opostas, mas fundamentalmente diferentes – o homem toma sua decisão e sepulta o que poderia ter
constituído um resultado diverso. Talvez este seja o mito do próprio mito das Sereias. A decisão tomada por Ulisses, sua tentativa de navegar pelo mar das sereias e sair imune do feitiço de seus cantos,
não representaria somente a escolha pelo traçado retilíneo, mas também atestaria a decisão mister de
nosso destino. A jornada de Ulisses, sua escolha pela virtude, não poderia vir, contudo, acompanhada
apenas do luto. Diante da violência e da paixão que constroem a significância desta escolha, poderíamos dizer que o luto, por sua fugacidade, se vê acompanhado aqui de uma permanente tentativa de
recalque. A paixão quase colérica contra o que se tenta silenciar, tão suspeita quanto a própria causa
de sua ira, nos coloca continuamente diante do mito, perante a eterna dicotomia.
O homem, lançado em sua jornada e refém das necessidades oriundas de seu devir, cunha
a linguagem como a primeira instituição social, tornando-se essa não apenas o motivo de sua sobrevivência como também uma possiblidade de mimetizar seus anseios. Não poderíamos dizer que o mito
de Babel também retrata essas necessidades? Diante da onipotência deste ato, Deus, por ciúmes ou
por uma medida preventiva, pune a audácia dos homens lançando sobre eles a confusão original, a irredutível multiplicidade linguística, a impossibilidade da eterna univocidade. Se Babel problematiza
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a eterna condição da diferença, presente na própria ontologia da linguagem, não poderíamos também
ler esse mito como a tentativa de se dispersar toda possível negatividade da mesma, e por extensão,
de nossa própria essência?
O pensamento sobre a linguagem como o espaço absoluto das Ideias, construído em torno de uma pretensão denotativa supostamente irrefutável, deve muita à filosofia socrática e platônica.
Sócrates, inaugurando a odisseia filosófica ao posicionar-se contra a desonestidade sofística, revelaria a insolúvel problematicidade do saber. Para se erigir uma teoria do conhecimento que escapasse
da contingência e das incertezas reveladas pelos sofistas, seria necessário partir do zero. Como o próprio dizia, “só sei que nada sei”. Este filósofo acreditava que seria possível desenvolver uma linha de
raciocínio que fosse imune às mais diversas e possíveis opiniões, onde os questionamentos não dependeriam nem do subjetivismo de seus interlocutores e nem da doxa. Não sabendo nada sobre nada,
haveria uma chance de o traçado lógico erguer-se por conta própria, sem nenhum tipo de abordagem
inaugural que contaminasse, por assim dizer, sua trajetória rumo à verdade. Sabemos, contudo, o que
esta teoria apresenta de problemático. Afinal, ela se origina da própria negatividade. Diante de um determinado questionamento, “O que é a virtude? ”, por exemplo, como poderíamos pensar na possibilidade de encontrar sua solução se, segundo Sócrates, partimos da mais absoluta cegueira conceitual?
Sem nada a saber a princípio, como poderíamos alegar que o traçado lógico a ser desenvolvido nos
conduziria à virtude e à verdade? “Trata-se do Paradoxo de Mênon, que Platão utiliza afim de mostrar que, para resolver o questionamento socrático, é preciso uma teoria do logos diferente de uma
concepção baseada na problematicidade” (MEYER in ARISTÓTELES, 2003, p. 19). Erguendo sua
teoria, ao incorporar certa radicalidade do pensamento socrático, Platão acreditava ter encontrado a
solução para o problema levantado por seu antecessor. Apostando sua teoria nas essências, este filósofo não descarta todas as suposições de início, partindo para um raciocínio que isolaria o objeto de
seus possíveis desdobramentos. Perante a mesma pergunta realizada anteriormente, “O que é a virtude? ”, trata-se de responder não sobre a virtude, mas sobre o próprio ser da virtude, sobre a sua essência, partindo da suposição prévia que esta não poderia estar ligada a nenhum outro conceito. Daí a
dialética dos rivais, polarizando duas instâncias: de um lado as essências que preencheriam o universo apodítico; do outro as coisas pertencentes ao mundo sensível. O pensamento platônico se configura na própria operação exclusiva. Talvez no próprio luto. Diante de seu posicionamento contra toda
a negatividade, contra as incertezas advindas da contingência, este filósofo também faz uma escolha.
Perante a pluralidade de opiniões e discursos, torna-se necessário que o logos instaure sua perpétua
condição, seu “traçado” retilíneo em direção à exclusividade, à univocidade. A teoria das essências
não permitiria nenhum tipo de alternativa e de contestação.
Contudo, devemos nos perguntar se o traçado teórico de Platão se revela diferente daquele levantado por Sócrates, ou se a Teoria das Ideias estaria de fato blindada contra a multiplicidade
de opiniões. Acredito que não, pois o platonismo também se enraíza na contingência. Diante de todo
questionamento realizado no interior de sua teoria, perante a fundamental diferenciação e exclusividade de toda ideia, torna-se necessário partir de uma referência prévia sobre os conceitos, afim de que
os mesmos não se misturem, mas mantenham-se “puros”. Partindo de uma base contingencial, exatamente como seu humilde predecessor, todo o platonismo também se desenvolveria desta multiplicidade, tornando-se, desta forma, tão problemático quanto o que se propõe a resolver. Segundo Meyer,
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Uma tal antinomia somente será resolvida com Aristóteles, que separará a dialética (lugar
da argumentação) da ciência, cuja textura é a lógica. Aristóteles se dedicará a produzir uma
teoria da argumentação e da retórica, como se dedicará a teorizar a lógica, enquanto Platão amalgamava as duas, poupando-se com isso a preocupação de produzir conceitualizações independentes, próprias a cada uma. Se Aristóteles teve de codificar a lógica e se foi o
primeiro também a sistematizar a retórica, isso decorre da explosão inevitável da dialética
platônica num logos “destinado” a levar as marcas do humano e de sua contingência, assim
como a poder engendrar, somente por proposições, julgamentos apoditicamente verdadeiros
(ARISTÓTELES, 2003, p. 20).

Contra a contingência e todas as incertezas que dela se desenvolvem, a única medida de
defesa possível seria o recalque. Apesar de sua recente constatação médica, tal mecanismo psicológico sempre acompanhou o homem, privando-o do confronto de tudo aquilo que o perturba. Diante do
que foi dito anteriormente, não poderíamos constatar que o platonismo urge por tal mecanismo? Torna-se mister eliminar toda a diferença, fazê-la cair no esquecimento e impedir toda e qualquer operação que pudesse reverter tal quadro, evitando a emersão de tudo que antes fora refutado. Tornando-se
sintomático o que se reprime, a volta à realidade consciente só poderia ser realizada pelo contágio de
seus derivados – os sonhos, o encanto, o contingencial. Sob este prisma, conseguimos entender um
dos motivos da censura que Platão dirige à música. Segundo Jankélévitch,
Platão acredita que esse poder de alvoraçar os curiosos não deve ser confiado a qualquer
flautista, que o músico, como o reitor, lida com encantamentos perigosos, que o Estado
deve regulamentar, no contexto de uma ortopedia saudável, a utilização do influxo musical. Aquilo que é musical não é a voz das Sereias, mas o canto de Orfeu. As Sereias marinhas, inimigas das Musas, não possuem outro objetivo além de desviar, confundir, retardar
a odisseia de Ulisses: em outros termos, elas fazem descarrilar a dialética do reto itinerário
que dirige ao dever e à verdade o nosso espírito. É assim que os cantos cativantes da pérfida
Tamara, em Michail Lermontov, conduzem à morte o viajante. O que podemos fazer, para
não sermos seduzidos, senão nos tornarmos surdos a toda a melodia e suprimirmos, junto à
tentação, a própria sensação? (JANKÉLÉVITCH, 2016, p. 4)

A música sempre esteve ligada ao contingencial, às paixões, ao encanto. A raiz da objeção
que se faz ao seu poder, o motivo pelo qual o logos condena sua liberdade, encontra-se no seu modo
de operação e na natureza de sua essência, o que esta produz pelo seu encanto – o afeto. Esquivando-se da lógica e da pontualidade, o afeto se levanta de um universo sensível, distorcendo a imagem do
uno, do singular. Eis aqui o porquê da preocupação com uma ética da música, que se entrelaça com
um projeto metafísico com repercussões no campo artístico. Essa expressão, ligando-se ao encanto,
atestaria a inefabilidade de seus elementos e domínios. É contra o canto, especialmente aquele desvinculado da palavra, que o Ocidente luta. A leitura mais recorrente do mito das sereias enfatiza justamente a melodia destes seres como o elemento responsável pela distorção da razão. O poder do canto
seria supostamente o motivo pelo qual os marinheiros se lançariam ao mar perante o primeiro sinal
de contágio. Para Platão, a virtude não se tornaria possível e realizável pelo misticismo, pelo encantamento, mas sim pela edificação do logos, pela estrutura da lógica, por escolhas exercidas em plena
lucidez. Se fez então necessário insurgir-se contra o poder dos sons, contra as paixões que estes suscitam sem uma etiologia identificável, tornando-se alvo de censura todas as atividades e ações que se
ligariam à essa expressão. Não é de se espantar a objeção que Platão fazia também à retórica, enxergando nessa prática apenas uma vazia abertura do pensamento. Essa atividade, onde se faz necessária
a manipulação das paixões como um meio para alcançar seu escopo – a persuasão, a doutrina –, não
Comunicações

243

Menu
poderia ser analisada como uma instituição híbrida ao se constatar, no cerne de sua essência, a junção
da linguagem com a musicalidade, tão necessária para ascender sua prática à condição pela qual se
torna vítima da censura revelada anteriormente? Aristóteles nos responde,
A pronunciação assenta na voz, ou seja, na forma como é necessário empregá-la de acordo
com cada emoção (por vezes forte, por vezes débil ou média) e como devem ser empregues
os tons, ora agudos, ora graves ou médios, e também quais os ritmos de acordo com cada
circunstância. São, por conseguinte, três os aspectos a observar: são eles volume, harmonia
e ritmo. Aqueles que, entre os competidores, empregam estes três aspectos arrebatam quase
todos os prêmios; e tal como os actores têm agora mais influência nas competições poéticas
do que os autores, o mesmo se passa nos debates deliberativos devido à degradação das instituições públicas. (ARISTÓTELES, 2005, p. 242)

A retórica, na efetivação de sua máquina persuasiva, abarca alguns dos pilares do fenômeno musical. Como diz Aristóteles, fixando na voz sua condição de possibilidade, a chamada Arte da
persuasão nos conecta com o que a linguagem apresenta de musical, com esse universo contingencial
e eminentemente sensorial que se tenta excomungar da palavra.
Perante a crença de uma irrefutável condição denotativa que a linguagem supostamente carregaria em seu devir, cabe a nós, então, fazer os contrapontos necessários. Revertendo a vitrola de Platão, ao analisar a questão por um outro prisma, reservamos um espaço para os verdadeiros
questionamentos, colocando em questão a própria história e seus relativismos impostos convenientemente pelo cientificismo. Importantes filósofos da linguagem, em suas tentativas de visualização da
contingência não como o lugar de desvio, mas sim como uma possível instância que agiria em prol
dessa expressão, questionam a possiblidade da efetivação da linguagem e de sua força sem que essas
contivessem em potência o encanto proveniente do universo sonoro. Tais problematizações revelam-se fundamentais para que possamos entender melhor o lugar que a música, juntamente com todo o
encantamento que esta produz, ocupa perante a linguagem e sua pretensa condição de univocidade.
No princípio eram as paixões. A linguagem – instituição social fundamentada no compartilhamento de signos, noções, ideias e práticas em comum – não poderia ter nascido conjuntamente
ao homem, como se fosse geminada em seu cerne produtivo pela ação benevolente de um Deus ansioso por ver seus resultados. Completamente refém da contingência, latente em suas primeiras experiências, o homem só poderia agir pelas paixões. No início era ação e reação. Como diz Rousseau (p.
163), transportando-nos para a Idade Moderna,
Assim devia ser. Não se começou raciocinando, mas sentindo. Pretende-se que os homens
inventaram a palavra para exprimir suas necessidades; tal opinião me parece insustentável.
O efeito natural das primeiras necessidades consistiu em separar os homens e não em aproximá-los. Era preciso que assim acontecesse para que a espécie acabasse por esparramar-se
e a Terra se povoasse com rapidez, pois sem isso o gênero humano ter-se-ia amontoado num
canto do mundo e todo o resto ficaria deserto. Daí se conclui, por evidência, não se dever à
origem das línguas às primeiras necessidades dos homens; seria absurdo que da causa que
os separa resultasse o meio que os une. Onde, pois, estará essa origem? Nas necessidades
morais, nas paixões. (ROUSSEAU, 2008, p. 163)

As paixões excitam nossos órgãos, tornando-se inevitável a expressão. Como foi dito acima, ação e reação. Através da voz, iniciam os primeiros balbucios, que se alternam mediante a força
e a espécie da paixão pela qual os homens são submetidos. Diante de opostos, como a cólera e a calma, os homens articulam suas vozes de modo a mimetizarem seus estados de espírito. Ritmo, altuComunicações
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ra, intensidade, acento, todas essas estruturas que possibilitam o fenômeno musical e o torna capaz
de lançar seu feitiço, também iriam gradualmente compor o lugar da comunicação verbal, desenvolvendo as primeiras articulações e inflexões desta prática. A linguagem está carregada dessas forças e
mesmo na mais estéril sentença poderíamos encontrar tais agenciamentos. O que seria possível dizer
do discurso moralista de Platão perante os sofistas? Para a defesa de sua tese, este não teria que recorrer ao próprio universo afetivo, a fim de fazer valer a veracidade de seu discurso perante o de seu
oponente? E se fosse possível nos privar da contingência presente na voz, dos lamúrios e exaltações
que constroem sua periodicidade, atendo-nos apenas à escrita? Poderia esta se proclamar capaz de
transmitir o raciocínio na sua forma mais pura e livre da diferença e de qualquer desvio? Talvez nem
a própria escrita, onde se acreditava ser possível substituir a expressão pela exatidão. Como foi dito
acima, mesmo a sentença mais estéril e passível de univocidade não estaria inerte à contingência. Isso
porque toda mensagem linguística, por mais pontual que seja, acaba por se realizar em trânsito, colocando em jogo os personagens do discurso assim como todo um conjunto de experiências pretéritas
que influenciariam suas possibilidades de leitura e argumentação. Diante da mesma expressão, infinitas leituras se revelam possíveis. A teoria da interpretação já constataria tal fato e a teoria da comunicação elevaria ainda mais suas condições perante uma permutação probabilística de resultados. Os
elementos responsáveis pela formação de uma sentença – sujeito, verbo, adjetivo, substantivo, etc. –,
ao possibilitarem o estabelecimento da relação entre significantes e significados na oração, pedem o
auxílio de seus possíveis interlocutores para que o evento se faça comunicativo de fato. Ao colocar-se
perante a oração, aquele que a interpreta faz concentrar sobre cada um dos elementos da sentença um
emaranhado de traços culturais e de memórias constituídas de experiências passadas, o que lhe permite também compreender o evento comunicativo a partir de suas próprias perspectivas. A diferença
não poderia escapar à linguagem devido a esse trânsito que se faz presente no interior do ato comunicativo. Tornando-se necessária a interlocução para que a mensagem se apresente como tal, a experiência linguística pressupõe uma atualização por parte de seus interlocutores, o que já poderíamos
caracterizar como uma perturbação da tão defendida pureza apodítica que a linguagem supostamente
carregaria. Existe no devir dessa expressão uma certa função referencial que sempre carecerá de atualização, daí a necessidade e constatação dos agentes do discurso, das personagens que constroem sua
possibilidade e encaminham seus direcionamentos.
Estando em potência na linguagem, a contingência asseguraria a impossibilidade de sua
suposta univocidade. As histórias se originam das palavras, mas também daquilo que é essencialmente musical, dando-lhes o brilho necessário em cada ocasião. “Foram em verso as primeiras histórias,
as primeiras arengas, as primeiras leis. Encontrou-se a poesia antes da prosa, e haveria de assim suceder, pois que as paixões falaram antes da razão”, já dizia Rousseau (p. 186). A poesia, arte da palavra,
também não contaria com o que esta tem de musical? A musicalidade presente nesta expressão artística é um dos fatores que condicionam a própria operação poética. A poesia, esquivando-se da apoditicidade, se renderia assim às operações do charme e do encanto. Como exemplo destas operações
poderíamos citar a repetição. Aristóteles já alertava a respeito do prejuízo que a reiteração proporcionava ao discurso. Afinal, o próprio paradoxo de Mênon, do qual tratamos anteriormente, já expunha
tal condição: se uma determinada afirmação já foi introduzida, onde estaria a necessidade de reiterá-la? Na poesia, entretanto, a repetição é muitas vezes a própria causa de sua riqueza, o fundamento
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de sua poeticidade, responsável pela sua ação quase hipnótica. Na poesia ou no ritornelo, a repetição
poderia construir continuamente surpresas e inovações, confirmando-se como um dos agentes da expressividade e da poética, seja esta literária ou musical. Como coloca Jankélévitch,
Se a reiteração é imediata e literal, se a “reprise” pura e simples pode constituir, em música,
uma espécie de renovação, o mesmo valerá, a fortiori, para a reexposição ou reaparição dos
temas nas obras cíclicas. É no discurso e na prosa que as repetições estão proscritas: pois
o discurso, quer desenvolva um sentido, quer exponha ou demonstre uma tese, avança pelo
progresso dialético e caminha em linha reta sem retornar nem retroceder. Neste âmbito,
aquilo que é dito não precisa ser mais dito, aquilo que é dito é definitivo: uma única vez é
suficiente e todo o recomeço é supérfluo, como é inútil e deplorável a piada que, pela boca
do humorista profissional, é repetida em excesso (JANKÉLÉVITCH, 2015, p. 32).

Entretanto, diante da sistematização e do desenvolvimento teórico de um logos que pretensamente se libertaria da problematicidade contida no universo sensível, tornar-se-ia indispensável,
para que a teoria tivesse a força pretendida, se desfazer de certo tipo de encanto que poderia estar em
potência no seu discurso. Tornava-se necessário construir um domínio do pensamento que estivesse
imune ao resto contido no charme e na musicalidade, mantendo o controle sobre as propriedades sonoras e sensíveis com o objetivo de que as mesmas não influenciassem a suposta irrefutabilidade do
logos. Contudo, diante da já mencionada permanência do fenômeno musical no interior das múltiplas
sociedades, perante sua inexorável existência em nosso devir, frente ao contágio que seus encantos
promovem nos homens e em suas expressões, caberia perguntar se os cantos das musas teriam uma
função para além se si mesmos. Se a música, através das profundas relações com o universo sonoro e
contingencial, vive em potência na linguagem, seria possível ela, por meio desse contágio, expressar
algo além de si mesma? Segundo Jankélévitch,
Decifrar no sensível não sei que mensagem críptica, auscultar no cântico e por detrás dele
algo de outro, perceber nos cantos uma alusão a outra coisa, interpretar o que se escuta como
alegoria de um sentido inaudito e secreto, são estes os traços permanentes de toda a hermenêutica, aplicáveis, em primeiro lugar, à interpretação da linguagem. (...) Contudo, por si
mesmas, as palavras já significam algo: as suas preferências naturais, as suas tradições resistem à arbitrariedade e limitam a nossa liberdade de interpretação: a linguagem do hermético
que fala com palavras veladas já possui um sentido literal... E quanto à música? Diretamente
e em si mesma, a música nada significa senão por associação ou convenção. A música nada
significa, portanto, tudo significa(...) Pode-se levar as notas a dizerem o que se quiser, conceder-lhes qualquer tipo de poder analógico: elas não haverão de protestar! (JANKÉLÉVITCH, 2015, p. 40)

Acredito, contudo, que como uma atividade imersa no devir e mister na edificação estrutural de uma determinada sociedade, a música não poderia de fato estar aberta a todas as possíveis
formulações, apesar de Jankélévitch não se preocupar com uma interpretação contextualizada culturalmente na experiência musical. “A musicalidade é uma memória musical-cultural compartilhada,
constituída por um conjunto profundamente imbricado de elementos musicais e significações associadas”, diz Acácio Piedade (PIEDADE, 2011, p. 104). Tornando-se parte de uma memória, a música
associa-se aos demais elementos que totalizam uma determinada “moldura” histórica, na qual circulam conjuntos limitados de conceitos, ideias, percepções, traços, entre outros agenciamentos. Por
mais que a música possa ser alvo de infinitos devaneios significantes e expressivos, fato observável
na própria relação interpretativa estabelecida tradicionalmente com a obra de arte, a música de uma
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determinada sociedade, estando imersa em sua cultura e sendo vivenciada pelos homens que a praticam, desenvolve, entre estes, um traçado inteligível em comum, possibilitando o reconhecimento de
suas atmosferas e expressividades.
Talvez a música não possa significar de maneira pontual, particular e objetiva, assim como a linguagem se prestaria a fazer, por mais dúvidas que tenhamos quanto a esta pretensa e irrefutável univocidade da palavra. Se esta última lida com o sentido demonstrável e se de fato a filosofia
consiste da meditação acerca de um tema específico, a música, associando-se ao universo do encanto,
mais se vincularia à formação de atmosferas que aportariam o sentido do sentido. A música se prestaria a extrair do sentido sua atmosfera, sua climatização, transformando-o em paisagens sonoras que
não se direcionariam à possíveis pontualidades conceituais, mas sim a evocações “pneumáticas” fruto
das percepções extraídas do objeto. Trata-se de passar das percepções para os perceptos, das afecções
para os afectos. Sobre esses conceitos, Deleuze e Guattari escrevem:
A arte conserva, e é a única coisa no mundo que se conserva. Conserva e se conserva em si
(quid juris?), embora, de fato, não dure mais que seu suporte e seus materiais (quid facti?),
pedra, tela, cor química, etc. A moça guarda a pose que tinha há cinco mil anos, gesto que
não depende mais daquela que o fez. O ar guarda a agitação, o sopro e a luz que tinha, tal
dia do ano passado, e não depende mais de quem o respirava naquela manhã. Se a arte conserva, não é à maneira da indústria, que acrescenta uma substância para fazer durar a coisa.
A coisa tornou-se, desde o início, independente de seu “modelo”, mas ela é independente
também de outros personagens eventuais, que são eles próprios coisas-artistas, personagens
de pintura respirando este ar de pintura. E ela não é dependente do espectador ou do auditor
atuais, que se limitam a experimentá-la, num segundo momento, se têm força suficiente. E
o criador, então? Ela é independente do criador, pela autoposição do criado, que se conserva
em si. O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos e afectos.

Não seriam esses “blocos de sensações” os próprios cenários que a música desenvolveria
em torno dos sentidos primários? Contando em “linhas gerais”, a música transpõe o sentido para um
outro plano, assim como um feixe de luz que, ao passar de um meio físico para outro, sofre um desvio de sua direção original pelo fenômeno da refração. A música está localizada nessa zona fronteiriça entre o encanto e a denotação, além da qual deixaria de ser propriamente musical orientando-se
em direção à realidade. Escapando de uma condição reducionista, o encanto emitido por seus cantos
faria parte de uma dimensão inefável que não permitiria, através da textura da linguagem, ser alcançado em toda sua plenitude, justamente por essa condição de plurivocidade eminente ao fenômeno
musical. Se a arte, como dizem Deleuze e Guattari, mantém por si só seus compostos e encantos de
pé, como poderíamos deixar em evidência a verdadeira razão de suas atmosferas expressivas? Perante as nossas constantes tentativas em conferir uma dimensão de profundidade à música, diante da
necessidade de evidenciar a fonte da expressividade musical, como poderíamos nos confrontar com
essas forças que se revelam diluídas nas atmosferas musicais pela ação de seus perceptos e afectos?
Talvez o esforço por alcançar as matrizes dessa expressividade poderia encontrar êxito por meio da
essência revelada no interior de uma operação linguística quase tão antiga quanto a própria instituição que a possibilita.
O mito de Babel, ao retratar a origem da dispersão e confusão linguística, também contextualizaria, indiretamente, a própria operação tradutória. Perante a multiplicidade de línguas, o
caminho mais óbvio seria a tradução. Nela está ancorada a maneira pela qual lidamos com essas diComunicações
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ferenças. Ao analisar as teorias que objetivaram mapear essa operação desde São Jerônimo, considerado o santo padroeiro dos tradutores, encontramos entre essas um determinado conceito em comum
que, agindo como força motriz desses pensamentos, distorceria, ao instituir o método da divisão, a
verdadeira essência da tradução e a real experiência com a linguagem. O platonismo é, sem sombra
de dúvida, o “pano de fundo” do maior dualismo existente na operação tradutória: a tradução palavra-por-palavra e a tradução sentido-por-sentido. Corpo e alma, logos e pathos, letra e sentido, todas
essas divisões se alternaram na história dessa atividade, o que de certa forma possibilitou a formação
de um epifenômeno tradutivo marcado por três traços: etnocentrismo, hipertextualismo e platonismo.
Para Berman, “a essência etnocêntrica, hipertextual e platônica da tradução recobre e oculta uma essência ainda mais profunda, que é simultaneamente ética, poética e pensante” (BERMAN, 2012, p.
34). A dualidade erigida culturalmente entre o modelo, marco histórico e insubstituível, e seu simulacro, tentativa de representação do original, coloca em xeque não apenas a anedota consumada na
expressão traduttore-traditore, mas também a própria relação fruitiva consubstanciada pelo receptor.
Diante da parcialidade em que nos colocamos frente ao objeto estético, parece termos esquecido do
próprio feitiço da arte, do encantamento que partiria sempre de seus próprios materiais. Sabemos que
uma obra de arte é um todo orgânico, que se atualizaria a partir da pura experiência com seus blocos
de sensações, com seus perceptos e afectos. As considerações e atualizações da obra vetorizada impreterivelmente a partir da figura do fruidor, não poderiam, por sua dimensão subjetiva, ser positiva
para o conhecimento da expressividade poética da mesma, justamente pelo fato de toda leitura já se
apresentar como um desvio.
Como resolver então esse paradoxo? Dentre todas as teorias da tradução, há um texto
em especial que analisou essa prática através de uma óptica essencialmente nova, desvencilhando-se
do subjetivismo como também da dualidade presente na oposição entre forma e sentido. A Tarefa do
Tradutor, texto de Walter Benjamin e uma das mais aclamadas análises desta atividade, nos apresenta uma visão firme e confiante acerca da tradução, que, como operação, somente seria possível pela
existência de uma dimensão metafísica que o autor denomina de “Língua Pura”. Tomadas isoladamente, as línguas tenderiam a se excluir. Se Benjamin colocava a tradução como uma experiência que
expõe a relação mais íntima entre as línguas, não o fazia em defesa de suas singularidades, pelo isolamento de suas palavras e frases. Muito menos pelo isolamento do sentido dessas últimas. Tais procedimentos, aliás, seriam profundamente voláteis e só conseguiriam tornar a reverberar o platonismo
no interior da atividade tradutória. Para o autor, a proximidade entre as línguas, essa intimidade que
a verdadeira tradução visa iluminar, também não estaria em suas historicidades e possíveis relações
de parentesco, mas sim no fato de que as línguas se assemelham naquilo que pretendem dizer, no que
elas objetivam designar. Somente pela totalidade das intenções designativas de todas as línguas que a
tradução nos colocaria em contato com a Língua Pura. Essa última, estando em um plano metafísico
que antecederia todas as formulações linguísticas possíveis, seria o invólucro de todo o real linguístico, de toda a sua potencialidade. Sobre essa instância, Benjamin diz:
Essa língua, porém, em que frases, obras e juízos isolados jamais se entendem, razão pela
qual permanecem dependentes de tradução é aquela na qual, entretanto, as línguas coincidem entre si, completas e reconciliadas no seu modo de designar. Contudo, se, de fato, existir uma língua da verdade, na qual estão guardados sem tensão e mesmo silenciosamente os
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últimos segredos que o pensamento se esforça por perseguir, então essa língua da verdade é
a verdadeira língua. E é precisamente esta, em cujo pressentimento e descrição se encontra
a única perfeição pela qual o filósofo pode esperar, que se encontra intensamente oculta nas
traduções. (BENJAMIN, 2008, p. 75)

A Língua Pura conteria toda a dimensão expressiva que faltaria às palavras tomadas isoladamente. Toda língua imersa em sua singularidade, ao realizar um determinado recorte do real linguístico, também problematizaria o resto que existe por detrás de qualquer elemento comunicável.
Há na linguagem um simbolizante, que se faz reverberar nos próprios elementos e materiais desta
língua, e um simbolizado que se origina no próprio devir das línguas. Apresentando-se como o resto
que faltaria às palavras e sentenças tomadas isoladamente, o simbolizado, todas estas essências que se
encontram em potência mesmo nas palavras mais pontuais e se veem parcialmente desnudadas pela
verdadeira operação tradutória, se configurariam como o próprio núcleo da Língua Pura. Como disse Benjamin, “transformar o simbolizante no simbolizado, recobrar a pura língua plasmada no movimento da linguagem – esse é o único e grandioso poder da tradução” (2008, p. 79). Este é o grande
trunfo da tradução. Colocar-se diante das essências e da verdade que compõem a textura da Língua
Pura só poderia ser possível por meio de sua operação. Benjamin, acreditando que a expressividade
de um texto residiria no recorte que a língua realiza no universo inteligível, desenvolve seu pensamento sobre a tradução através do que ele chama de alargamento das fronteiras linguísticas. Para este autor, a verdadeira tradução, ao abster-se do etnocentrismo evidenciado no universo do leitor, nos
colocaria mais próximos da Língua Pura ao fazer sobrepor, na língua para qual se traduz, a relação
estabelecida entre a mecanicidade da língua original e o simbolizado. O convite ao estrangeirismo,
através da sobreposição das línguas, nos colocaria, segundo Benjamin, mais próximos da verdadeira
essência expressiva de um texto poético, essência essa que existira em toda sua completude apenas na
esfera abstrata da Língua Pura.
Devemos nos perguntar, contudo, se o trânsito de expressões e potencialidades entre sistemas irredutíveis uns aos outros poderia amalgamar outras instâncias além da linguagem. Como uma
atividade que possibilita o trânsito de textualidades, expressões e sistemas significantes, não poderíamos pensar que a tradução também poderia se desenvolver nos mais diversos territórios musicais?
Se diante do real linguístico as línguas realizam seu recorte e determinam suas arestas, haveria possibilidade de uma operação similar também ocorrer em música? Diante de todos esses questionamentos, bastaria apenas uma constatação: a historicidade irrefutável da transcrição musical. Seja por sua
íntima aproximação com a tradução ou por evidenciar os diversos recortes que os instrumentos realizariam na inefável realidade sonora, a transcrição musical se vê próxima de grande parte das questões problematizadas por sua atividade análoga. Perante a procura pela essência, pela expressividade
do simbolizado na estrutura sonora, devemos recorrer, assim como na linguagem, à mesma operação de translado. A experiência obtida ao tangenciar as dimensões expressivas do fenômeno musical
só poderia ser alcançada pela verdadeira operação tradutiva, o que nos faria convergir em direção ao
simbolizado musical, ao próprio predicado da inefabilidade musical imerso no encantamento de seus
cantos. Assim como em sua atividade especular, acreditamos que a evidência da expressividade musical reside da relação que o idiomatismo instrumental estabelece com o universo sonoro. Essa visão ética, filosófica e mesmo religiosa que Benjamin e Berman têm da tradução, ao ser incorporada
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também pela atividade transcritiva, nos possibilitaria aproximar do núcleo expressivo de uma obra
musical, além de podermos repensar a transcrição para além de sua obrigatoriedade com o desenvolvimento repertorial.
O verdadeiro ímpeto desejante de todo ato transcritivo, assim como também de toda tradução poética, consiste no anseio de apropriação de todos os ecos expressivos e afetivos relativos à
cultura e à poética que sustenta um determinado texto, assim como também na aquisição de toda organicidade e espacialidade do instrumentarium para o qual o texto foi dirigido, seja este musical ou
linguístico. Todo esse complexo tecido estrutural se encontra em potência no texto a ser transcrito.
Como atividades análogas, transcrição e tradução são expressões inevitáveis deste desejo pelo longínquo, pelo estrangeiro. O texto se apresentaria como o invólucro de todo esse rico conjunto de traços,
expressões e ecos de uma cultura, estruturas que se sublimam como o verdadeiro objeto de um desejo que acompanha toda ação de apropriação e assentamento, característica às práticas transcritivas e
tradutórias. Segundo Patrícia Lavelle,
À luz da constatação da diversidade linguística, a tradução não aparece como uma obrigação coercitiva, inevitavelmente destinada ao fracasso, nem como uma prática em busca de
sua teoria, mas como o objeto de um desejo que vai além da necessidade de comunicação
interlinguística e de sua utilidade prática. Citando uma tradição que vai de Lutero a Benjamin, passando pelo romantismo alemão, Ricoeur afirma que esse desejo não diz respeito
apenas ao sonho de abolir a diferença entre as línguas, seja pela via iluminista da eliminação
de todas as intraduzibilidades no âmbito de uma racionalidade universal, seja pela espera
messiânica de uma pura linguagem radicalmente expressiva. O desejo de traduzir concerne
também à descoberta das potencialidades da língua de partida e dos recursos inaproveitados
da língua materna, ao alargamento dos horizontes linguísticos. (LAVELLE in RICOEUR,
2012, p. 11)

Este desejo que acompanha toda atividade transcritiva, como também toda operação tradutória, deve ser sucedido por uma essência ética, que vem a convergir sobre a verdadeira experiência
ocorrida perante um objeto estético. A ética na transcrição musical, um saber sui generis que possibilita o desdobramento renovado de toda a potencialidade expressiva presente no texto de origem,
vai ao encontro do próprio trabalho interpretativo que consubstancia sua atividade. Transcrever é, ao
mesmo tempo, interpretar. O transcritor, consciente não apenas da estrutura musical notada no texto a
ser transcrito, mas também de todo um conjunto de saberes que percorrem das influências estéticas às
tradições artísticas que sustentam o objeto em análise, torna-se responsável por reconstruir, no instrumento para o qual se destina o produto de sua atividade, toda essa complexa rede expressiva, que relaciona uma série de construções estéticas e culturais com um determinado funcionamento mecânico
e sonoro, próprio ao instrumento apto a torná-las reconhecíveis como tais. Por mais que o texto acarrete uma infinidade de leituras possíveis, oriundas da expressiva contingência de traços, expressões e
tradições que percorrem uma obra musical, é imprescindível ao ato transcritivo que tais leituras sejam
consequência da própria experiência com o texto e seus predicados culturais. Neste ato interpretativo,
que consuma toda a atividade transcritiva e tradutória, devemos nos submeter às próprias exigências
que se assentam, implícita e explicitamente, no corpo textual, deixá-las nos atingir e nos adequarmos
às mesmas, de forma que a própria subjetividade, presente na figura do intérprete, seja sugestionada
por aquilo que o complexo “texto-predicado” venha a nos revelar.
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CONCLUSÃO
A aproximação estabelecida entre música e linguagem através das atividades da tradução
e transcrição, também nos leva a pensar em que essas expressões se diferem. Para além das diferenças
presentes na historicidade de cada uma destas atividades, a linguagem traz no seio de sua efetivação a
semente do logos, todo seu potencial de designação que a torna essencial ao processo denotativo existente no interior do espaço das Ideias. Já a música, incapaz de expressar de forma delimitada, sempre
foi mantida à margem de toda a problemática da verdade. Se o platonismo, no interior da atividade
tradutória, divide o texto entre o que este designa, seu sentido, e a carnalidade que suporta sua estrutura, sua forma, cabe-nos pensar como tratar a discussão sobre a transcrição musical através de uma
aproximação conceitual com a linguagem que não a coloque em vantagem por seus méritos referenciais, evidenciando-a puramente por sua potência comunicativa.
A construção do logos em torno de uma irrefutável referencialidade da linguagem é questionada pelo próprio traçado sensível que a música opera no interior desta última. A busca pelas essências, consubstanciada na tentativa de eliminar todo o ruído e contingência do logos, não poderia
estar blindada exclusivamente pela ação do artefato linguístico, justamente por sua vinculação com o
sensível. Para Benjamin, as essências só existiriam no plano de uma língua pura, onde todas as diferenças estariam resolvidas e reconciliadas na confirmação dos mistérios que guardam a filosofia e o
pensamento. A tradução seria a única forma de se alcançar, por mais ínfimo que este momento possa
ser, este plano para onde as diferenças não mais se anulam, mas somam-se na mesma direcionalidade designativa. A transcrição musical, por aproximação direta com a tradução, também pode e deve
ser pensada sobre os mesmos conceitos. A relação que a corporalidade e a mecanicidade instrumental
estabelecem com o processo de construção do sentido musical é justamente a configuração daquilo
que se revela fundamentalmente expressivo em música. Esse “sentido musical”, esse contrato entre
a forma de se enunciar e o teor expressivo do que é anunciado, parafraseando Benjamin, também se
encontra intensamente oculto nas transcrições.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARISTÓTELES. Retórica. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005.
ARISTÓTELES. Retórica das Paixões. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BARBEITAS, Flávio. Luzes sobre a música a partir da filosofia da linguagem. Per Musi. Belo Horizonte, n. 35, páginas 124-146, 2016.
BENJAMIN, Walter. A Tarefa do Tradutor. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2008.
BERMAN, Antoine. O Albergue do Longínquo. Florianópolis: Copiart – PGET/UFSC, 2013.
DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 2011
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 2010.
JANKÉLÉVITCH, Vladimir. La Musique Et L’Ineffable. Paris, 2015.
Comunicações

251

Menu
PIEDADE, Acácio. Perseguindo fios da meada: pensamento sobre hibridismo, musicalidade e tópicas. Per Musi, Belo Horizonte, n. 23, páginas 103-112, jan.-jul., 2011.
RICOEUR, Paul. Sobre a Tradução. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Ensaio sobre a origem das línguas. Campinas: Editora UNICAMP, 2008.

Comunicações

252

Menu

LEVANTAMENTO SUMÁRIO DOS ACERVOS DE MESTRE GAMELA
Felício José Afiune Júnior (UFG)

fjrmusic@gmail.com

Robervaldo Linhares Rosa

robervaldolinhares@gmail.com (UFG)

Resumo: Este artigo é parte da pesquisa de mestrado em andamento, que vem sendo realizada no Programa de PósGraduação em Música da Universidade Federal de Goiás, cujo objeto, sob a perspectiva musicológica, é a produção
artística e pedagógica de um dos músicos contemporâneos mais influentes do panorama cultural musical de Brasília,
Sidney Barros (1943-2013), conhecido como Mestre Gamela. O objetivo foi realizar um levantamento sumário acerca
das obras de Mestre Gamela, especificamente de seus manuscritos, que se encontram em acervos diversos. Tal produção
se encontra, em grande parte, em posse de seus familiares, amigos e ex-alunos residentes em Anápolis, estado de Goiás.
Ao entrar em contato com essas fontes, pôde-se ter acesso ao acervo pessoal de mestre Gamela, inclusive a manuscritos
originais, o que possibilitou realizar uma listagem do material, cujo repertório é formado por diversas categorias de
arranjos predominantemente escritos para violão solo.
Palavras-chave: Acervos musicais; Musicologia; Mestre Gamela; Violão solo.
Abstract: This article is part of the master’s in-progress research that has been carried out in the Post-Graduation
Program in Music of the Federal University of Goiás, whose object, from the musicological perspective, is the artistic
and pedagogical production of one of the most influential contemporary musicians Of the musical cultural panorama of
Brasilia, Sidney Barros (1943-2013), known as Gamela Master. The objective was to carry out a summary survey about
the works of Mestre Gamela, specifically of his manuscripts, that are in diverse collections. This production is largely in
the possession of his relatives, friends and former students residing in Anápolis, state of Goiás. Upon contacting these
sources, one could access Master Gamela’s personal collection, including Manuscripts, which made it possible to make a
list of the material, whose repertoire is formed by several categories of arrangements predominantly written for solo guitar.
Keywords: Musical collections; Musicology; Mestre Gamela; Solo guitar.

Introdução
Uma das preocupações atuais da musicologia é a realização de um mapeamento de acervos musicais em nosso país, uma vez que na maioria dos casos eles se encontram praticamente desconhecidos, desorganizados e, o que é mais alarmante, em condições inadequadas de conservação e uso.
Cotta (2000) lamenta que, por diversas vezes, esses acervos em suas condições originais, manuscritos
autógrafos ou cópias,1 ficam engavetados ou até mesmo chegam a ser perdidos. Para o autor, essas
perdas são inestimáveis e acarretam grandes prejuízos de valor artístico, histórico e cultural, uma vez
que os manuscritos são carregados de informações importantíssimas (p. 15).
Cotta, em sua dissertação, traz diversos exemplos de manuscritos, ora perdidos ora recuperados e preservados, e reconhece o mérito do trabalho de Curt Lange, musicólogo incansável cuja
pesquisa desvelou uma parte significativa do passado musical brasileiro nos séculos XVIII e XIX. E
chama a atenção para a importância de se “garimpar” os arquivos de famílias, entidades religiosas e
corporações musicais.
Convém salientar que, muito embora a Musicologia tenha como objeto as práticas musicais de um passado mais distante, como a música colonial, por exemplo, ela é uma ciência que deve
manter seus olhos e ouvidos atentos, também, para a música do presente. Para Neves (1998), a reaCotta (2000) define autógrafo como sendo o manuscrito produzido pelo próprio autor. Quando estes são produzidos
por outras mãos são denominados cópias (p. 12).
1
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lização de trabalhos de qualidade de documentação e pesquisa da música do nosso tempo são essenciais para estudos musicológicos futuros, uma vez que uma série de dificuldades com as quais nos
deparamos hoje podem vir a ser minimizadas em uma próxima geração de pesquisadores (p. 02).
Pelo fato desta pesquisa estar vinculada a um trabalho de mestrado em andamento no programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, como foi afirmado, torna-se um canal
privilegiado para a investigação mais aprofundada de um dos músicos contemporâneos mais influentes do panorama cultural musical de Brasília, sobre o qual pouco se investigou.
Assim, este artigo tem pretende realizar um levantamento sumário do material produzido
por Sidney Barros (1943-2013), conhecido por Mestre Gamela, coletando dados relativos à sua atividade pedagógica no cenário cultural de Brasília. Vale a pena destacar que esse material encontra-se
de forma dispersa em diversos acervos.
Objetiva-se aqui, de forma específica, listar um lote significativo do acervo de Mestre
Gamela, em que venha à luz: a) o tipo de repertório; b) aspectos de sua abordagem didática e de sua
concepção de arranjos para violão solo; c) as formas de registro utilizadas.
Sidney Barros Nasceu em Barretos, São Paulo, em 1943 (BARROS, 1992). Aos 19 anos
já se destacava como violonista e guitarrista de conjuntos musicais e na Big Band de São José do Rio
Preto, importante centro musical paulista à época. Com seu violão, acompanhou muitos dos principais intérpretes da música popular brasileira dos anos sessenta (BARROS, 1992). Na década seguinte
mudou-se para Brasília e passou a dedicar-se à música instrumental e a seu ensino de forma intensa,
chegando a se tornar um dos músicos mais influentes na região.
Seu método de ensino, desenvolvido por décadas, consiste em uma abordagem prática,
com orientações verbais, em que utiliza uma notação de fácil compreensão. Tal notação indica passo
a passo a execução das mãos esquerda e direita, simultaneamente (BARROS, 2008), o que permite
ao estudante a execução de arranjos sofisticados, em um espaço de tempo relativamente curto (p. 03).
Mestre Gamela teve participação significativa na formação musical de violonistas e guitarristas consagrados nacional e internacionalmente, a exemplo de Lula Galvão, Nelson Faria, Genil
Castro, Rosa Passos, Tom Capone, Daniel Santiago, Cassia Eller, Hebert Viana, entre outros (BARROS, 2008, p. 06) A propósito, está em andamento o vídeo-documentário “Mestre Gamela – o fazedor de músicos”2, produzido por alguns de seus ex-alunos, em que músicos célebres dão testemunhos
sobre a importância de Mestre Gamela para a música brasileira.
Mestre Gamela publicou três livros. O primeiro, Chord Melody – Gamela (Editora VIPGamela Music, Brasília) foi lançado em 1993. Em 2008, em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova
publicou o seu segundo livro, 50 anos em cinco canções (T&M, Editora, Brasília), e, por último, Violão solo – método para iniciantes (T&M, Editora, Brasília), publicado em 2009.
Porém, a maior parte da produção de Mestre Gamela ainda está registrada apenas em
manuscrito. Em tais manuscritos, Mestre Gamela se utilizou de um tipo de notação alternativo, específico para arranjos de violão solo, denominado Chord Melody. Esse tipo de notação conta com
diagramas que representam o braço do instrumento, a indicação da montagem dos acordes com mão
esquerda, e a execução da mão direita. Nos manuscritos os diagramas eram impressos por carimbos e
as indicações do posicionamento e execução das mãos eram preenchidos à mão.
2

Teaser disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AGHF2kHIzOI
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Cotta (2000) entende que os manuscritos diferenciam-se profundamente de outros tipos de
registros musicais, como por exemplo, publicações em grande escala com tipologias uniformes. Também considera que o manuscrito tem como característica fundamental a unicidade. Nesse sentido, a iniciativa de uma pesquisa musicológica é fundamental, tendo em vista a relevância da obra em questão.

1. Desenvolvimento
Grande parte do material de Mestre Gamela encontra-se em posse de seus familiares, ex-alunos e amigos residentes na cidade de Anápolis, estado de Goiás. Felizmente temos acesso às fontes primárias dos acervos, pelo fato de um dos autores ser ex-aluno de Gamela e fazer parte desse
círculo de amizades.
Ao abordar a problemática acerca do tratamento das fontes primárias no Brasil, Cotta
(2000) delineia uma base teórica acerca dos conceitos de organização e catalogação de manuscritos
musicais no Brasil, em que leva em conta a análise dos instrumentos de busca utilizados (p. 99). Também apresenta resultados e discussões sobre os problemas encontrados nos procedimentos que fundamentam a arquivologia tradicional. O quadro a seguir sintetiza os instrumentos de busca utilizados
na arquivologia musical.

Tabela 1: Quadro comparativo de instrumentos de busca (BELLOTO 1991, apud COTTA 2000, p. 99)
Instrumento
GUIAS

Finalidade/Público alvo

Conteúdo descrito

Mais amplo e geral, descreve todo um Localização, fundos, serviços, preços, exigências e conarquivo, sendo voltado para o público dições para consulta, eventos culturais, instrumentos de
em geral, não especializado
busca disponíveis.

INVERTÁRIOS Descreve o fundo (ou os fundos) de um
arquivo como um todo, de maneira que
o pesquisador possa saber da existência
de um documento antes de visitar pessoalmente o arquivo. Instrumento especializado

Todos os documentos do(s) fundo(s), se seleção descritos
segundo a ordem de arranjo.

CATÁLOGOS

Todos os documentos do (s) fundo (s), sem seleção, descritos segundo uma ordem temática, onomástica, cronológica etc.

Descreve o fundo (ou fundos) de um arquivo como um todo, de maneira que o
pesquisador possa visitar pessoalmente
o arquivo. Deve observar o arranjo estabelecido. Instrumento especializado.

Inventário sumário
Inventário analítico
Descreve séries de docu- Descreve documento por
mentos
documento

Catálogo sumário
Catálogo analítico
Descreve séries de docu- Descreve documento por
mentos
documento

REPETÓRIOS

Descrevem fundos de diversos arqui- Os documentos de diversos fundos sobre um tema espevos. Alto grau de especialização.
cífico (selecionados portanto)

ÍNDICES

Podem referir-se a um ou mais fundos Listagem de pontos de acesso presentes no documento
de um ou mais arquivos, com alto grau por numeração, código, ordem, onomástica etc.
de especialização
Índice como parte do ins- “Índice com personalitrumento de busca
zação própria”
Refere-se ao conteúdo do ins- Refere-se diretamente à
trumento
unidade arquivística

EDIÇÃO DE
FONTES

Refere-se a uma unidade documental, Edição fac-similar de documento muito consultado ou
alto grau de especialização.
muito importante
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Biason (2008) aprofunda essa questão chamando a atenção para a importância do manuscrito autógrafo, principalmente quando se pode extrair deste, elementos contextuais da obra e de sua
gênese, não se atendo apenas à análise de aspectos estilísticos. Ainda aponta que esse tipo abordagem
fornece ao pesquisador uma maior variedade de subsídios de análise, obtendo-se assim uma maior
precisão acerca do legado do músico (p. 18).
A musicologia tem se beneficiado de uma ferramenta de pesquisa denominada crítica genética, cujo objeto de estudo é o próprio processo de criação musical (BIASON, 2008, p. 18). A autora argumenta ainda que a “contextualização, ou seja, embeber a análise do objeto das condicionantes
extramusicais permite compreender as razões que resultaram na salvaguarda ou descarte de determinado manuscrito” (p. 17).
Para as objetivações da presente pesquisa destaca-se o conceito de ciclo vital dos documentos, segundo o qual todo o documento, a partir de sua produção, passa necessariamente por três
fases, a saber, (1) fase corrente, quando o documento está em pleno uso funcional, (2) fase intermediária, quando a atividade ligada ao documento é reduzida, momento em que o documento é submetido
a uma temporalidade que determinará seu descarte ou arquivamento permanente e (3) fase permanente, quando a atividade relacionada ao documento é concluída, e ele é recolhido e arquivado para fins
de consulta, sendo passível de eliminação (BELLOTTO, 1991, apud COTTA, 2000).
Salienta-se que este artigo aponta para uma pesquisa sobre a trajetória de ensino de um
músico popular, em um determinado tempo e espaço. Ou seja, abordará as circunstâncias em que o
material aqui listado foi produzido e utilizado, procurando investigar os elementos contextuais contidos na obra, bem como as suas representações. Nesse sentido, cabe aqui indicar correntes de pensamento que têm sido desenvolvidas, de forma a apontar novos paradigmas, favorecendo e ampliando
significativamente o alcance da musicologia, principalmente no que tange aos estudos de novos objetos e trajetórias. Nessa perspectiva, Pesavento (2012) apresenta um novo olhar, levando em consideração as mudanças epistemológicas que vem reorientando a postura do historiador cultural da
atualidade. Sendo essas mudanças fundamentadas a partir dos conceitos de representação e imaginário, bem como do retorno da narrativa, da entrada em cena da ficção, e das sensibilidades.
Pesavento (2012) faz referência à noção de representação, formulada no início do século
XX por Marcel Mauss e Émile Durkheim, em que se refere a normas, instituições, discursos, imagens
e ritos, que não só formam uma realidade paralela à existência dos indivíduos, mas fazem os homens
viverem por elas e nelas. As representações formam uma espécie de matriz, a partir da qual condutas
e práticas sociais são realizadas, isto é, a representação permite que o homem perceba a realidade, dê
sentido ao mundo e paute sua existência. Dessa forma, “a representação não é uma cópia do real, sua
imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele” (p. 21).
Outra noção explorada por Pesavento (2012) é a de imaginário, entendendo-se como um “sistema de ideias e imagens de representação coletiva que os homens, em todas as épocas,
construíram para si, dando sentido ao mundo” (p. 23). Ao aprofundar nesse tema, a autora tece contrapontos a partir de concepções do imaginário nos campos da História (BACZKO), Filosofia (CASTORIADIS; LE GOFF) e Antropologia (DURAND). Depois de discorrer sobre as consonâncias/
dissonâncias entre os diferentes conceitos, Pesavento destaca os pressupostos de Lucian Boia. Este
autor, por sua vez, propõe uma síntese ao considerar tanto o caráter universal e trans-histórico do imaComunicações
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ginário quanto a dinamicidade das reconstruções imaginárias produzidas em cada época. Boia (apud
PESAVENTO) avança ao considerar que “nenhuma sociedade vive fora do imaginário e que é uma
falsa questão separar os dois mundos, odo real e o do imaginário” (p. 27). Ao contrapor essa dicotomia, Boia difere dos paradigmas estabelecidos pelo racionalismo cartesiano do século XVII, seguido
pelo cientificismo do século XIX e ainda os pensamentos de Marx de Sartre, os quais concebiam o
imaginário como algo abaixo do pensamento.

2. Metodologia
O início da investigação se deu através de um primeiro contato com a viúva de Mestre
Gamela, Valdira Barros. Ela pôde informar que todo o acervo pessoal de Mestre Gamela estava sob
responsabilidade de um de seus ex-alunos, Helmuth Lopes. O segundo passo foi entrar em contato
com Helmuth, a fim de marcar um encontro para averiguação do acervo. O encontro foi realizado, e
ao entrar em contato com essa parte do acervo de Mestre Gamela, pudemos constatar três aspectos
significativos: a) a quantidade expressiva de material, b) a forma como esse material estava guardado,
ou seja, empilhados dentro de uma caixa de papelão; b) o material armazenado sem nenhum critério
sistemático de organização e ou catalogação.
Então, a partir do contato com esse material, buscou-se organizar os documentos em categorias: 1) Material publicado; 2) Material manuscrito. A segunda categoria foi dividida em sete subcategorias, a saber: 1) Coletânea de canções; 2) Coletânea de estudos; 3) Peças avulsas; 4) Protótipos
dos livros publicados; 5) Composição; 6) Estudos avulsos; 7) Arranjos inéditos.
A partir de agora, passemos a conhecer o material, conforme as categorias e as subcategorias mencionadas.
1) Material publicado

Tabela 2: Material publicado
Livro

Repertório

Chord melody – Gamela, Vip 1. Viagem (Paulo Cesar Pinheiro); 2. Asa Branca (Luiz Gonzaga e Humberto TeiEditora, Gamela Music. Brasília, xeira); 3. Marina (Dorival Caymmi); 4. Manhã de carnaval (Luiz Bonfá); 5. Chuva
1992.
(Durval Ferreira e Pedro Camargo) 6. Eu sei que vou te amar (Jobim e Vinícius de
Moraes); 7. Carinhoso (Pixinguinha e João de Barros)
50 anos em cinco canções T&M 1. Manhã de carnaval (Luiz Bonfá); 2. Corcovado (Jobim); 3. Barquinho (Roberto
Editora. Brasília, 2008.
Menescal e Ronaldo Bôscoli); 4. Você e eu (Carlos Lyra e Vinícius de Morais); 5.
Desafinado (A. C. Jobim e Newton Mendonça).
Método Gamela – a arte do vio- Exercícios: 1. em Dó I; 2. em Dó II; 3. em Ré; 4. em Mi; 5. em Sol; 6. em Lá.
lão solo para iniciantes T&M Musicas: 1. Mulher rendeira; 2. Parabéns pra você; 3.Greensleeves; 4. Assum preEditora. Brasília, 2008
to; 5. Luar do sertão; 6. Se essa rua fosse minha; 7. Viagem; 8. Samba da Benção;
9. Smile.
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2) Material manuscrito
Foram verificados volumes encadernados em espiral, alguns desses em melhor estado de
conservação, contendo arranjos selecionados por estilo e apresentando páginas numeradas, e com um
índice. Já outros, em pior estado, em folhas soltas, e não ordenados.
De modo geral, os arranjos foram elaborados de três formas diferentes, a saber: a) a partir de uma melodia já conhecida; b) em forma de estudo ou exercícios em determinada tonalidade; 3)
em forma de progressões que preparam para o estudo dos graus diatônicos. Como parte de uma organização preliminar, optou-se por fazer uma listagem, subdividindo essa parte do acervo em sete subcategorias, a saber:
1. Coletânea de canções - cópias de volumes encadernados, contendo arranjos de
diversas melodias conhecidas;
2. Coletânea de estudos - cópias de volumes encadernados, contendo estudos em
diferentes tonalidades;
3. Peças avulsas - cópias de arranjos encontrados separadamente, contendo apenas uma
melodia;
4. Protótipos dos livros publicados - cópias dos rascunhos que antecederam as versões
finais dos livros publicados;
5. Composição - cópia (envelhecida) de partitura de composição autoral;
6. Estudos avulsos - manuscritos originais de arranjos sobre progressões específicas, ex.
I> II; I> IV etc.
7. Arranjos inéditos - manuscritos originais dos últimos arranjos elaborados pelo mestre,
e novas versões de arranjos melodias já abordadas anteriormente.
A seguir, listamos cada uma dessas subcategorias:

2.1 Coletânea de canções
Trata-se de volumes encadernados, contendo cópias de manuscritos de arranjos para violão solo com repertório de diversas melodias. Nessa subcategoria constatou-se quatro volumes com
conteúdo diferentes. Um com 30 arranjos para standards de jazz, outro com 28 arranjos voltados para
canções brasileiras. E outros dois contendo um repertório misto, em que certas obras coincidem com
o repertório de outros volumes citados anteriormente.
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Tabela 3: Coletânea de canções
Volume 2.1.1 (standards de jazz)

1. A certain smile; 2. A child is born; 3. All of me;4. All the things you are; 5.
Body and soul 6. But not for me; 7. Flamingo; 8. Fly me to the moon; 9. Green
dolphin street; 10. Green sleeves; 11. Here´s that rainy day; 12. Here, there and
everywhere; 13. In a sentimental mood; 14. Isn´t she love; 15. Laura; 16. Love
letters; 17. Manhattan; 18. Misty; 19. Moonlight serenade; 20. My romance; 21.
Night and day; 22. Old folks; 23. Over the rainbow; 24. Secret love; 25. Smoke
gets in your eyes; 26. Someday my prince will come; 27. Speak low; 28. Stella by
starlight; 29.Tenderly; 30. When you wish upon star.

Volume 2.1.2 (canções brasileiras)

1. Amazonas; 2. Andorinha 3. Berceuse a Jussara; 4. Coqueiro de Itapoã; 5.
Curare; 6. Desafinado; 7. Dindi; 8. Duas contas; 9. Ela é carioca; 10. Esse seu
olhar; 11. Eu e a brisa; 12. Eurídice; 13. Iluminado; 14. Ligia; 15. Luz do sol; 16.
Meditação; 17. Pescaria em Paquetá; 18. Por causa de você; 19. Samba de uma
nota só; 20. Samba do avião; 21. Samba do Orfeo; 22. Sue Ann; 23. Suíte Brasília;
24. O astronauta; 25. O trem do caipira; 26. Triste; 27. Tristeza de nos dois; 28.
Viola enluarada.

Volume 2.1.3 (repertório misto 1)

1. Luz do sol; 2. Eu e a brisa; 3. Coqueiro de Itapuã; 4. Laura; 5. Tristeza de nós
dois; 6. Old folks; 7. Over the rainbow; 8. Fly me to the moon; 9. In a sentimental mood; 10. Body and soul; 11. Moonligh serenade; 12. Dindi; 13. Andorinha.

Volume 2.1.4 (repertório misto 2)

Músicas: 1. Viagem; 2. Asa branca; 3. Marina; 4. Smile; 5. Yesterday; 6. If; 7.
Summertime; 8. Gente humilde; 9. Manhã de carnaval; 10. Chuva; 11. Eu sei que
vou de amar.
Exercícios: 1. em Ré maior; 2. em Mi maior.

2.2 Coletânea de estudos
Essa subcategoria consta de volumes com cópias encadernadas cujo conteúdo é voltado
para estudos em tonalidades específicas.

Figura 1: Coletânea de estudos
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Tabela 4: Coletânea de estudos
Volume 2.2.1

Estudos nos tons de La maior e Sib maior

Volume 2.2.2 O violão segundo 1ª Parte – exercícios: Numerados e 1 a 14
Gamela – “método sábio, didático 2ª Parte – Estudos: 1. em Dó maior; 2. em Ré maior (1); 3. em Ré maior (2); 4.
e doloroso”.
em Réb maior; 5. em Mi maior; 6. em Fá maior; 7. em Solb maior; 8. em Mib
maior; 9. em Láb maior; 10. em Sol maior; 11. em Si maior; 12. em Sib maior.
3ª parte – músicas: 1. Mulher rendeira; 2. Asa branca; 3. Smile; 4. Summertime;
5. Yesterday; 6. Samba de uma nota só; 7. Manhã de carnaval; 8. O trenzinho caipira; 9. Eu sei que vou te amar; 10. Canto do povo de algum lugar; 11.
Greensleeves; 12. Viagem.

2.3 Peças avulsas
Nessa subcategoria foram encontradas cópias de arranjos dispostos separadamente em
pequenos volumes contendo arranjo de apenas uma melodia.

Figura 2: Peças avulsas

Segundo Helmuth, a caligrafia nas capas desse volume é do próprio Gamela

Tabela 6: Peças avulsas
Peça 2.3.1

Abismo das rosas

Peça 2.3.2

La Mer

Peça 2.3.3

Primavera

Peça 2.3.4

Rapaz de bem

Peça 2.3.5

Smile

Peça 2.3.6

Som de Carrilhões

Peça 2.3.7

Tempo feliz (Baden Powell e Vinícius de Moraes)
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2.4 Protótipos dos livros publicados
Essa subcategoria consiste em cópias dos rascunhos que antecederam as versões finais
dos livros publicados.

Tabela 5: Protótipos dos livros publicados
Protótipo 2.4.1

Rascunho do livro: 50 anos em cinco canções T&M Editora. Brasília, 2008.

Protótipo 2.4.2

Rascunho do livro Método Gamela – a arte do violão solo para iniciantes

2.5 Composição
Essa categoria consta apenas um item, não menos importante, por se tratar de uma composição de Mestre Gamela, umas das únicas que se tem notícia até o momento, datada em 16 de junho de 1969.

Figura 3: Composição de Mestre Gamela e Antônio Henrique Lemos
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Tabela 6: Composição de Mestre Gamela
Composição 2.5.1

Não se brinca de roda sozinho – Sidney Barros e Antônio Henrique Lemos

2.6 Estudos avulsos
Essa subcategoria, assim como a seguinte, se enquadra dentro do conceito de manuscritos
autógrafos, pois foram elaborados por Mestre Gamela e transcritos pelo aluno Helmuth durante um
período que antecedeu sua morte, sendo considerado. São abordados arranjos em progressões específicas, ex.: I para o II grau; I para o IV grau etc.

Figura 4: Estudos avulsos (manuscritos autógrafos)

Tabela 7: Estudos avulsos
Estudos avulsos 2.6.1

Do I para II grau – exemplo 1, 2 e 3

Estudos avulsos 2.6.2

Do I para III grau – exemplo 1, 2 e 3

Estudos avulsos 2.6.3

Do I para IV grau – exemplo 1, 2 e 3

Estudos avulsos 2.6.4

Do I para VI grau – exemplo 1, 2 e 3

2.7 Arranjos inéditos
Como já descrito, nesta subcategoria consta manuscritos originais dos últimos arranjos
produzidos pelo mestre, sendo alguns, novas versões de arranjos melodias já abordadas anteriormente. Destaque para o último arranjo realizado, para a canção Por causa de você.
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Figura 5: Arranjos inéditos (manuscritos autógrafos

Tabela 8: Arranjos inéditos
Arranjo inédito 2.7.1

Berceuse a Jussara

Arranjo inédito 2.7.2

Olhando para o céu

Arranjo inédito 2.7.3

Por causa de você (último arranjo elaborado)

Arranjo inédito 2.7.4

Samba do avião

Arranjo inédito 2.7.5

Samba do Orfeo
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Considerações finais
A partir do observado pode-se perceber que Mestre Gamela aborda um repertório voltado
para o Jazz e a MPB, e em sua maior parte seleciona canções com harmonias sofisticadas. Podendo-se inferir que em sua abordagem didática, o mestre intenciona colocar o aluno, mesmo o iniciante,
em contato com gêneros musicais com maior nível de elaboração. O aprendizado com foco na prática parece predominar em seu método, nesse sentido o tipo de notação Chord Melody favorece a compreensão e memorização das peças. Notou-se ainda que em seu método há uma preocupação quanto
ao desenvolvimento técnico gradativo, uma vez que os arranjos possuem diferentes graus de dificuldade de execução.
A partir do conceito de ciclo vital dos documentos, (BELLOTTO, 1991, apud COTTA,
2000) pode-se concluir que o material contido nesse acervo de Mestre Gamela passou pela fase corrente, uma vez que não está mais em pleno uso funcional. Como alguma parte do material ainda está
sendo utilizada pelo seu ex-aluno Helmuth, seja para fins didáticos ou estudo pessoal, considera-se
que esta parte esteja na fase intermediária, quando a atividade ligada ao documento é reduzida, e submetido a uma temporalidade que determinará seu descarte ou arquivamento permanente. Provavelmente uma parte do material esteja na fase permanente, quando a atividade relacionada ao documento
é concluída, e ele é recolhido e arquivado para fins de consulta.
Esta investigação proporcionou o acesso a fontes primárias, inclusive a manuscritos autógrafos (tab. 7 e 8), ou seja, produzidos pelo próprio autor, o que, segundo Biason (2008), permite uma
análise de aspectos estilísticos bem como a averiguação de elementos contextuais da obra.
Tendo em vista os resultados obtidos nessa fase inicial da pesquisa, verifica-se a necessidade da realização de um estudo mais detalhado do acervo investigado, bem como de outros acervos
que ainda não tivemos acesso. O objetivo, com isso, é coletar o máximo de material possível, formando uma espécie de banco de dados. Dessa forma, pode-se aplicar as técnicas de arquivologia propostas por Cotta (2000), adotando os procedimentos para o tratamento de documentos, desde sua origem,
passando por normas específicas de classificação, arquivamento e circulação, viabilizando assim a
disseminação da informação adequadamente e evitando qualquer possibilidade de perda.
Ao mesmo tempo considera-se de grande valia uma contextualização histórica, a partir da
qual possa se traçar conjecturas acerca do processo de criação dos arranjos de Mestre Gamela, bem
como de sua concepção pedagógica. Para esse fim, considera-se imprescindível lançar mão de um
novo olhar, como o proposto por Pesavento (2012) acerca da História Cultural. De modo a utilizar de
conceitos fundamentais que possam abarcar os aspectos subjetivos a serem investigados.
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Manuscritos musicais de Encomendação das Almas:
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Resumo: Este trabalho identifica, descreve e analisa contextos das transcrições musicais de rezas cantadas de
Encomendação das Almas contidas em alguns manuscritos dos séculos XIX e XX de propriedade do Museu da Música de
Mariana e da Lira Sanjoanense, visando realizar apontamentos e questionamentos sobre os seus processos de transmissão
oral e escrito em relação ao contexto tradicional em que esta prática ritualística do catolicismo popular está atualmente
inserida, levando em conta possíveis contradições nas abordagens existentes sobre os espaços de suas celebrações.
Palavras-chave: Catolicismo popular. Lamentação das Almas. Música tradicional brasileira.
Abstract: This work identifies, describes and analyzes contexts of the musical transcriptions of prayers sung in the
Order of Souls contained in some manuscripts of the nineteenth and twentieth centuries owned by the Music Museum of
Mariana and Lira Sanjoanense, vmaking notes and questions pertinent to their transmission processes Oral and written in
relation to the traditional context in which this ritual practice of popular Catholicism is currently inserted and taking into
account possible contradictions to the existing approaches on the spaces of its celebrations.
Keywords: Popular Catholicism. Lamentation of Souls. Brazilian traditional music.

Introdução1
Como tradição de origem medieval, a Encomendação das Almas se reflete em vários trânsitos migratórios dentro do espaço luso-brasileiro resultando em sua ampla disseminação por várias
regiões do Brasil, onde ainda é celebrada atualmente durante as noites da Quaresma e/ou Semana
Santa2.
Mesmo que informações generalizadas sobre a temática a enquadre como uma prática de
transmissão oral pertencente à religiosidade popular, revisões bibliográficas realizadas em trabalhos
que abordam a Encomendação das Almas no Brasil3 e em Portugal4 permitem constatar a existência
também de práticas de transcrição deste rito, não só enquanto recolha mas também enquanto transmissão e reprodução de repertório. Trabalhos portugueses, frequentemente, abordam os aspectos sonoros do ritual realizando transcrições musicais, enquanto os trabalhos brasileiros fazem abordagem
sobre tais aspectos relacionando-os mais ao contexto em que ocorrem, apresentando transcrições musicais em números expressivamente menores e/ou, na maioria das vezes, evidenciando as rezas canEste trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa maior, realizada no âmbito do curso de mestrado, sob financiamento da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no Programa de Pós-Graduação
em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, denominada “Cantá prás almas: a reza cantada do ritual de
Encomendação das Almas”.
2
Ver demais trabalhos de Vinícius Eufrásio e Edite Rocha (2015, 2016a, b, 2017).
3
Em publicações oriundas do Brasil foram encontrados poucos trabalhos que abordassem, mesmo que minimamente,
o ritual a partir de uma perspectiva musical e, em cada um deles, encontra-se poucas transcrições musicais sobre as rezas
cantadas (ARAÚJO, 2004; PARÁ, 2006; PEDREIRA, 2010).
4
Em publicações oriundas de Portugal são encontrados mais trabalhos e, em cada um deles, um número mais expressivo de transcrições musicais das rezas cantadas (ABRUNHOSA, 2016; CARVALHINHO, 2010; DIAS; DIAS, 1953;
GIACOMETTI; LOPES-GRAÇA, 1981; GONÇALVES, 2007; JERÓNIMO, 1995).
1
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tadas do rito somente com transcrição de sua respectiva letra que é melodicamente entoada e breve
descrições procedimentais de como as rezas cantadas ocorrem no decorrer das celebrações.
A maioria dos trabalhos produzidos no Brasil acerca deste tema descrevem e procuram
compreender as suas representações simbólicas (dentro da religião e misticismo) e sociais (dentro dos
diversos grupos que o praticam e o reconfiguraram ao longo dos anos e várias diásporas). Entretanto,
através de buscas por um olhar das ciências musicais na produção bibliográfica encontrada acerca da
Encomendação das Almas, verifica-se a existência limitada de materiais que descrevam os elementos
sonoros das rezas cantadas desta manifestação e que possibilitem a compreensão sobre como estas
ocorrem no âmbito da Encomendação. Considerando que transcrições textuais, em si, não representam ritmos, alturas, intensidades e dinâmicas sonoras, destacamos na transcrição musical (mesmo
diante das limitações da partitura convencional), um instrumento expressivo para analisar contextos
de práticas de Encomendação das Almas e ilustrar representações sonoras, o que nos permite interpretar e justificar nossas considerações, além de possibilitar e ampliar óticas de leituras.
Deste modo, tendo em vista que o ritual de Encomendação das Almas tem sido, aparentemente, uma prática da paraliturgia católica e que sua recorrência se estendeu a municípios de todas
as regiões brasileiras5, durante todo o período desta pesquisa que deu origem a este artigo6, foi mantida uma constante atenção sobre a possibilidade de encontrar relatos, registros e demais materiais
físicos que pudessem representar a existência, atual ou pretérita, da prática Encomendação em cada
localidade visitada.
Assim, durante o trajeto de pesquisa foi recorrente nos questionarmos sobre o objeto pesquisado e, a partir de uma conversa com os musicólogos Paulo Castagna e Fernando Lacerda Simões
Duarte, obter conhecimento sobre a existência de alguns manuscritos que retratavam rezas cantadas
do ritual. Em um momento posterior, estes exemplares digitalizados de transcrições manuscritas foram gentilmente enviados por Paulo Castagna7 a partir de materiais disponíveis no Museu da Música
de Mariana8 e na Lira Sanjoanense.
A Encomendação das Almas, como expressão típica da religiosidade popular brasileira,
está inserida em um contexto no qual seus simbolismos, procedimentos, significados e, principalmente, as rezas/cantos são transmitidos por via da tradição oral, o que abre margem para, através do
corpus documental selecionado para a realização deste estudo, questionar outros espaços e contextos
em que eram realizadas. A partir da interpretação dos manuscritos é possível inferir aspectos que ilustram possibilidades do uso deste repertório de formas bastante distintas da manifestação ritual mais
Existem relatos da prática deste ritual em todas as regiões do Brasil (PEDREIRA, 2009, p. 2) e as principais pesquisas abordam a região da Chapada Diamantina e outras localidades do estado da Bahia, Amazonas, São Paulo, Rondônia,
Goiás, Sergipe, Pará, Paraná e Minas Gerais. Estudos também demonstram uma diversidade de formas pelas quais a
Encomendação das Almas é expressa, mas ao mesmo tempo, também demonstrando várias semelhanças a cada recorrência, compondo uma base que nos permite distinguir essa celebração (MAHFOUD, 1999; NASCIMENTO, GENIO
DE PAULO ALVES, 2007; PASSARELLI, 2007; PEDREIRA, 2010b; PEDRO, 2009; PEREIRA, 2005; PORTO,
LILIANA; KAISS; COFRÉ, 2012; SANTOS, MAGNO FRANCISCO DE JESUS, 2011; SOARES, 2014; TEIXEIRA,
2009; VIOLA, 2010).
6
Isso envolveu viagens a várias cidades, sobretudo mineiras, para apresentações de trabalhos e eventos; viagens para
coleta de dados em trabalhos paralelos; reuniões com os membros do CEAMM (Centro de Estudos dos Acervos Musicais
Mineiros); viagens e passeios turísticos, dentre outros.
7
Em dezembro de 2016 foram recebidos oito exemplares, todos digitalizados em alta resolução, permitindo a observação de detalhes gráficos.
8
Para mais informações acesse o site disponível em: http://www.mmmariana.com.br/. Acesso: 27/02/2017.
5
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popular e rural que hoje é conhecida e divulgada em trabalhos acadêmicos e científicos que abordam
esta temática.

1. As rezas cantadas da Encomendação das Almas e suas categorias
no rito
O rito de Encomendação das Almas caracteriza-se por uma prática exclusivamente noturna, representado por um grupo de pessoas que, em cortejo, percorrem um determinado número ímpar de casas ou paradas selecionadas (geralmente 3, 5, 7 ou 9) e diante destas entoam melodicamente
algumas rezas de caráter lúgubre, solicitando a quem os ouve que, do lado de dentro das suas residências, realizem as preces solicitadas por meio da letra do canto/reza em sufrágio de tipos de almas
específicas (de familiares já falecidos; daqueles em pecado mortal; almas do purgatório; almas esquecidas, entre outras).
De forma geral, as rezas cantadas podem ser classificadas como: Pedidos, Encerramento e Agradecimento. Cada categoria possui características e funções distintas na realização do ritual,
por exemplo: a) Rezas/Cantos de Pedidos – geralmente é primeira reza a ser entoada durante as paradas9 – tendo como característica ser repetida três vezes, com solo e coro seja em uníssono ou homofonia de vozes, em cada momento em que o grupo pára, principalmente quando os encomendadores
chegam diante de residências10 –, e este tipo de canto se distingue por traduzir os procedimentos e as
intenções do rito, tendo como aspecto marcante, o ato de pedir cantando por preces em sufrágio de
determinados tipos de almas que os encomendadores acreditam necessitar de orações; b) Rezas/Cantos de Fechamento – geralmente consistem em benditos11, ladainhas e cantos de procissão de Semana
Santa entoados após as três repetições da reza/canto de pedidos; c) Rezas/Cantos de Agradecimento –
este só é entoado quando determinado devoto, ao acolher o rito diante de sua residência, oferece aos
encomendadores um lanche previamente deixado do lado de fora da casa para que, após realizarem o
reza/canto de fechamento, possam se alimentar em silêncio, cantando então após o lanche a reza/canto de agradecimento, que encerra aquela parada e lhes permite prosseguir.
Em relação ao texto que é entoado no decorrer das rezas/cantos de pedidos, podemos verificar que é a partir dele que os encomendadores estabelecem comunicação com os devotos que recebem a Encomendação das Almas do lado de dentro de seus lares, já que estes, tradicionalmente, não
devem sair de casa e nem ousar ver o cortejo, participando do rito na realização das orações solicitadas através das rezas/cantos de pedidos e não podendo, de forma alguma, olhar para o lado de fora
enquanto o ritual estiver em curso. (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016b, p. 5).
Nome dado aos locais onde o grupo de encomendadores realizam suas rezas. O ritual tem, geralmente, como ponto
de partida uma igreja, um cruzeiro ou um cemitério, devendo passar por um número ímpar de paradas em cada noite de
sua realização (3, 5, 7, ou 9), podendo estas serem casas de devotos, encruzilhadas, cruzeiros, capelas, igrejas, cemitérios ou locais onde pessoas que faleceram.
10
Há a possibilidade das paradas ocorrerem diante de igrejas, cemitérios, cruzeiros e encruzilhadas. Nestes casos, o
canto/reza de pedidos é mais direcionado ao divino do que aos moradores que recebem o ritual diante de suas casas.
11
Aqui o termo bendito surge com uma conotação diferente da expressa por Carolina Pedreira (2009), pois é aqui
compreendido enquanto canto religioso de cunho popular (DUARTE, 2016, p. 102), ou reza cantada que geralmente se
inicia com louvação “bendito louvado seja”, comum ao meio rural em práticas devocionais caseiras ou em procissões
(ARAÚJO, 2004, p. 499).
9
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Ao observarmos os textos dos cantos, é relevante considerar os aspectos simbólicos e
místicos existentes nas rezas cantadas do rito de Encomendação das Almas, principalmente nas rezas/
cantos de pedidos, uma vez que estas surgem não somente como um componente musical ou aspecto sonoro que meramente compõe parte operacional da cerimônia, mas enquadram-se também como
um elemento cujo significado expresso não pode ser encontrado unicamente na produção sonora, pois
está da mesma forma justaposta ao contexto cultural e nas concepções religiosas que envolvem sua
prática e fundamentam suas condutas e ações, bem como no fato de ser considerado como ponto essencial para a comunicação com o outro mundo, compreendido como componente indispensável para
que as preces alcancem o contato com o plano divino. Deste modo, daremos enfoque às rezas/cantos
de pedidos, categoria na qual é possível enquadrar as rezas/cantos contidas manuscritos recebidos.
O trabalho com as fontes documentais que contém transcrições de música manuscrita nos
possibilitaram também questionar se entre meados do século XVIII e início do século XX, antes do
processo de romanização da Igreja Católica, as rezas/cantos de Encomendação das Almas poderiam
ser interpretadas como repertório em outros contextos além da prática de cariz popular e rural na qual
é celebrada em forma de cortejo noturno, abrindo margem para outra perspectiva de pesquisa sobre este rito que, até então, foi fortemente designada na bibliografia somente como prática de tradição oral.

2. Os manuscritos musicais de Encomendação das Almas
Dentre os manuscritos musicais disponíveis no Museu da Música de Mariana e da Lira Sanjoanense, há transcrições que, aparentemente, não são oriundas de observações do ritual em
seu cariz tradicional mais popular e rural, interpretado como cortejo noturno, pois os elementos e indicações presentes nas transcrições remetem a um cariz composicional, contendo: alguns arranjos
elaborados, a presença de baixo instrumental (que poderia ser realizado como baixo-contínuo), a configuração para a interpretação por coro masculino, o que nos permite distinguir a finalidade atribuídas
a estas rezas/cantos em relação aos tipos de sonoridades e interpretações musicais comuns às celebrações populares e rurais pelas quais o rito atualmente é mais conhecido e abordado em trabalhos acadêmicos e científicos.
Em seu formato enquanto tradição popular, o modelo mais convencional de divisão vocal
para coro não é comum devido ao seu cariz de transmissão oral, o que nos permite identificar, nestas
fontes documentais a possibilidade do repertório pertencente a este ritual já ter possuído um caráter de
institucionalização ou de organização atípica para os grupos de rezadores populares da Encomendação das Almas, remetendo a possíveis processos de apropriação e expropriação12 (como indicado no
Exemplo 1), ou transformações contextuais, como a romanização, que poderia ter impulsionado modificações relacionadas à performance do rito e que, nas décadas que precedem o início do século XX,
poderiam estar vinculadas diretamente à liturgia católica durante um período anterior à romanização.
Ações como estas podem ser problematizadas a partir da ótica proposta por José Jorge de Carvalho (2004) em seu trabalho Metamorfoses das tradições performáticas afro-brasileiras: de patrimônio cultural a indústria de entretenimento
e por Marc-Antoine Camp (2008) no texto Quem tem autorização para cantar o cântico ritual? resultando em uma discussão sobre processos de apropriação e expropriação das rezas cantadas deste rito.
12
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Os manuscritos musicais digitalizados que compõem o corpus documental deste estudo
são constituídos por seis rezas/cantos de Encomendação das Almas, das quais somente três encontram-se completas e apresentamos determinados recortes enquanto ilustração para as descrições e
análises contextuais (Exemplo 1, 2, 3 e 4). As demais rezas/cantos existentes dentre os manuscritos
partilhados do Museu da Música de Mariana são partes avulsas de obras maiores, mas que ainda não
obtivemos acesso à sua completude por não estarem disponíveis.
As fontes musicais referem-se às seguintes rezas/cantos: 1) “Encomendação de almas”
de Adhemar Campos Filho (1926 – 1997) para coro masculino e vozes, de 1960 (BrMgMna MMM
CDO.13.002 CUn (im.01) Coro-TitC (bf.01a) f.01r [22,0 x 31,9]); 2) “Encomendação de almas” para coro misto a quatro vozes, flautas, trompas e baixo de Manoel Dias de Oliveira (17..–1813), presente na Coleção Música Sacra Mineira (n.5) de 1975, composta no século XIII embora sem data de
composição especificada, e cujo original são pertencente à Lira Sanjoanense (sem código de inventariação); 3) “Encomendação de Almas Alerta, alerta”, sem autor e data expresso na fonte (BrMgMna
MMM CDO.01.338); 4) “Lembra-te das almas do purgatório” de 1860, cujo autor encontra-se ilegível, constituído por uma parte avulsa (BrMgMna MMM CDO.02.140); 5) “Tenor, em Comendação de
Almas” (BrMgMna MMM CDO.05.036) cujas notações no final da transcrição remetem à propriedade de José Pereira; 6) “Levanta-te ó pecador”, parte instrumental avulsa da qual não está disponível a
parte vocal e não possui data ou identificação de autoria (BrMgMna MMM CDO.02.287 CUn (im.01)
INI (sf.01a) f.01r [21,6 x 23,6]).

Exemplo 1: Capa da Encomendação de almas de Adhemar Campos Filho (1926 – 1997) para coro masculino
e vozes, datada em 1960 (BrMgMna MMM CDO.13.002)
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O exemplo 1, capa do manuscrito musical Encomendação de almas para coro masculino e
vozes (BrMgMna MMM CDO.13.002), de 1960, composta por Adhemar Campos Filho (1926–1997),
contém informações que nos permitem inferir ideias sobre possíveis contextos em que as rezas cantadas do ritual eram interpretadas. Neste exemplo está escrito em letras menores: “Antiga cerimônia
praticada, em Prados13, pelos pretos. Cantavam as palavras aproveitadas nesta música, na Quaresma,
às sextas-feiras, em sete encruzilhadas, ou diante dos Sete Passos, ou ainda, diante de sete cruzeiros”.
O texto escrito nesta capa demonstra através da expressão “Cantavam as palavras aproveitadas nesta música” que o autor desta transcrição – composição de processos de apropriação e expropriação adaptada para coro – não considerou os cânticos entoados pelos “pretos” como música,
mas sim, o resultado de seu trabalho composicional. Outros pontos que merecem destaque é a expressão “Antiga cerimônia” e o fato de se tratar de uma peça para coro masculino (Exemplo 2), pois tais
dados podem significar que o ritual de Encomendação das Almas poderia um dia, em algum lugar nas
imediações de Prados/MG, ter sido considerado como uma liturgia ou paraliturgia corrente dentro do
cenário das celebrações eclesiásticas. Entretanto, embora o manuscrito apresente a data de 1960, para
atingir resultados mais amplos, torna-se necessário uma investigação contextual detalhada na localidade, a qual ainda não foi possível realizar.

Exemplo 2: Encomendação de almas de Adhemar Campos Filho (1926–1997) para coro masculino e vozes,
datada em 1960 (BrMgMna MMM CDO.13.002)
13

Município mineiro localizado a aproximadamente 30 quilômetros de São João Del Rei/MG.
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O texto utilizado para a composição de Adhemar, apropriadas a partir da celebração de Encomendação das Almas, demonstram que a mesma se enquadra dentro da categoria reza/canto de pedidos, pois além de indicar procedimentos do rito (“pecador alerta”) – em que indica ao ouvinte do cântico
que deve acordar e ficar atento à celebração –, faz solicitação pelas orações Pai Nosso e Ave Maria.

Exemplo 3: Excerto da Encomendação de almas para coro misto a quatro vozes, flautas, trompas e baixo de
Manoel Dias de Oliveira (17.. – 1813), presente na Coleção Música Sacra Mineira (n.5) de 1975, mas composta
no século XIII, pertencente à Lira Sanjoanense (sem código de inventariação)
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Outro exemplo de reza/canto de pedidos, identificada também mediante os versos que solicitam que os ouvintes realizem determinadas orações em prol das almas, é a composição de Manoel
Dias de Oliveira (17..–1813). Esta obra apresenta elementos que permitem questionar a Encomendação das Almas como prática cuja transmissão se deu somente pela via da oralidade, pois, ao analisarmos o contexto de uma possível interpretação dessa peça (Exemplo 3) – composta para coro misto,
trompas, flautas e baixo –, durante a realização do rito, embora não conhecendo a existência das partes cavas, podemos inferir a dificuldade de ser tocada sem ser memorizada caminhando por ruas noite
adentro sem iluminação, como ocorre no formato mais popular e rural do rito. Deste modo, podemos
pressupor que a interpretação de um repertório como este demandaria uma estrutura diferente da que
atualmente é expressa nos trabalhos que abordam o tema.

Exemplo 4: Excerto
da Encomendação de
Almas “Alerta, alerta”
(BrMgMna MMM
CDO.01.338)

Pensar na presença da Encomendação das Almas ocorrendo dentro da Igreja Católica
no formato como este ritual é concebido na atualidade pode ser uma ideia ainda inexplorada, visto que pesquisas que têm abordado o rito buscam fundamentar suas investigações, na maior parte
dos trabalhos, somente em informações recolhidas em observações e entrevistas, colhendo informações a partir de uma memória oral a qual só é possível tanger até certo limite temporal. Contudo, o trabalho com transcrições manuscritas, principalmente se aliado à recolha oral, pode nos
permitir ampliar contextos, considerando argumentos também a partir de evidências documentais,
como por exemplo a presença de um baixo instrumental em um manuscrito musical sobre a Encomendação das Almas, num quadro em que o rito, embora de origem cristã, tenha sido perseguido
pelo Catolicismo no século XX, na sequência da relação atribuída a práticas pagãs em Portugal e,
no Brasil, a práticas afro.
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Tendo em perspectiva a função dentro das categorias de reza/cantos do ritual, o exemplo
4 configura um recorte manuscrito da transcrição de uma reza/canto definida em título como Encomendação de Almas e que foi copiada nos espaços em branco restantes de um manuscrito da Oratória
ao Menino Deus de Inácio Parreiras Neves. Devido ao estado precário do exemplar, não foi possível
definir exatamente a integralidade do texto entoado, mas é possível categorizá-lo enquanto reza/canto de pedidos devido ao fato de que, nos versos iniciais, há a chamada característica “Alerta, alerta,
alerta cegos mortais, cegos mortais”, indicando procedimentos que aqueles que recebem a celebração
diante de suas casas devem adotar.

Exemplo 5: Lembra-te das almas do purgatório (BrMgMna MMM CDO.02.140) de 1860

O exemplo 5, como parte de uma reza/canto da Encomendação das Almas, representa
uma parte avulsa referente à voz do baixo e, considerando o texto identificado abaixo de sua linha melódica, pode ser categorizada como reza/canto de pedidos pertencente à Lamentação das Almas, denominação também atribuída ao ritual. Este exemplo refere-se a práticas ritualísticas do século XIX,
conforme o registro datando 1860 que está grafado no canto inferior direito do manuscrito. Através
do texto transcrito, realça-se a solicitação para aqueles que a ouvirem se levantarem durante a reza/
canto a ser entoado, como símbolo de respeito pela memória das almas que estão em pena no Purgatório, suplicando pela misericórdia do Senhor.
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Exemplo 6: Tenor, em Comendação de Almas (BrMgMna MMM CDO.05.036) cujo notações ao final da
transcrição remetem à alguém denominado José Pereira
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Outro exemplo da reza/canto oriunda do ritual de Encomendação das Almas (Exemplo 6)
surge a partir de uma transcrição de 10 de fevereiro de 1903 que, aparentemente, indica ser a uma parte avulsa de uma peça prevista para coro se considerarmos a indicação da respectiva voz do “Tenor”.
Contudo, a presente indicação também pode nos remeter ao fato de que mesmo em localidades onde a transmissão do rito se deu pela oralidade, o responsável por entoar as rezas/cantos eram figuras
de liderança dos grupos de encomendação, também denominados como tenor, e que provavelmente cantariam a base da melodia entoada para a realização de outras vozes improvisadas. Esta prática,
oriunda de uma formação erudita e fortemente divulgada nos meios eclesiásticos de séculos passados,
poderá ter permanecido curiosamente também por via oral.

Exemplo 7: Manuscrito Levanta-te ó pecador (BrMgMna MMM CDO.02.287)
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O último exemplo (Exemplo 7) é também uma fonte de reza/canto incompleto, uma vez
que se trata de uma parte instrumental com breves transcrições do texto a ser entoado durante a reza cantada, possivelmente para que seu executor durante a performance pudesse acompanhar o canto
com mais facilidade e se localizar musicalmente em meio à celebração. Em relação ao texto parcialmente transcrito, expressões como “levanta-te ó pecador” nos possibilita juntar ao grupo de reza/
canto de pedidos, pois a partir deste podemos inferir que os versos que lhe dão sequência estariam
também de acordo com o que normalmente se espera em relação ao contexto do que é entoado, solicitando também orações aos devotos que recebem o rito do lado de fora das suas residências. Entretanto, por se tratar de uma fonte incompleta, esta não nos permite compreender como, de fato, o canto
era entoado na Encomendação das Almas a qual, um dia, esta reza/canto foi parte integrante.

Considerações finais
A diversidade de rezas/cantos existentes, tal como a variedade de formas de manifestação registradas através das publicações encontradas e comparadas (mesmo nos casos que possuem
maiores discrepância entre si), é composta por expressões musicais e textuais que carregam elementos simbólicos comuns, como: a solicitação de “alerta” ou “levanta-te” para que sejam realizadas
determinadas orações em prol de diferentes tipos de alma; a entonação melancólica; a maneira responsorial e/ou em coro; o caráter comunicativo; a relação direta com o sobrenatural e demais aspectos tradicionais discorridos ao longo deste trabalho, formam um conjunto consonante categorizados
como rezas/cantos de pedidos, componentes do ritual de Encomendação das Almas, e que ilustram
várias de suas práticas dentro do Brasil. Neste âmbito, é possível questionar se seria válido pensarmos
sobre a possibilidade de, mesmo em meio a tantas aculturações existentes na história do povo brasileiro, a Encomendação das Almas mantenha resquícios arcaicos de uma tradição eclesiástica que,
perpassando e resistindo a várias transformações da Igreja Católica e influências, teria sido convertida pelos devotos em manifestação popular.
Este trabalho sobre rezas específicas cantadas do ritual de Encomendação das Almas
em manuscritos musicais no Brasil e seu estudo analítico a partir das informações contidas nos documentos destacam a necessidade de maiores pesquisas que relacionem e comparem a componente
contextual com o conteúdo musical deste ritual e respectiva interpretação. Esta carência ressalta uma
dificuldade para os pesquisadores que se interessam em aprofundar o âmbito sonoro deste rito, dado
que estes representam uma componente fundamental e das mais marcantes desta celebração, através
do ato de se rezar cantando as lúgubres melodias nas noites da Quaresma. Esperamos, assim, que esta
abordagem a partir de manuscritos musicais inéditos da reza cantada de Encomendação das Almas do
Museu da Música de Mariana e da Lira Sanjoanense, permita levantar novos questionamentos capazes de impulsionar futuras investigações que aliem um olhar analítico de documentos musicais, como
partituras, aos contextos nas quais estes eram inseridos e interpretados.
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Resumo: Compreendendo o museu a partir de algumas de suas manifestações – museu enquanto: 1) espaço de manifestação
das Musas, 2) personagem, 3) poeta, 4) instituição e 5) processo – este trabalho pretende analisar as relações entre museu
e música no âmbito das instituições museológicas brasileiras através de um levantamento das atividades musicais nesses
espaços. Para tanto, delimitamos como objeto de estudo apenas as instituições que recebem a denominação de museu
da música e que estão cadastradas no IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). A primeira parte do trabalho apresenta
cinco possíveis manifestações do conceito museu e como a música se relaciona com essas manifestações. Na segunda
apresentamos o levantamento das práticas musicais identificadas nos museus da música no Brasil e analisamos de que
forma buscam preservar a música para além da materialidade dos objetos de seus acervos.
Palavras-chave: Museu-acontecimento; patrimônio imaterial musical; museus e acervos.
Abstract: Understanding the museum from some of its manifestations – museum as: 1) manifestation space of the Muses,
2) character, 3) poet, 4) institution and 5) process – this work intends to analyze the relations between museum and music
in the scope of Brazilian museological institutions through a survey of musical activities In these spaces. Therefore, we
consider for study only the institutions that receive the denomination of music museum and that are registered in IBRAM
(Brazilian Institute of Museums). The first part of this paper presents five possible manifestations of the museum concept
and how music relates to these manifestations. In the second one we present the survey of the musical practices identified
in the museums of music in Brazil and analyze how they seek to preserve music beyond the materiality of the objects in
their collections.
Keywords: Museum-event; intangible musical heritage; Museums and collections.

Introdução
As relações entre as designações museu e música frequentemente convergem na ideia de
museus da música – espaços destinados à salvaguarda, preservação, pesquisa e divulgação da música. Contudo, considerando que a música é essencialmente temporal1 e imaterial2, podemos questionar
como poderia ser abrigada em uma instituição notadamente de representação física. Para tentar compreender os museus da música – assim como acervos diversos, arquivos públicos e particulares dentre
outros, responsáveis pela guarda de objetos ligados ao fazer musical (partituras, instrumentos, registros sonoros, iconografias etc.) –, analisaremos como estes são responsáveis pelo patrimônio musical
documental e organológico3, contrastando com a relação música e museu para além da materialidade
da instituição museológica e seus objetos.
Neste texto, usamos o conceito de temporalidade baseado nos trabalhos de Antonio Jardim (JARDIM, 2005), Eduardo
Seincman (SEINCMAN, 2001) e Alfred Schutz (SCHUTZ, 1976): a temporalidade da música está ligada à ideia de que
ela se desenrola no tempo, e só através dele a performance musical pode se realizar. Esse fator temporal não está relacionado, necessariamente, ao tempo cronológico, mas sim à própria espaço-temporalidade instaurada durante a performance musical.
2
Ressaltamos que quando falamos em música, estamos nos referindo à obra musical (temporal e imaterial), diferenciando-a das fontes musicais e diversos outros objetos ligados ao fazer musical (instrumentos, iconografias, etc.).
3
Adotamos a divisão de patrimônio musical apresentado por Ezquerro-Esteban (2016). De acordo com este autor,
o patrimônio musical é formado pelo patrimônio documental (partituras, hinários etc.), patrimônio espacial (salas de
concerto, teatros, salões etc.), patrimônio organológico (instrumentos musicais) e o patrimônio propriamente musical,
sonoro, auditivo – esse sim imaterial (EZQUERRO-ESTEBAN, 2016).
1

Comunicações

279

Menu
Embora os conceitos museu e música possam ser autônomos e, a princípio, nos parecer
distantes, podemos relacioná-los a partir da ideia de museu como processo, fenômeno, ação, acontecimento (SCHEINER, 2008b). A percepção de um museu enquanto processo nos permite identificar
possibilidades de salvaguarda do patrimônio imaterial, pois este só é preservado através de sua própria realização, caracterizando-se como um museu que existe enquanto ação. Neste percurso de pensamento, o museu como fenômeno se torna uma possibilidade de preservação da música enquanto
obra imaterial.
A partir desta perspectiva, este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre museu e música no âmbito das instituições museológicas brasileiras através de um levantamento das
atividades musicais nesses espaços, em uma tentativa de responder a questões como: será que os
museus da música no Brasil, promovem práticas musicais para manter viva a própria obra musical
(patrimônio imaterial)? Ou seja, estas instituições entendem o museu também como processo? Ou
eventualmente, centram-se apenas em guardar os objetos relativos ao fazer musical? Neste âmbito,
destacamos especialmente a dinâmica entre os conceitos de museu e música, delimitando como objeto de estudo apenas as instituições denominadas museu da música e que estão cadastradas no IBRAM
(Instituto Brasileiro de Museus), não incluindo em nosso trabalho espaços que possam ter acervos
musicais e/ou realizem práticas musicais, mas que recebem outras denominações ou que recebam a
denominação de museu da música mas não estejam cadastradas no IBRAM.
A primeira parte deste trabalho apresenta algumas manifestações do conceito museu, tanto em suas origens mitológicas como institucionais e uma análise da relação da música com essas diferentes manifestações. A segunda parte tem como foco as relações entre museu e música dentro dos
museus da música no Brasil, fazendo um levantamento das atividades musicais desenvolvidas nestas
instituições e suas motivações ao promovê-las. Para esta segunda parte foram realizadas entrevistas
com representantes das instituições selecionadas, recorrendo também a outras informações disponibilizadas na internet e/ou materiais de divulgação dos respectivos museus.

1. Algumas manifestações do museu e suas relações com a música4
Existem várias perspectivas de entendimento do conceito museu, sendo a mais antiga
aquela que provém da mitologia, onde museu pode ser entendido de duas formas diferentes: museu
enquanto espaço e enquanto personagem. A primeira delas, o museu enquanto espaço (físico ou não)
de manifestação das Musas ou, templo das Musas (CHAGAS, 2009; SCHEINER, 1998), remete às
Musas, filhas de Mnemosine (Memória) e Zeus, que eram as responsáveis por contar a história dos
homens e dos deuses, por revelar verdades e tornar presente o que cantavam pela boca dos aedos, os
poetas cantores gregos (BRANDÃO, 1991; GRIMAL, 1993; JULIÃO, 2006; TORRANO, 1991). O
museu então, neste contexto, era o lugar de manifestação da memória, um lugar de preservação a partir do canto das Musas.
4 Parte destas reflexões foram apresentadas na dissertação Memória, Música, Museu: Reflexões sobre Música Antiga
entre o Templo das Musas e o Museu-Acontecimento (AZEVEDO, 2014b).
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A outra forma de museu na mitologia, o museu enquanto personagem, remete à figura de
Museu, excelente músico, adivinho renomado e capaz até de curar os enfermos com sua arte, e que
teria sido, segundo a tradição mais comum, mestre ou até mesmo filho de Orfeu (BULFINCH, 2006;
BRANDÃO, 1991; G.R.I.M.M., 2017). Mário Chagas destaca estas duas formas míticas de compreender o museu:
Esses dois caminhos de uma genealogia mítica não estão em oposição, ao contrário, complementam-se. Nos dois casos, estão presentes Zeus, Mnemósine e as musas. Por um lado,
o museu está vinculado ao Templo das Musas, o que enfatiza a noção de espaço e de lugar
e, portanto, de uma topografia mítica. Mas, por outro lado, o ‘Museu’ como poeta enfatiza
a existência de uma personagem, de um ator semi-histórico, de uma entidade mítica que é
construtora de narrativas e é narrada. Esses dois caminhos ajudam a compreender que o
museu se faz como lugar ou domicílio das musas e a partir de um sujeito que narra e que é
intérprete delas (CHAGAS, 2009, p. 57).

Reforçando a ideia de museu como personagem, porém posterior à mitologia, existe referência a um poeta grego do século V ou VI, que supostamente usava o pseudônimo de Museu e que
cuja única obra identificada é o poema Hero e Leandro. Supõe-se que este nome possa ser um pseudônimo, já que Museu teria sido um grande poeta e músico na mitologia (SIMÕES, 2006, p. 13-15).
Outra forma de compreender este conceito é o museu enquanto instituição, que remete a
uma identificação mais atual e que, de acordo com a Lei nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009, no panorama brasileiro caracteriza-se holisticamente por três pilares de atuação: a preservação, a pesquisa
e a divulgação. Dessa forma, consideram-se museus
[...] as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam
e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo,
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento
(BRASIL, 2009, art. 1º).

O discurso das instituições museológicas está embasado nas ideias de originalidade, autenticidade e presença, mas esta forma como atribuímos a arte hoje, autônoma, desligada do seu local de origem, surge no século XIX, juntamente com o museu e a história da arte. Segundo Douglas
Crimp, o museu nasce juntamente com a criação da disciplina de história da arte, porém, busca-se
determinar sua origem em épocas imemoriais, como se fosse um desenvolvimento do ato natural de
colecionar (CRIMP, 2005). A ideia moderna de museu foi criada para atender à demanda da sociedade por uma tradição que atestasse as narrativas estabelecidas naquele momento e contribuiria para
a fabricação de um passado: era necessário criar um passado para que se estabelecessem os museus.
Embora muitas outras instituições ao longo da nossa história tenham sido chamadas de museu, estas
não se identificavam com um fenômeno social de determinada época e nem com uma instituição legitimada como acontece com o museu moderno (SOARES, 2011).
Nesse sentido, o museu enquanto instituição tem como unidade conceitual o objeto
(SCHEINER, 2008b), na medida em que é a partir desses objetos resguardados que todas as ações de
determinado museu serão pensadas a fim de garantir sua preservação e divulgação. Assim, o museu é
moldado não só fisicamente a partir do objeto, mas conceitualmente. Porém, quando tratamos da preservação do patrimônio imaterial, o exercício de ir além do objeto em si, permite identificar formas
de salvaguarda que sejam condizentes com a natureza da obra que se pretende preservar.
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A última manifestação de museu que pretendemos apresentar neste trabalho, tendo como
foco a preservação do patrimônio imaterial, é entendê-lo enquanto processo, ação, fenômeno, acontecimento. Essa ideia de museu como processo, aqui designado museu-acontecimento (AZEVEDO,
2014b), parte de uma teoria museológica que, inicialmente entendida como um conjunto de técnicas
e metodologias relativas ao museu institucionalizado (espaço físico), se desenvolve principalmente
a partir da década de 1970, como um campo do conhecimento dedicado à identificação e análise da
ideia de museu e suas diferentes manifestações e representações, sejam elas materiais ou imateriais
(SCHEINER, 2008a). No museu-acontecimento o tempo do objeto a ser exposto é o que corresponde à sua exposição, ou seja, o tempo em que o objeto se manifesta é o único tempo em que ele existe (AZEVEDO, 2014a), tornando este museu mais próximo a uma possível forma de preservação do
patrimônio imaterial, já que ao contrário do museu que se molda a partir de objetos físicos, o museu
como processo se realiza nas manifestações que pretende preservar.
Relacionando diretamente a música a estas diferentes manifestações de museu, percebemos que estes conceitos partilham elos importantes: na etimologia estes dois conceitos vinculam-se
às Musas, sendo música a arte das Musas, ou seja, sua forma de manifestação (JARDIM, 2005, p.
14), e sendo o museu o lugar de habitação ou manifestação das Musas. Na mitologia, no âmbito do
museu como personagem (músico, filho de Orfeu, poeta, encantador e adivinho), a música é a própria
forma de manifestação do museu que, enquanto personagem, se utiliza da arte das Musas para exercer seu encantamento.
Passando a uma realidade atual da relação da música com o museu instituição, a derivação de museu do templo das Musas redundou no espaço destinado ao estudo e conhecimento das artes e ciências, algo que se representa facilmente através do chamado museu tradicional, instituição
que abriga os mais variados objetos. Contudo, o ato de guardar não se configura como uma tarefa
única destas instituições, pois para que esses objetos sejam portadores de sentido e significados, é
necessário que haja também investigação (estudos sobre a origem do objeto), preservação (inibir a
ação deterioradora do tempo) e comunicação (exposição). Questionar como a música se insere nestes processos museológicos, permite-nos indagar que o ato de guardar partituras, instrumentos, iconografias do fazer musical, ou seja, todo o patrimônio material ligado à música, não condiciona o ato
de guardar a obra musical. Segundo Eduardo Seincman, “o texto de um dramaturgo, embora possa
ser lido, entendido e apreciado, ainda não é uma peça de teatro, do mesmo modo que uma partitura
ainda não é música, mas apenas um projeto. A música só existe, de fato, na performance” (SEINCMAN, 2001, p. 15).
Analisar a relação entre museu e música dentro das instituições museológicas nos leva a
dois caminhos: a preservação do patrimônio material ligado à música (fontes musicais, instrumentos,
registros sonoros, iconografias etc.) e a preservação do patrimônio imaterial, a obra musical em si. Estes dois caminhos são possíveis nestas instituições, pois se os objetos podem ser guardados e preservados no espaço físico do museu, a obra musical também pode ser preservada a partir de atividades
musicais desenvolvidas por estas instituições e, neste caso, conectando-se à ideia de museu-acontecimento apresentada anteriormente. A partir dos conceitos de museu como instituição e museu-acontecimento, apresentamos um levantamento das ações musicais desenvolvidas nos museus da música no
Brasil a fim de analisar as relações entre museu e música nestas instituições.
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2. Museus da Música no Brasil
De acordo com o Guia dos Museus Brasileiros (IBRAM, 2011), existem hoje no Brasil
quatro instituições que recebem a denominação museu da música, localizados nas cidades de Mariana/MG, Itu/SP, Santana de Parnaíba/SP e Timbó/SC.5 Para investigar essa possível relação entre museu e música dentro destes museus, foram realizadas entrevistas com membros destas instituições e
utilizadas, eventualmente, informações disponibilizadas na internet e em materiais de divulgação.
O Museu da Música de Mariana6, desde 1960 mantem um acervo composto por fontes
musicais dos séculos XVIII a XX de cerca de trinta cidades mineiras (MARIANA, 2017b). Além dos
manuscritos musicais, o museu abriga ainda livros litúrgicos antigos, instrumentos musicais e fotografias (MARIANA, 2017a). No intuito de tornar acessível ao público seu acervo, o Museu da Música
de Mariana tem realizado projetos de edição e publicação de obras de seu acervo, além de gravações
das mesmas. É realizado atualmente o projeto Arte Educação Através da Música, que foi elaborado
com o objetivo de capacitar coros de cidades de Minas Gerais para a execução de músicas compostas no Brasil nos séculos XVIII a XX promovendo concertos de difusão desse repertório. Entre 2012
e 2015 foram realizados 60 concertos em 15 municípios mineiros, atingindo um público estimado de
20.000 pessoas (GOMES; LOPES, [s.d.]).
Foi possível constatar, a partir da entrevista realizada, que o Museu da Música de Mariana
tem grande preocupação com a conservação das fontes musicais sob sua guarda e, particularmente, preocupa-se com a difusão desse material na comunidade em torno do museu como forma de integração social. A partir de publicações de fontes de seu acervo e gravações das mesmas, contribui para que as obras
musicais sejam divulgadas, e a partir do projeto Arte Educação Através da Música, tem conseguido criar
uma rede de preservação que atinge diversas cidades e conta com a participação de vários corais. Se a
edição e publicação por si só não abrange a preservação do patrimônio imaterial, as ações de fomento
a apresentações musicais utilizando seu acervo demonstram a preocupação com a divulgação desse repertório através da performance musical, o que contribui para uma possível preservação dessas obras.
O Museu da Música – Itu7, criado em 14 de dezembro de 2007, tem em seu acervo
aproximadamente dez mil fontes musicais (entre manuscritos, fotocópias e impressos), trezentos
De acordo com o Guia dos Museus Brasileiros (IBRAM, 2011) existem aproximadamente trinta e cinco instituições
no Brasil que em seu nome demonstram alguma ligação com a música, seja por denominarem-se Museus da Imagem
e do Som, por carregarem o nome de algum músico (Memorial Jackson do Pandeiro, Museu Villa-Lobos e Museu
Gonzagão, por exemplo), por apontarem para um gênero musical (Casa do Samba D. Dalva, dentre outros), por se dedicarem à memória de uma determinada sociedade musical (Museu da Sociedade Musical 08 de dezembro) ou por realmente se denominarem Museus da Música. Neste trabalho nosso recorte será exatamente estes últimos que, por trazerem
em suas denominações os conceitos de música e museu torna-se relevantes no estudo de suas possíveis relações.
6
O Museu da Música de Mariana teve seu início a partir dos esforços do Arcebispo Dom Oscar de Oliveira no tratamento de manuscritos musicais depositados no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e foi inaugurado oficialmente em 1973 sendo, portanto, o museu da música mais antigo do Brasil (MARIANA, 2017b). Desde 2007 o museu
encontra-se instalado no Centro Cultural Arquidiocesano Dom Frei Manoel da Cruz, no Palácio dos Bispos e, atualmente, tem como diretor o Pe. Enzo dos Santos (GOMES, 2017).
7
O Museu da Música – Itu foi criado com o objetivo de guardar e pesquisar referenciais da produção e da reprodução
musical na região do Médio Tietê, sendo gerido pela associação cultural Instituto Cultural de Itu. Toda a diretoria, pesquisadores e estagiários do museu são voluntários, sendo a atual responsável pelo museu a curadora professora Maria de
Lourdes Figueiredo Sioli (FRANCISCO, 2017). Segundo Luís Roberto da Rocha de Francisco, coordenador de acervo e
documentação da instituição, Itu tem uma grande tradição musical e percebeu-se que parte das informações e ações culturais em torno da música começavam a se perder por falta de um local adequado à sua conservação. No intuito de preservar estas informações e ações, foi criada a associação que desde então é responsável pelo museu (FRANCISCO, 2017).
5
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objetos diversos, quatro mil gravações (discos 78rpm, LP e outros), além de arquivos pessoais de
músicos da região e fotografias (FRANCISCO, 2017). Desde 1995 uma equipe de músicos ituanos
tem se dedicado à transcrição de obras do acervo do museu para serem apresentadas pelo Coro da
Associação Cultural Vozes de Itu, como forma de torná-lo um patrimônio vivo e presente na vida
cultural da cidade (ITU, 2012). As apresentações são feitas, normalmente, durante a Semana Santa
e também em outros momentos e ambientes, como por exemplo saraus em casa de uma antiga fazenda, em maio, durante a Semana Nacional dos Museus, em setembro, na Primavera dos Museus
e nos finais de ano. O coro também apresenta periodicamente serestas e performances históricas,
geralmente com apoio de pesquisas realizadas no Museu da Música para o roteiro e texto (FRANCISCO, 2017).
Além das ações de performances musicais, o museu realiza a publicação Cadernos de
Música, resultado de pesquisas no acervo sobre o fazer musical em Itu. Os primeiros números tiveram temas como Presença feminina na música sacra em Itu (2011) e As bandas de música em Itu
(2012). Em 2013 foi feito um estudo sobre o compositor Robert Godding (1905-1978), resultando
no caderno Robert Godding, um jesuíta músico em Itu (2014), cujo acervo está preservado na instituição. Em 2015 foi lançado o caderno Almanaque de Serestas, e em 2015 foi publicado um conjunto de estudos sobre a música sacra de diversos autores, homenageando a Schola Cantorum, grupo
de música mantido pelo Museu da Música. Em 2016, em parceria com a Biblioteca Histórica (outro
departamento da Instituto Cultural) foi lançado o caderno Os versos do jovem poeta Luiz D’Elboux
(FRANCISCO, 2017).
Através da entrevista realizada a Luís Roberto da Rocha de Francisco, coordenador de
acervo e documentação do museu, verificou-se que o Museu da Música – Itu tem grande preocupação
com a preservação dos objetos resguardados no museu, como também com a divulgação desse material de forma a torná-lo acessível a pessoas que queiram conhecer a história musical da região, como é possível atestar a partir da publicação dos Cadernos de Música. Além disso, mantem constantes
ações musicais (apresentações, concertos, recitais) utilizando seu próprio acervo e mantendo vivo um
repertório que, sem essa iniciativa, estaria em desuso. Essa preocupação em preservar o patrimônio
imaterial pode ser percebida durante a entrevista e é demostrada, por exemplo, na divulgação das atividades da Semana Santa (ver figura 1).
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Figura 1 Divulgação da Semana Santa em Itu/SP, 20178

O Museu Parnaibano de Música Benedito Antônio Pedroso9 foi inaugurado em 24 de
novembro de 2007 e seu acervo é constituído por discos de vinil e carvão, além de álbuns antigos,
gramofones do século XX e instrumentos musicais como, por exemplo, tubas que pertenceram à Corporação Santa Cecília, da década de 1930. Há ainda no acervo do museu órgão elétrico, órgão de fole, gravador e fitas de rolo. Outro destaque do museu é o espaço reservado a instrumentos do Grito
da Noite, grupo folclórico remanescente da época dos escravos, que abre, oficialmente, o Carnaval
Parnaibano (SANTANA DE PARNAÍBA, [s.d.]). Este museu encontra-se temporariamente fechado e
seu acervo encontra-se guardado no Centro de Memória e Integração Cultural (CEMIC) até que seja
providenciada sua instalação em sede definitiva. Até o momento não foi possível identificar atividades musicais que tenham sido realizadas neste espaço.
O Museu da Música de Timbó10 foi inaugurado em 19 de setembro de 2004 e seu acervo
é formado, em sua maior parte, por instrumentos musicais (acordeon, alaúde, cornetti, cromorne, espineta, flügelhorn, harmônio, organeta, rabeca, sousafone, viola da gamba e outros), sendo que também há fontes musicais, fotografias, álbuns de desenhos e outros documentos diversos (BECKER,
2017). O Museu da Música de Timbó destaca-se pela constante preocupação com a utilização de seu
Disponível em: <https://www.facebook.com/museudamusicaitu/?fref=ts>. Acesso em 01 mai. 2017.
9 O Museu Parnaibano de Música Benedito Antônio Pedroso surgiu da iniciativa dos próprios moradores da cidade que
doaram objetos antigos de suas famílias para que todos tivessem acesso a elas (SANTANA DE PARNAÍBA, T., 2014).
10 O Museu da Música de Timbó encontra-se instalado no Salão Hammermeister, antigo salão de danças construído no
início do século XX e que estava desativado até a instalação do museu (TIMBÓ, 2013). A iniciativa de criar um museu
da música foi do Pastor Hans Hermann Ziel que, embora não tenha atuado profissionalmente na área musical, foi regente
da Banda Municipal e da Orquestra de Câmara de Timbó, além de interessar-se pela construção de instrumentos. Com
o apoio da Prefeitura Municipal através da Fundação Cultural, foi possível viabilizar a abertura do museu, sendo que
grande parte dos objetos desta instituição são provenientes do acervo pessoal do Pastor Hans Hermann Ziel.
8
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espaço para atividades musicais. Um de seus projetos, o Café Musical (realizado desde 2009) foi
idealizado pela Fundação Cultural de Timbó e a princípio acontecia esporadicamente (nessa época
chamava-se Domingo Musical), sendo que apenas a orquestra de câmara de Timbó se apresentava.
Atualmente, esses encontros musicais acontecem mensalmente e vários grupos de diversos estilos
tem a oportunidade de participar. Como este evento já se tornou regular na cidade, muitas vezes os
próprios grupos musicais tomam a iniciativa de se proporem a fazer parte da programação de atividades do museu. Este projeto torna-se ainda mais singular porque alguns instrumentos do acervo do
museu (piano, cravo e alguns instrumentos de sopro) podem ser utilizados pelos músicos nas apresentações (BECKER, 2017).
O museu desenvolve ainda outras ações musicais anuais que foram idealizadas pelos próprios funcionários da instituição, como: 1) a Feira do Vinil, encontro para compra, venda e trocas de
vinis, que conta com música ao vivo; 2) a Tarde do Rock e 3) a Tarde do Blues, que promovem apresentações de bandas e músicos da região e 4) a Noite dos Candelabros, que comemora o aniversário
do museu e conta com apresentação da Orquestra de Câmara de Timbó, encontro característico por
ser realizado à luz de velas recriando uma atmosfera intimista. Outra ação interessante no museu é o
projeto Laboratório de Som, realizado desde a inauguração da instituição e onde os visitantes podem
experimentar o som de alguns instrumentos do museu (BECKER, 2017; TIMBÓ, 2017). A partir da
entrevista realizada com Adriana Becker, gestora de acervos do museu, foi possível constatar o interesse do museu em tornar seu espaço acessível a diversos estilos musicais e, sempre que possível,
promover a utilização do próprio acervo nestas atividades. Estas ações têm contribuído para que este
museu se torne um espaço de referência para ações musicais na cidade de Timbó.
Analisando as informações descritivas referentes aos museus da música no Brasil, foi possível perceber uma preocupação dos museus, em maior ou menor grau de acordo com cada instituição, de promover a utilização do respectivo espaço para ações musicais com o objetivo de preservar
as memórias representadas por aqueles objetos resguardados no museu. Essas ações são realizadas
tanto no próprio espaço físico do museu – como é o caso do Museu da Música de Timbó, que disponibiliza alguns instrumentos do seu acervo para as apresentações musicais promovidas – como em outros contextos, como é feito no Museu da Música – Itu, que tem marcante participação nas atividades
religiosas da cidade. Além das atividades propriamente musicais (concertos, recitais, apresentações
diversas) estas instituições promovem a divulgação de seu acervo através de publicações que possam
estimular a performance destas obras em outros contextos, como é o caso do Museu da Música de
Mariana, e também através de pesquisas realizadas a partir do acervo, como os Cadernos de Música
do Museu da Música – Itu, que não limita-se à publicação de obras musicais, mas utiliza igualmente
fotografias e arquivos pessoais de músicos.
Em uma análise comparativa e holística, nota-se que o tipo de acervo resguardado influencia os tipos de ações musicais ou produtos musicais possíveis de serem promovidos em cada
museu. Considerando os gráficos abaixo apresentados é possível identificar que, nos museus pesquisados, há maior recorrência de fontes musicais, instrumentos musicais e fotografias, o que permite a
utilização de seu acervo em diversas atividades como edição e publicação de partituras, transcrição
de obras, e apresentações musicais. Por outro lado, destaca-se que apenas um museu (Museu da Música – Itu) tem em seu acervo arquivos pessoais de músicos. O estudo de arquivos pessoais é uma das
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formas possíveis de compreender tanto a trajetória de um indivíduo como o meio em que este se estabelece e, apesar de ser um tipo de acervo mais difícil de ser convertido em atividades ou publicações
musicais, pode ser utilizado como fonte de pesquisas sobre diversos assuntos relacionado à história
musical do local.

Figura 1: Quadro comparativo – Tipos de acervos11

Figura 2: Quadro comparativo – Tipos de ações e produtos musicais

11

Os dados foram obtidos através de entrevistas e informações disponibilizadas na internet.
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Considerações finais
O processo de musealização se dá quando objetos são separados de seu contexto original
para se tornarem testemunhos da realidade que os constituíram, nesse sentido “o museu é não apenas um local destinado a abrigar objetos, mas também um local cuja função principal é a de transformar as coisas em objetos” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013). Essa afirmação é especialmente
inquietante quando lidamos com as artes performáticas (no nosso caso de estudo, a música) pois os
objetos podem ser musealizados e preservados, mas o processo de preservação da obra musical em
si, enquanto patrimônio imaterial, passa por uma instância viva e dinâmica que não poderia ser transformada em um objeto estável, já que, por sua característica temporal e imaterial, não tem uma única
forma de existência, e a cada performance se transforma. Ou seja, a preservação, que tem por objetivo manter inalterado determinado estado de um objeto para as gerações futuras (DESVALLÉES;
MAIRESSE, 2013), torna-se especialmente problemática em relação ao patrimônio imaterial, dado
que este tem em sua essência a mobilidade e mutação constante, o que nos impulsiona a condicionar
a música a duas perspectivas: aquela ligada ao patrimônio musical material e aquela ligada ao patrimônio musical imaterial.
A partir desse levantamento preliminar das ações musicais nos museus da música no Brasil, é possível destacar que as relações entre museu e música não se estabelecem apenas no espaço
físico e como instituição, mas que se dá também como museu-acontecimento, na medida em que as
atividades musicais desenvolvidas geram uma possível preservação do patrimônio imaterial, potencialmente salvaguardado a partir dos objetos destes museus. Assim, em resposta aos questionamentos
apontados na introdução deste trabalho – os museus da música no Brasil têm consciência que podem
preservar o patrimônio musical material e imaterial e, nesse sentido, buscam desenvolver práticas
musicais? – podemos concluir que as instituições museológicas que recebem a denominação de museu da música no Brasil promovem práticas musicais, sejam no próprio espaço do museu ou fora dele,
e que, embora não conhecendo ou não utilizando o conceito de museu-acontecimento ou museu como
processo, os responsáveis pela promoção destas atividades musicais compreendem, mesmo que instintivamente, que guardar apenas os objetos não é preservar a música, e que, nesse sentido, são necessárias ações que tornem essa memória musical presente através de sua realização sonora.
É possível ainda nos questionarmos sobre a própria escolha da denominação de museu
para estas instituições e não outras. O museu, em nossa sociedade, é a instituição diretamente associada à preservação do passado, da história ou da memória de determinadas pessoas e locais. No entanto, poderíamos dizer que os acervos musicais diversos (acervos de igrejas, de bandas, instituições
de ensino, acervos particulares etc.) também preservam uma memória musical, embora não tenham
necessariamente a componente da divulgação ou exposição desse acervo no cerne de suas atividades,
como acontece com as instituições museológicas. Assim, embora não seja possível estender estas reflexões nesse trabalho, ressalta-se que compreender as relações entre museu e música, não apenas no
âmbito das instituições museológicas, mas também de forma conceitual, é um passo importante para
entender nossa própria relação tanto com a preservação das obras musicais quanto com os diversos
espaços em que esta preservação se insere.
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“O caçador de musicais”: a produção de Luís Antonio
Martinez Corrêa no teatro musical brasileiro
Cássia Abadia da Silva (UFU)
cassia.hist@gmail.com

Resumo: Esse trabalho parte da instigante relação História e Teatro, com objetivo de analisar a produção do teatrólogo Luís
Antonio Martinez Corrêa (1950-1987) no teatro brasileiro, em especial os musicais. Ao longo da carreira do teatrólogo,
o musical parece ter se destacado dentre as demais encenações, o que leva a indagar sobre os desafios enfrentados, tendo
em vista que o musical esteve praticamente fora dos palcos, entre as décadas de 1960 e 1990. Assim, a finalidade é pensar
os musicais dirigidos por Luís Antonio, como foram recebidos pela crítica e o lugar que ocupam dentro da história e da
historiografia do teatro brasileiro.
Palavras-chave: Teatro brasileiro; Musicais; Críticas.
Abstract: This work is based on the intriguing relationship between History and Theater, with the objective of analyzing
the production of theatrical artist Luís Antonio Martinez Corrêa (1950-1987) in the Brazilian theater, especially the
musical ones. Throughout the career of the theatrical the musical seems to have stood out among the other scenarios,
which leads to inquire about the challenges faced, considering that the musical was practically off the stage, between the
decades of 1960 and 1990. Thus, the purpose is to think of the musicals directed by Luís Antonio, how they were received
by the critics and the place they occupy within the history and historiography of the Brazilian theater.
Keywords: Brazilian theater; Musical; Critical.

Introdução
Qual é o lugar que o teatro musical e musicado ocupa na história e na historiografia do
teatro brasileiro? A proposta é debruçar sobre uma temporalidade que o gênero esteve fora de cena,
com exceções de projetos isolados, em especial nas décadas de 1970 e 1980.
A partir da década de 1960, principalmente após 1964, sobressaem as montagens que obtiveram grande sucesso, com a mistura de música, teatro e política. Produzidas por artistas engajados,
ligados à esquerda, os quais lutavam contra os abusos, a violência e o cerceamento da ditadura militar, e viam o teatro como espaço de resistência.
Contudo a produção que iremos analisar, em sua grande maioria, tem outro perfil além
do político. Trata-se das contribuições do diretor Luís Antonio Martinez Corrêa (1950-1987), um dos
principais artistas a retomar o gênero musical no teatro brasileiro na década de 1980.
A questão musical parece ter sido uma constante no trabalho do diretor, sempre ressaltada
pela crítica. Mas, foi com os musicais que a musicalidade passou a ocupar cada vez mais a produção
de Luís Antonio, segundo a crítica, foi nesse gênero que o diretor encontrou sua “linha de trabalho”
(LUIZ, 1986).
Os musicais mais conhecidos, referenciados e comentados pela crítica foram Ópera do
malandro (1978), de Chico Buarque, Theatro Musical Brazileiro 1860/1914 (1985) e Theatro Musical Brazileiro 1914/1945 (1987), os dois últimos são resultados de uma pesquisa empreendida por
Luís Antonio e o pianista americano Marshall Netherland, responsáveis por recuperaram partituras e
canções que estavam perdidas e esquecidas.
Há também outras peças de Luís, que são vistas como “embrião” (EICHBAUER, 2013:
273) de suas encenações musicais consagradas, tais como As desgraças de uma criança (1980), de
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Martins Pena, Hino da fonte da vida (1982), de Mário de Andrade e Amor por anexins (1986), de Artur Azevedo, também todas comentadas pela crítica.
Deste modo, o objetivo é pensar a contribuição de Luís Antonio para o gênero no teatro
brasileiro, analisar como a crítica recebeu as encenações e qual o lugar ela elege para as peças e o diretor. Ainda cabe destacar que esse estudo encontra em fase inicial, e é um dos aspectos a serem analisados na pesquisa de dourado, que tem como objeto a trajetória artística de Luís Antonio Martinez
Corrêa.
Ato I
Nascido em Araraquara, Luís Antonio Martinez Corrêa (1950-1987) foi um homem de
teatro, que dedicou boa parte de sua vida em prol de tal arte, como dramaturgo, tradutor, ator, diretor,
professor. Ele deixou uma importante produção e contribuição ao teatro brasileiro.
Luís Antonio estreou sua carreira no teatro profissional, no porão do teatro Oficina, no início da década de 1970, com o grupo teatral Pão & Circo. Premiado e reconhecido internacionalmente, Luís Antonio estabeleceu seu trabalho nas cidades de São Paulo e principalmente Rio de Janeiro.
Com o grupo Pão & Circo, Luís encenou as seguintes peças: Cypriano e Chan-ta-lan
(1972), uma criação coletiva; O casamento do pequeno burguês (1972/1973/1974), de Bertold Becht; Titus Andronicus (1975), de Willian Shakespeare e Simbad, o marujo! (1975/1976), produzido a
partir da obra Mil e uma noites.
Com o termino do grupo, Luís Antonio partiu para outra fase de sua carreira, trabalhou
como ator em algumas peças e de volta a direção encenou peças como: Ópera do malandro (1978),
de Chico Buarque; O percevejo (1981/1983), de Vladímir Maiakóvski; Hino da fonte da vida (1982),
de Mário de Andrade; As desgraças de uma criança, de Martins Pena (1983); Theatro Musical Brazileiro 1860-1914 (1985); Mahagonny, de Bertold Brecht e Kurt Weill (1986); Amor por Anexins, de
Artur Azevedo (1986); Theatro Musical Brazileiro 1914-1945 (1987); Simultaneamente, produziu
numerosas e significativas peças, com os alunos dos cursos ministrados na Unirio, na Casa de Artes
de Laranjeiras (CAL), dentre outros espaços de ensino.
Desde o início, com o grupo Pão & Circo, Luís Antonio enfrentou dificuldades para realizar seus projetos, como a falta de recursos e investimentos financeiros públicos e privados. Isso
implicou a não realização de encenações como Alta vigilância, de Jean Genet, menores temporadas,
empréstimos, investimentos particulares e de parceiros como em Theatro Musical Brazileiro I, que só
se realizou devido o investimento do seu companheiro de criação Marshall Netherland.
Mas, tudo isso parece não ter abalado a convicção do diretor em seus projetos. Luís não
se curvou aos modismos do teatro comercial, tão pouco aceitou realizar projetos que não considerasse plausíveis, o que o levou a ver o ensino de teatro como um espaço alternativo, onde era possível
realizar certos projetos. Helena Carone fala da postura crítica do diretor,
Nada de concessões ao convencional. Para sobreviver, o diretor premiado no Brasil e na
Itália prefere dedicar-se às aulas para aspirantes a atores na Uni-rio e para atores profissionais no Ciep de Ipanema. E ainda se surpreende: “ninguém vai ver meu trabalho, não sei
por quê”. No momento, entretanto, está achando o “máximo” ter na platéia do seu “Theatro
Musical Brazileiro” gente como Joãozinho Trinta, Flávio Rangel e Mauro Rasi (“cabeças
diametralmente opostas que adoraram o espetáculo”). (CARONE, 1987: 24.)
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Luís Antonio ao longo de sua carreira encenou textos de grandes dramaturgos como Brecht, Maiakóvski, Shakespeare, Martins Pena, Arthur Azevedo dentre outros. Contudo, o que fica evidente em sua produção é a riqueza musical, aspecto que perpassa toda sua obra, como mencionado.
Segundo Lucia Rito:
Por detrás de quase todas as peças dirigidas por Luiz Antonio está uma grande música. E
não é por acaso que ele convidou Caetano Veloso para musicar O percevejo, Cazuza para
fazer a trilha de Ubu, montado na CAL (Casa de Artes Laranjeiras) e agora requisitou Tim
Rescala para adaptar as músicas e fazer a trilha sonora de Mahagonny, junto com o pianista
Luiz Antonio Barcas. “Estou sempre com um disco na vitrola eles variam de acordo com o
texto que estou montando”. No espetáculo que mostrou ano passado no Paço Imperial, essa
paixão pela música quase levou o diretor à loucura. Ele resolveu montar o Theatro Musical
Brazileiro, com músicas do princípio do século, ilustrando textos de Artur Azevedo, Martins Pena e outros. (RITO, 1986.)

Indago o que era produzir obras teatrais que tinha a ligação com o teatro musicado e musical, num momento do teatro brasileiro, o qual esse gênero estava quase extinto de nossos palcos?
Ato II
A arte teatral, tal como o tempo é marcada pela efemeridade, com o fechar das cortinas
fica as sobras de um todo, o qual nunca pode se recompor inteiramente, como o passado. Deste modo, o que restou e sobreviveu da trajetória de Luís Antonio Martinez Corrêa, após quase trinta anos
de sua morte?
A sensação é a mistura de vazio e silêncio. Ao folhear as páginas da historiografia do teatro brasileiro sobre as décadas de 1970 e 1980, constatei que Luís Antonio e sua produção não tem
um lugar. As poucas referências encontradas foi sobre os musicais, tendo em vista a contribuição do
teatrólogo para a retomada desse gênero, o que aponta Flávio Marinho, num dos capítulos de Brasil:
palco e paixão:

Outro a dar o pontapé inicial na retomada de um gênero solitariamente defendido durante
anos apenas por Flávio Rangel e Wolf Maia foi Luiz Antônio Martinez Corrêa com o seu
belíssimo projeto Theatro Musical Brazileiro 1860/1914. Revivendo, com garbo e vitalidade, os musicais do período anunciado no título, Luiz Antônio fez não só um bem ao teatro como à própria cultura brasileira, muito apoiado na pesquisa de sua irmã Maria Helena
Martinez Corrêa. Os anos 90 veriam surgir o boom dos musicais, mas a semente disso
havia sido plantada por Luiz Antônio, Rangel e Maia muitos anos antes. (MARINHO,
2004/2005: 244)

A fala de Flávio Marinho e de outros que apresento a seguir, são as poucas (e isoladas)
referências que reconheceu e atribuiu uma contribuição importante de Luís Antonio Martinez Corrêa
para o teatro brasileiro, por meio de suas encenações musicais, as outras peças raramente são lembradas ou mencionadas.
É salutar pensar qual é a relação que nós pesquisadores, a historiografia e próprio teatro
brasileiro têm com musical? E aqui concebo musical o mais amplo possível, “por Teatro Musical podem-se entender todas formas dramáticas que utilizam a música como expressão” (VENEZIANO,
2006: 1991) como escreve Neyde Veneziano no verbete dedicado a teatro musical do Dicionário do
teatro brasileiro.
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Muito embora, haja um boom dos musicais a partir dos anos de 1990, como apontou
Flávio Marinho e o qual se mantém em nossa contemporaneidade, isso tanto no eixo Rio-São Paulo
como em boa parte da programação teatral do país, há que se ponderar as implicações desses empreendimentos. Pensar qual sua tradição em nossos palcos, Fernando Marques em seu livro sobre teatro
musical e a sua estreita ligação com o político no Brasil dos anos 1960 e 1970, apresenta algumas características dessa tradição,

A tradição do teatro musical brasileiro tem sido errática, irregular. Suas realizações se multiplicaram em determinadas épocas, enquanto noutras fases dão a impressão de estar esgotadas, prestes a desaparecer. Com algum exagero, diríamos que, a cada vez que se pensa em
encenar um musical, é como se artistas, crítica e público devessem reaprender as convenções que tornam o musical possível. (MARQUES, 2014, p. 11.)

Neste sentido o autor toma como fio condutor de sua análise a encenação de O rei de Ramos, texto de Dias Gomes, encomendado por Flávio Rangel, com músicas compostas por Chico Buarque. O intuito de Marques é demostrar como a partir da década de 1960 vamos ver emergir peças
marcadas pela musicalidade e por outro lado com conteúdo de cunho político. O grande marco dessa
retomada do teatro musical na concepção do autor seria com essa encenação de Flávio Rangel e que
será continuada por outros diretores e dramaturgos.
Outra questão importante é a forma como os estudos sobre o teatro musical e o próprio
gênero são vistos ao longo da história do teatro brasileiro. O pesquisador que se debruçar sobre essas
produções acaba também sendo criticado, pois esse não seria um objeto “adequado” como aponta Diógenes Maciel em artigo sobre as demandas de musicais:
Entretanto, mesmo na forma contemporânea do musical, tal ordem de espetáculos acaba
sendo tida como objeto de reflexão (ou mesmo de apreciação e consumo) não adequado
para quem queira ser tomado como um pesquisador sério, na aérea de dramaturgia/teatro,
o que, segundo relações de espelhamento, ainda pode responder a muito do que se falou
das operetas ou das revistas no fin de sièle e, depois, na primeira metade do século XX.
(MACIEL, 2003)

Tania Brandão, importante pesquisadora do teatro brasileiro, ao confeccionar a introdução do livro de Eduardo Rieche e Gustavo Gasparani, Em busca de um teatro musical carioca, aponta
que “o momento é mais do que oportuno para que se veja o teatro musical como vertente consolidada
e significativa de trabalho artístico” (BRANDÃO, 2010: 15). Ela também aproveita para falar dessa
relação que o teatro tem para com o gênero musical, sempre combatido e marginalizado, até mesmo
pela sua origem, em suas palavras:
A sua origem – se é que se pode falar nestes termos – seria a expressão popular, quer dizer,
formas de manifestação sensível das pessoas comuns, das ruas, afastadas das academias e
dos salões da grande arte. Ele seria um filho querido das feiras, mercados e praças, dos prostíbulos ou casas de diversão masculinas, das festas e manifestações do populacho, formas
de passatempo urbano que, no caso brasileiro, começaram a se delinear com alguma clareza
no século 18, para tomar forma mais nítida no início do século 19 e se impor como acontecimento social e – digamos – cultural na segunda metade do século 20. Um duplo estigma,
portanto, levou à sua redução a um estatuto inferior, bastardo – a ligação às ruas e a consequente aproximação ao vasto edifício da comédia, que, na tradição erudita francesa, era o
gênero associado ao universo das pessoas “comuns”. (BRANDÃO, 2010: 15-16.)
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O fato é que o gênero teve grande sucesso no cenário brasileiro, tendo um “longo reinado
na cena, de 1884 a 1961”, mas segundo Brandão com advento, assim como a expansão do rádio, da
televisão, de shows e desfiles de escolas de samba, acarretando a diminuição desse tipo de produção
teatral, chegando quase a sua extinção, de acordo com a autora:
Por um longo período de tempo, dos anos 1950 aos anos 1980, as décadas que poderiam ser
chamadas de obscuras, as manifestações teatrais do gênero aconteceram como intervenções eventuais, descontínuas, resultados de personalidades ímpares, desejos transgressivos
ou espíritos rebeldes, ou mesmo visionários. Alguns destes acontecimentos isolados, contudo, conquistaram grande repercussão. A rigor, eles atestam a existência de dois impulsos
diferentes, que é essencial reconhecer – o amor brasileiro pela música e pelos musicais e o
eterno olhar brasileiro para o mundo. (BRANDÃO, 2010: 23-24.)

Tendo em vista “uma cena de muitas histórias”, título das considerações de Tania Brandão, ela esmiúça algumas influências, fruto talvez desse “olhar brasileiro para mundo”, uma delas são
as produções norte-americanas, o que Neyde Veneziano também aponta em seu verbete sobre teatro
musicado.
Contudo, surgiu em meio às décadas “obscuras”, e esse obscuro também nos remete a repressão, controle e censura, que o teatro e a cultura passa a ter diante da conjuntura política brasileira,
tendo em vista que a partir de 1964 é dirigida pelos militares. Deste cenário despontou espetáculos
que apresentou uma grande carga musical, com conteúdos políticos e com artistas engajados de esquerda, o que demostra Tania Brandão:
Uma série de espetáculos que reaproximaram a música popular brasileira da cena sob uma
nova forma – foi a série Arena conta..., de Augusto Boal – Arena conta Zumbi e Arena conta
Bahia, de 1965, Arena conta Tiradentes, de 1967, Arena conta Bolívar, de 1970. Nas peças
dedicadas a Zumbi e Tiradentes, Gianfrancesco Guarnieri foi coautor, situação que aponta
uma trama de relações bastante curiosa, pois significa a reunião de artistas que transitam
entre o teatro de texto e o musical, ou seja, revelam a condição híbrida do musical deste
momento ou desta linha de produção. (BRANDÃO, 2010: 27-28)

Entretanto, outros nomes e experiências artísticas, com essas características também
emergem nesta mesma conjuntura, a exemplo disso O Show Opinião de 1964, tema da tese de doutoramento da historiadora Sírley Cristina Oliveira, intitulada O encontro do teatro musical com a arte
de esquerda: em cena O Show Opinião (1964). Propondo pensar a relação arte e sociedade, a pesquisadora se volta para essa primeira experiência que coloca em questão o regime político que se instala
em 1964, e a marca do espetáculo é justamente a música, que busca explorar o popular, o riso, o cômico, que estão na base da própria constituição do teatro musical.
Outra figura que começa dar sua contribuição neste período ao teatro brasileiro é Chico
Buarque, para além de seus álbuns, com seus vários textos teatrais e trilhas sonoras de algumas peças,
somam um conjunto importante para essa “nova dramaturgia nacional” que busca aliar música e teatro, como destaca Neyde Veneziano num artigo da revista Poésis:
Naquele mesmo ano de 1965, Chico Buarque de Holanda fazia sua primeira incursão no teatro ao compor as músicas de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Mello Neto. Tratava-se de um espetáculo do TUCA – Grupo da Universidade Católica de São Paulo – dirigido
por Silnei Siqueira. [...]. O ano de 1967 instalou, com a estreia de Roda-viva, Chico Buarque
na dramaturgia brasileira. Em 1972, em pareceria com Ruy Guerra, deu-se a estreia de Calabar, elogio à traição. 1975 foi a vez de Gota d’água, uma adaptação de Medéia de Eurípedes
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transportada para um conjunto habitacional do Rio de Janeiro. O espetáculo foi dirigido por
Gianni Ratto, com grande sucesso. Em 1977, Chico lançou Os Saltimbancos, uma montagem infanto-juvenil, que era uma adaptação da fábula Os músicos de Bremen, dos irmãos
Grimm. A Ópera do Malandro (1986) foi dirigida pela primeira vez por José Antonio Matinez Correia e era baseada na Ópera do mendigo (1728) de John Gay e na Ópera dos três vinténs (1928) de Bertold Brecht. O enredo aprofundava a característica figura do malandro
da Lapa e, em meio a ótimas canções, desenrolava-se uma história “à la Romeu e Julieta”.
Chico Buarque ainda compôs as músicas de O rei de ramos, de Dias Gomes e Ferreira Goulart (1982). (VENEZIANO, 2010: 57-58.)

Aqui cabe fazer algumas observações, na verdade correções sobre as considerações de
Veneziano, a primeira é que O rei de ramos não estreou em 1982 e sim 1979, no Teatro João Caetano do Rio de Janeiro. Quanto à peça Ópera do malandro1, a data de escrita do texto teatral e da encenação é 1978, dirigida pela primeira vez por Luís Antonio Martinez Corrêa, essa segundo a crítica
foi “a sua primeira montagem profissional, no sentido de uma produção menos incipiente do que as
anteriores” (LUIZ, 1987).
Essa montagem é a primeira encenação que o diretor realiza após a dissolução do grupo
teatral Pão & Circo, e algo interessante a se pensar sobre esse trabalho é porque ao ser rememorado,
Luís Antonio é pouco lembrado ou referenciado, como aponta Aurélio Michiles que foi assistente dele nesta produção:
Quando fez a homenagem de 40 anos da “Ópera do Malandro” não se falou do Luís, não se
comentou, eu estava com ele quando foi na casa do Chico e mostrou pro Chico a ideia dessa
peça, a ideia é dele, eu estava com ele, o Luís que motivou ele com material, alimentou ele
de informações e ele escreveu, tudo bem, mas o Luís que queria, mesmo a Elba quando dá
entrevista ela só fala no Chico, que o Chico convidou ela, mas quem convidou ela foi o Luís
e isso passa batido em cima dele. (MICHILES, 2015)

A importância de Luís Antonio para a concretização de Ópera do Malandro pode ser evidenciada nas críticas da época do musical, no entanto com o passar dos anos Luís foi ficando esquecido, tendo em vista que esse texto ganhou inúmeras versões nos palcos brasileiros, ou mesmo pelo
fato de que a figura do dramaturgo parece chamar mais atenção, o que também fica evidente nas críticas de 1978, que vou explorar logo mais.
Tania Brandão no texto já referenciado ressalta que um grupo musical causou grande repercussão no cenário brasileiro e internacional, o Dzi Croquetes em 1972, mas foi na década de 1980
que realmente se vê o esforço de retomada do musical, e a referência é o trabalho desenvolvido por
Luís Antonio, segundo a autora:
Foi na década de 1980, contudo, que o cenário começou a mudar vertiginosamente, a favor
da recuperação do musical – a data de 1985 talvez possa ser usada como marco do início do
novo musical brasileiro. Neste ano, um trabalho de pesquisa e uma encenação despretensiosa, delicada, mas bem construída, alcançou uma repercussão razoável e ativou a expansão do musical. Foi a montagem por Luiz Antonio Martinez Correa do Theatro Musical
Brazileiro – Parte I (1860-1914), um roteiro do diretor em parceria com Marshall Netherland, que recuperou joias delicadas do passado com uma mistura irresistível de malícia e
inocência. A nostalgia em relação à efervescência de outrora foi um estímulo importante
para a ampliação do espaço de criação e de recepção. (BRANDÃO, 2010: 30-31)

1

Consultar: BUARQUE, Chico. Ópera do malandro. São Paulo: Cultura, 1978.
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A encenação de Theatro Musical Brazileiro I marca a retomada do musical ou surgimento
de um “novo musical brasileiro” que fica consagrada pela montagem do Theatro Musical Brazileiro
II em 1987, o grande sucesso de público e o reconhecimento pela crítica do trabalho de Luís Antonio
Martinez Corrêa.
O teatrólogo vestido com os figurinos que se apresentava no musical foi tema de várias
revistas e jornais. Na edição de 11 de novembro de 1987, da “Revista domingo”, a qual pertencia ao
Jornal do Brasil, Luís Antonio e seu musical, não foram apenas o tema de várias páginas da revista,
mas também a capa e contracapa. A capa com a fotografia do diretor/ator dizia, “o caçador de musicais”, já a contracapa juntamente com outra imagem trazia uma nota de Artur Xexéo,
O diretor de teatro Luiz Antônio Martinez Corrêa vem obtendo as melhores críticas de
seus 13 anos de carreira com uma montagem despretensiosa em cartaz na Casa de Cultura
Laura Alvim. Ali, entre os números de Theatro Musical Brazileiro 1914-1945, Luiz Antônio
colhe o sucesso de um esforço que o fez pesquisar, durante dois anos, em busca de partituras de uma fase em que o teatro musicado no Brasil atingia seu auge. Com o que ele já tinha
coberto em Theatro Musical Brazileiro 1860-1914, Luís Antonio torna-se um artista original. (ARTUR, 1987)

Luís Antonio já fazia planos para continuar esse projeto, a ideia era montar a Canção Brasileira, mas infelizmente não pode concretizá-la, devido a sua morte em dezembro de 1987.
Ato III
O que críticos, com seus escritos me permitem compreender sobre as experiências musicais empreendidas por Luís Antonio?
Tendo em vista a importância que Ópera do malandro ocupa na trajetória de Luís Antonio
Martinez Corrêa, vista como grande marco em sua carreira e também por não ter seu nome rememorado ou lembrado, quando se remete a esse texto, que resolvi escolher algumas críticas sobre a peça
para analisar nesse artigo.
As críticas selecionadas foram retiradas do Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, que era
um dos jornais de maior circulação da cidade no período que estamos analisando. O objetivo é observar as principais questões ressaltadas pela crítica, de que forma ela aborda e evidencie o trabalho de
Luís Antonio, a sua direção.
Ópera do malandro, de Chico Buarque, estreou temporada em 1978 no Teatro dos Quatro. Considero essa encenação importante e marcante, devido ao fato de ter sido o primeiro musical
de Luís Antonio, sem falar que também foi a sua primeira direção após a dissolução do grupo Pão &
Circo, é possível que algumas características dessa concepção de trabalho, tenham continuidade no
trabalho desenvolvido por Luís.
A montagem da “Ópera” foi repleta de novidades, o que gerou uma grande expectativa em torno dela, era à volta de Chico Buarque aos palcos como dramaturgo depois de Gota d’água
(1975), Luís Antonio que retornava ao trabalho de diretor já reconhecido pelos trabalhos com seu grupo e a grande empreendimento do ano, a criação do Teatro dos Quatros por Sérgio Brito.
O texto/roteiro (adaptação livre) foi criado a partir de trabalhos de dois grandes nomes do
teatro John Gay e Bertold Brecht, escritos em diferentes temporalidades, 1978 e 1928. Luís Antonio
apresentava interesses em realizar esse trabalho quando surgiu a oportunidade de montar essa peça,
(re)escrita por Chico.
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Marieta Severo que trabalhou com Luís Antonio, em algumas montagens do Pão & Circo
contou como surgiu esse trabalho, que era inicialmente um projeto dos dois, isso em uma entrevista
para o Teatro Oficina, segundo ela,
Na Ópera, ficamos um ano trabalhando na construção do texto, porque a nossa idéia era
fazer a Ópera dos três vinténs. Então, nós começamos a estudar a peça do John Gay, a Ópera
do mendigo. [...] a gente ficou meses se reunindo na minha casa e estudando. E o Chico
Buarque em volta, rondando, peruando, mas ele não tinha nada a ver com essa história, era
uma história nossa. Mas o Chico começou a querer escrever. Aí é claro que no que ele começou a entrar, ele passou a ser o escritor. Em cima de um material levantado por nós, mas a
peça passou a ser dele, já como outra criação, que se construiu a partir da obra de Brecht. O
Chico passou, então, a escrever a peça, mas num diálogo permanente ali com a gente, que
fazíamos comentários, sugestões etc. (SEVERO, 2008).

A partir do momento que Chico Buarque assumiu a criação do texto, a montagem ganhou
outros “ares”, assim começou aparecer pequenas e primeiras notas/críticas sobre a “Ópera” como “A
última de Chico” e “Chico em cena”. Esses primeiros indícios não tinha autoria e eram de março de
1978, no entanto estes já permitem visualizar o papel de destaque que ocupou Chico nesse trabalho,
sob os olhares da crítica.
Antes da estreia a peça também era comentada em outros textos críticos, voltados a outros
temas, um deles já mencionado, era a criação do Teatro dos Quatros, espaço que abrigou a primeira
temporada de Ópera do malandro assunto da crítica “Sérgio Brito está investindo no público” (LUIZ,
1978). Outras críticas que remetia a “Ópera” eram aquelas sobre a censura, afinal vivíamos uma conjuntura de muito cerceamento, Chico e Luís que haviam passado por essa experiência em outras encenações, mais vez lidaram com a censura do texto, roteiro e as músicas da peça.
Um dos textos críticos, que mais se voltou para o processo de elaboração do musical foi
o de Emília Silveira, intitulado “250 anos de corrupção pelo dinheiro” (SILVEIRA, 1978), publicado
antes da estreia que sofreu atrasos, devido à censura, esse texto trazia algumas considerações tanto de
Chico como de Luís em relação à montagem.
A crítica primeiramente falava do conteúdo dos textos teatrais que serviram como ponto
de partida e inspiração para criação da peça, os quais Chico falou a Emília Silveira,
Eu estava procurando um texto de Brecht e há alguns anos pensei em fazer com o Rui
Guerra uma adaptação da Ópera dos três vinténs. O projeto não foi levado adiante, mas no
ano passado o Luís Antônio me falou sobre o texto do John Gay. Começamos a estudar, pesquisar, ver filmes, percorrer arquivos e o resultado foi a criação de um texto baseado nas
óperas do Gay e do Brecht. Na medida em que escrevia, submetia o texto às críticas e contribuições do grupo. (BUARQUE apud SILVEIRA, 1978.)

A fala de Chico Buarque evidencia um estilo de trabalho marcado pelo o coletivo, o grupo, que também era uma característica do processo de criação de Luís Antonio, assim como a pesquisa ampla da temática não só no campo do teatro, mas em outros como cinema.
Silveira também apresentou Luís Antonio, falou um pouco de sua trajetória, que ele foi
premiado com a encenação de O casamento do pequeno burguês em 1975, ele era “o responsável pela idéia de trabalhar sobre o texto de John Gay. Em 1976 ele traduziu a Ópera do mendigo e começou
a pensar sua montagem.” (SILVEIRA, 1978)
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A crítica apresenta a versão dessa criação na concepção de Luís Antonio, de onde surgiu
essa ideia, segundo ele,
Eu estava querendo voltar a trabalhar com a Marieta Severo (O casamento do pequeno burguês e Titus Andronicus, este de Shakespeare). Ao mesmo tempo o Chico desejava voltar
a escrever para o teatro mas não tinha um tema. Quando mostrei a peça a ele lemos a notícia de morte de um bandido famosos em São Paulo. Imediatamente nos perguntamos: Por
que contar a história de um bandido inglês se temos material aqui? Tudo foi se encaixando e
começamos a trabalhar. De repente vimos que estávamos em contato com 250 anos de história. (CORRÊA apud SILVEIRA, 1978)

O texto de Silveira ainda falava das canções criadas por Chico Buarque, sobre os atores e
os demais envolvidos na criação e encenação da “Ópera”. Como Silveira, a crítica com significativa
frequência remetia peça, ansiosos por sua estréia, Macksen Luiz escrevia,
E com alegria, o autor, um jovem diretor e um entusiástico elenco contam – a partir da próxima quinta-feira – essa triste história que fala de “há que penar no amor / pra ganhar no
amor / há que apanhar / e sangrar / e suar / como um trabalhador. (LUIZ, 1978)

Apesar das críticas que se pudesse fazer sobre a encenação de Ópera do malandro, sobre
algumas deficiências no cenário, da possível repetição de uma cena de outro trabalho de Luís Antonio
a peça rendeu um reconhecimento a ele e a Chico Buarque, este foi premiado pelo Mambembe pelo
texto e pelas canções da peça. O LP com as canções da peça fez grande sucesso. Parte da peça chegou
a fazer parte de um especial de fim de ano na televisão.
As críticas evidenciam que Luís e sua direção ocupam um lugar marginalizado, o que leva a velha questão das importâncias e pesos dados ao texto e a encenação, ao dramaturgo e ao diretor.
Enfim quem é autor da encenação?
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– final do século XIX a início do século XX
Noemi Ferreira dos Santos (UFG)

noemiviolin@hotmail.com

Magda de Miranda Clímaco (UFG)
magluiz@hotmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar a trajetória inicial realizada pelo instrumento violino em duas capitais
goianas no final do século XIX e primeira metade do século XX (a antiga capital, a cidade de Vila Boa/Goiás e a atual capital
Goiânia nas primeiras décadas), com um foco especial na atuação da mulher nesse contexto. Através de levantamento
bibliográfico e documental, que inclui fontes arquivísticas e iconográficas, do investimento no representacional forjador
de processos identitários, foi possível confirmar a pressuposição de que o cultivo do instrumento violino esteve presente
de forma peculiar nas duas capitais goianas do período recortado, e que a mulher violinista integrou, também de forma
peculiar, grupos instrumentais. Isto numa sociedade em que o seu papel junto às atividades musicais mereceu destaque.
Palavras-chave: Trajetória histórica do violino; Duas capitais goianas; Implicações de gênero
Abstract: This article aims to study the begining of the violin history in two capitals of Goiás in the late nineteen century
and the first half of twenty century (the old capital, the city Vila Boa/Goiás and the present capital in his first decades),
this work pay attention in gender questions with especial focus in the women in this context. Trough a bibliographic and
documental research, that include archival and iconographicsources, of investiment of representacional fogerof identity
processes, was possible confirm the presupposition that the violin was present in a special way in this two cities of Goiás,
in this period, and that the violinist woman also, in a particular way, integrated instrumental groups. This in a society that
hers hole with musician activities deserve be highlighted.
Keywords: Historical trajectory of violin; Two capitals of Goiás; Gender implications

Este trabalho é o resultado do levantamento inicial de uma pesquisa que tem como objetivo investigar a trajetória do instrumento violino em duas capitais goianas no final do século XIX
e primeira metade do século XX, com um foco especial na atuação da mulher nesse contexto. Cabe, neste momento, afirmar que a mulher retratada neste trabalho é aquela das tradicionais famílias
Goianas e que a bibliografia encontrada, base até aqui da pesquisa, é de autoria de integrantes destas
famílias. Rodrigues (1982, p. 61-62) afirma que essas filhas goianas tinham acesso à educação musical através de mestres. A escolha pelo recorte de tempo tem a ver com um momento de estabilização
econômica relativa da sociedade goiana da antiga capital do estado – a cidade de Vila Boa, mais tarde
Goiás – depois do processo de decadência do ouro na região. Processo que levou ao investimento na
bem-sucedida atividade agropastoril e aos primeiros tempos da nova capital – a cidade de Goiânia –
que começava a se desenvolver depois de sua fundação na década de 1930 (CHAUL, 1997; 1988) e
a receber a herança cultural da antiga capital. Período em que a mulher pôde se dedicar a atividades
musicais, e o fez com afinco, conforme os autores consultados (MENDONÇA, 1981; RODRIGUES,
1982; GUILLARDI; CLIMACO, 2016).
A motivação para o trabalho remete à frequência ao Curso de Música – habilitação
instrumento violino – na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás
(EMAC/UFG), que possibilitou o contato no Laboratório de Musicologia com o seu acervo de partituras, documentos e livros relacionados à trajetória histórica do instrumento no estado. Esse conComunicações
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tato, nas primeiras pesquisas, evidenciou a atuação importante e imprescindível de alguns músicos
integrantes da história do violino na cidade e alguns elementos do desenvolvimento desse instrumento no antigo Conservatório de Música (atual EMAC/UFG), uma instituição reconhecida também pela sua ligação com uma atuação marcante das mulheres, o que despertou o interesse em
investigar a fase inicial da trajetória histórica do instrumento, assim como as condições que favoreceram ou não um papel marcante da mulher violinista nesse contexto. Essa circunstância, portanto,
junto à minha condição de mulher/violinista e a uma revisão da literatura que confirmou a importância e as possibilidades históricas colocadas pelo material encontrado, despertou para a atual pesquisa, tendo em vista o cenário histórico e musical que instituiu a antiga capital goiana e os primeiros
tempos da capital atual. No referente à abordagem do papel das mulheres neste contexto, além da
constatação junto à historiografia local do papel decisivo que tiveram na promoção das atividades
musicais nestas duas capitais, levo em conta aqui também com Finski e Pedro, citados por Nogueira e Fonseca, (2013) que
tornou-se consenso que as mulheres no Brasil têm história, que ela pode ser escrita e que
é capaz de iluminar e sofisticar a história dita geral, ao falar também das relações sociais,
raciais, etárias e de gênero, tratar do poder e abordar tanto o privado quanto o público.
((FINSKI; PEDRO apud NOGUEIRA:FONSECA, 2013, p. 118)

Em termos teóricos metodológicos pode ser dito que esta pesquisa tem caráter qualitativo,
por apresentar uma relação direta entre o músico, a sua música, e um contexto de interações humanas
específico, o que inclui as questões de gênero a ele relacionadas. Investiu na pesquisa bibliográfica
e documental. Referente à pesquisa bibliográfica, visou buscar autores e obras acadêmicas que têm
discorrido sobre circunstâncias relacionadas ao contexto histórico musical goiano/ goianiense (MENDONÇA, 1981; BORGES, 1998; PINA FILHO, 2002; GUILLARDI; CLIMACO, 2016); autores que
mencionam as questões de gênero (NOGUEIRA; FONSECA, 2013); autores que fundamentam teoricamente esse trabalho, como Chartier (2002), Hall (2014) e Silva (2014). O primeiro, ao colocar
o foco nas representações sociais, que se evidenciam em “práticas que visam fazer reconhecer uma
identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição”, e o segundo e terceiro, ao abordar processos identitários implicados com o representacional. A pesquisa documental, por sua vez, remete a fontes iconográficas (análise de fotos
de músicos, de programas de recitais, de partituras musicais, de grupos instrumentais); fontes arquivísticas (investigação em arquivos da EMAC/UFG e arquivos pessoais de músicos e/ou de seus familiares ligados à trajetória em questão). A interação dessas fontes com dados colhidos no estudo do
cenário histórico foi sempre visada, assim como foi importante buscar a evidência de representações
relacionadas ao objeto.
O trabalho se justifica porque pode evidenciar outras facetas identitárias do povo goiano,
cultivar sua memória, além de acrescentar conteúdo a uma quase inexistente bibliografia sobre o tema, desconhecida dos próprios goianos. Isso, além de preencher lacunas importantes na historiografia
musical brasileira, muito voltada apenas para a música dos grandes centros. Por outro lado, esse trabalho contribui para os últimos investimentos do campo musicológico que tem buscado novos objetos
– como as pesquisas de gênero relacionadas ao universo musical, por exemplo – e o diálogo interdisciplinar com outras áreas afins, como a História Cultural. Nogueira e Fonseca (2013), referindo-se ao
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viés desse trabalho que aborda as questões de gênero, objeto de estudo tão caro aos estudos musicológicos nesse momento, observam que
nas últimas décadas áreas como a musicologia e a antropologia têm apontado novos caminhos para se pensar tanto o trajeto feminino ao longo das transformações e da consolidação
de várias narrativas que permeiam a música ocidental, quanto as implicações que as relações
de gênero tem sobre a política e a produção musical mundial (DIAS, MELLO;PIEDADE
apud NOGUEIRA;FONSECA, 2013, p. 115)

Assim, o investimento neste trabalho permitiu um novo enfoque e exploração das fontes
mencionadas, possibilitou constatar uma atuação peculiar das mulheres junto ao violino nas duas capitais goianas no período recortado, e, através desse foco, mostrar um dos vieses identitários do universo musical goiano.

1. Um breve histórico do violino e do papel feminino no cenário
musical goiano: Vila Boa a primeira capital
Vila Boa, antiga capital de Goiás, surgiu na época do ciclo do ouro no Brasil, da interação
de pessoas de várias regiões do país que vinham atrás desse metal, principalmente paulistas e portugueses (RODRIGUES, 1982). Uma intensa circulação em busca do ouro fez com que ordens religiosas e irmandades integrassem a vida social da cidade, o que favoreceu a realização de festas populares
sacro-profanas em que a música tomou parte importante, fazendo com que circulassem também partituras musicais (MENDONÇA, 1982). Com a decadência do ouro, outros meios de subsistência, como a pecuária e a agricultura, passaram a ser cultivados pelos goianos, o que trouxe certa estabilidade
econômica a algumas famílias que passaram a praticar cotidianamente a música. Rodrigues (1982)
menciona comentários da Tribuna Livre que circulava em 1881, que afirmavam ser comum formar
pequenos conjuntos musicais dentro de cada família, de acordo com a escolha dos instrumentos pelos
filhos. A autora cita o comentário do jornal: “É rara a família que não tem um mestre de música para
suas filhas e, de fato, é também rara a rua da cidade em que não se ouvem sons de vozes femininas e
alguns instrumentos”. (Tribuna Livre apud RODRIGUES, 1982, p. 61-62).
A historiografia da música goiana, enfocando a vizinha cidade de Pirenópolis, também
fundada nesse período, revela que no início do século XIX já aconteciam ali atividades musicais que
envolviam o violino. Mendonça (1981, p. 102) menciona um quarteto de cordas atuando em 1805,
formado pelo padre José Joaquim Pereira da Veiga, e outro que o substituiu em 1858, criado pelo padre Francisco da Luz (Ibidem, p. 109). Dias (2008) já comenta a atuação excepcional de mulheres na
música religiosa, referindo-se ao coro regido em Vila Boa de Goiás pelo músico goiano José do Patrocínio Marques Tocantins. Segundo esse autor,
José do Patrocínio realizava a música de muitas cerimônias religiosas com o coro de suas
alunas! O curioso é que, seguindo a tradição católica de antanho, as mulheres não participavam dos coros e conjuntos instrumentais das celebrações. O jornal vilaboense Tribuna Livre
elogiou em várias ocasiões (1879, 1880, 1882, 1886 e 1899) a qualidade da música feita por
aquelas jovens. (DIAS, 2008, p. 23)
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Guilardi e Climaco (2016), por sua vez, na sua pesquisa sobre os saraus e serestas na antiga capital do estado, Vila Boa de Goiás, constataram a grande importância da presença feminina nesses eventos e na vida musical goiana, assim como registraram a presença constante do instrumento
violino nos programas dos saraus abordados (1909), um deles ilustrado na Figura 1 e Tabela 1. Neste
exemplo aparecem registradas peças para violino e piano executadas por violinistas, inclusive, do sexo feminino, como foi o caso de Emma Fleury.

Figura 1: Programa do Sarau oferecido por Celuta Bulhões por um grupo de amigas na casa do Sr. Manuel do
Couto em 11 de dezembro de 1909. Menção a peças para violino e a uma peça – Romance para violino (Arthur
Napoleão) – executada também por uma mulher: Emma Fleury.

Fonte: MENDONÇA, 1981, p. 79
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Tabela 1: Artistas, obras e instrumentos que integraram o sarau apontado na Figura 1, o que inclui o violino
e a atuação da mulher violinista.
1909

Programa - Sarau oferecido à senhorita Celuta de Bulhões Gouvêa por um grupo de suas amigas
– sarau em casa – Promotor => Amigas de Celuta Bulhões de Gouveia
La Favorite

Donizetti

Maria Angélica C. Brandão

Piano

La Gioconda

Ponchielli

Otávio Confúcio

Canto

Bolero, Mazurka

E. Patierno

Emma Fleury/Eládio Amorim

Violino

Musica Prohibida

S. Gastaldon

Leopoldo de Souza

Canto

Oh dites lui

E. Ketterer

Marianinha Curado

Piano

Riman Com Me

Tito Matei

Aurora Tocantins

Canto

*Serenade La Reine
*Toujours dans ma gondole

Silvestre
Acton

Ascendina e Cândida de Azevedo / Maria
Bandolim
Loyola e Annita de Souza Moraes

Torna

L. Denza

Manuel de Macedo

Canto

Romance para Violino

Artthur Napoleão

Emma Fleury

Violino

Otávio Confúcio

Canto

Carmen, canzonn Del toreador Bizet

Acompanhamentos realizados pela Senhorita Deborah Tocantins
Fonte: GUILLARDI; CLIMACO, 1916, p. 523

Os saraus vilaboenses eram promovidos por mulheres atuantes na vida musical da cidade,
musicistas e professoras de música, como foi o caso de Virgínia da Luz Vieira, Don’Anna Tocantins,
Leonor Iracema de Barros Camargo (D. Sinhá), conforme observado por Rodrigues:
Reunindo-se à noite em horas de devaneio nas casas de amigos como nas de Virgínia da Luz
Vieira, Don’Anna Tocantins, Leonor Iracema de Barros Camargo (D. Sinhá), Joaquim de
Sant’Anna, Moisés Lopes Zedes e outros, buscavam ouvir e cantar as lânguidas modinhas
(RODRIGUES, 1982, p. 97-98).

Anna Tocantins, por exemplo, além de musicista, gostava e promovia a literatura. Os saraus se consistiam em um meio para que suas alunas apresentassem o que estavam estudando. Segundo a autora,
Anna Francisca Xavier de Barros Tocantins (1857-1949) – uma das maiores inteligências
femininas vilaboenses. Seus dotes artísticos abrangeram não só a música como também a
literatura. Estudou harmônio com mestra Cyriaca, piano e canto com José do Patrocínio
Marquez Tocantins, a quem em 1886, desposou. [...] Sua casa foi um centro cultural onde,
além das reuniões literárias, reunia os intelectuais para assistirem recitais de suas alunas.
Poetisa e a compositora de modinhas (RODRIGUES, 1982, p, 63).

Essa autora acrescenta ainda que os saraus promovidos por Anna Tocantins contribuíram também para “o desenvolvimento musical das sessões lítero-musicais do Gabinete e Club Literários, realizados nos salões de dona Virgínia da Luz Vieira e Anna X. Barros Tocantins” (Ibidem).
Maria Angélica da Costa Brandão, conhecida por Nhanhá do Couto, é outro nome relacionado a esse cenário musical privilegiado pela atuação feminina na antiga capital goiana. Filha de um músico
da cidade de Ouro Preto/MG que se casou com um goiano de tradicional família, além de promover
saraus em sua residência e o desenvolvimento do ensino da música na antiga Vila Boa, foi responsável pela formação musical de sua neta Belkiss Spénciére. Essa última, uma das responsáveis pela
fundação e desenvolvimento da trajetória do antigo Conservatório de Música, hoje EMAC/UFG, foi
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estimulada e acompanhada pela avó nos seus estudos musicais realizados no Rio de Janeiro (BORGES, 1998).
Muitas destas mulheres goianas, segundo agora Rodrigues (1981), exemplificadas aqui,
sobretudo, através de Ana Tocantins e Nhanhá do Couto, afastadas das serenatas num primeiro momento, outro importante evento musical na vida Vilaboense do século XIX e início do século XX, seriam promotoras e fariam parte ainda da modalidade “serenata em pic-nics”, quando acampavam às
margens do rio da cidade para cantar e tocar instrumentos, o que, certamente, incluía o violino. Sobre
a participação das mulheres nas serestas essa autora comenta:
a mulher não participava das serenatas, mas era constante sua presença nos costumeiros passeios de após o jantar até pontos pitorescos como o alto da Santa Bárbara, a fonte
Carioca, as praias de Areião e Bacalhau. Levavam consigo seus instrumentos musicais e
cantando modinhas contemplavam o entardecer. [...] Hoje a presença feminina em serenatas
é marcante, em decorrência talvez do costume dos passeios ou influenciadas pelas diamantinenses, ou ainda pela evolução natural dos tempos, sendo o modernismo bem ao gosto vilaboense (RODRIGUES, p. 99) [Grifo meu]

Como pôde ser constatado nessa citação de Rodrigues (1982), mais tarde as mulheres fariam parte das próprias serenatas. Mendonça (1981, p. 358), abordando o mesmo assunto, relaciona
nomes que participavam das serestas goianas no final do séc. XIX e início do séc. XX, mencionando
várias mulheres, o cultivo do gênero modinha e a presença do instrumento violino, que, como já mencionado, aparecia também nos programas de Saraus:
A modinha continua sendo cultuada, pois os grupos seresteiros não a deixam perecer e na
cidade de Goiás, em noite de lua cheia, Júlio Alencastro Veiga, Oyama Baylão e Euler Amorim com os seus violinos, Elder Camargo de Passos, João Macedo e Silva, Hélios de Macedo
e Silva, João Ferreira da Silva Filho,Ovídio Fleury de Passos, Maria Lúcia Vieira de Passos, Lisete Ferreira da Silva, Joice Pereira de Oliveira, Divina de Medeiros Veiga, Waldecy
Veiga, Lucy Veiga Godinho e outros, com seus violões e lindas vozes revivem os lamentos
e ais das modinhas brasileiras (MENDONÇA, p. 358) [Grifo meu]

Rodrigues já menciona detalhes da presença do instrumento nas serenatas:
Um seresteiro sui-generis foi Humberto Rizzo, que tocava violino com sonoridade incomum e para não encobrir a suavidade e interpretação personalíssima, preferia fazer as suas
serenatas sozinho, às 5 horas da manhã, onde antecipadamente mandava avisar para que a
família o esperasse com um lauto café da manhã (RODRIGUES, 1982, p. 99)

Mendonça (1981) comenta ainda sobre a presença de uma mulher violinista integrando a
Orquestra Ideal que funcionava junto ao Cinema ideal fundado em 1923 na cidade de Goiás (Ibidem,
p. 73). Maria da Conceição Morais aparece na Figura 2 com o violino nas mãos. A autora lembra que
a Orquestra Ideal (1923-1927) contou, mais tarde, com a participação de novos violinistas, podendo
ser observada novamente a presença da mulher: Adelaide Rocha Lima Rizzo; Nair Silva; Oyama Bailão, Euler Amorim e Hélios Amorim.
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Figura 2- Orquestra ideal de Goiás: violinos, flautas, clarinetas

Fonte: MENDONÇA, 1981, p. 69

Mendonça (1981, p. 69) afirma que “era comum, também, ouvir essa orquestra nos salões
do Goiás Clube – uma associação cultural feminina – em suas sessões lítero-musicais, ou em recepções oferecidas por aquele clube”, o que mostra, mais uma vez, a ligação peculiar com a prática dos
saraus já mencionada. Outros conjuntos musicais, geralmente ligados a cinemas, já contavam com
violinistas nas primeiras décadas do século XX. Este foi o caso da orquestra fundada em 1914 “que
deveu a sua criação à necessidade de se fazerem os fundos musicais para o cinema ‘Luso-brasileiro’,
recém construído” (MENDONÇA, 1981, p. 65), que era integrada por três violinistas: Eládio Amorim, Joaquim Édson de Camargo e Ovídio Martins de Araújo. Este foi o caso também da orquestra
que sonorizava a exibição dos filmes no recém-inaugurado Cine Iris em 1919, que funcionava sobre
a direção de uma mulher, a pianista Débora Tocantins, integrada também por três violinos: Joaquim
Édson de Camargo, Clotário de Freitas e Ângelo Rizzo (Ibidem, p. 69). Não havia violinistas do sexo feminino nesta nessa orquestra, mas a presença marcante da organizadora Débora Tocantins se fez
presente e merece ser enfatizada aqui.
Interessante lembrar que a mesma autora e Pina Filho (2002) afirmam que muitos dos músicos da antiga Vila Boa, dentre eles violinistas e mulheres atuantes em conjuntos musicais e orquestras, mudaram seu domicílio na década de 1930 para a nova capital – Goiânia – fundada na década de
1930, onde continuaram as suas atividades musicais. Pina Filho (2002), observa que em 1953, nesComunicações

307

Menu
ta cidade, a Escola Goiana de Belas Artes convidou Jean Douliez, violinista Belga recém-chegado à
Goiânia, e Belkiss Spencière, pianista goiana formada na Escola de Música do Rio de Janeiro, para
se responsabilizarem pelo Instituto de Música da Escola Goiana de Belas Artes. O autor lembra ainda que em 1956 esse Instituto se desligou da Escola Goiana de Belas Artes tornando-se a Fundação
Conservatório Goiano de Música e que em 1960 o então Conservatório se incorporou à Universidade
Federal de Goiás (UFG), dando origem mais tarde ao Instituto de Artes e à atual Escola de Música e
Artes Cênicas da UFG. Interessa agora investir em alguns fatos que integraram as duas primeiras décadas da nova capital, relacionados a momentos iniciais e/ou anteriores à atuação do Conservatório
Goiano de Música, já incorporado à Universidade Federal na década de 1960.

2. Os primeiros passos da trajetória na nova capital: Goiânia
Desde a criação do Conservatório Goiano de Música em Goiânia, é também conhecida a
grande atuação das mulheres nesta instituição. Importantes professoras de piano como Belkiss Spenciere, a neta de Nhanhá do Couto, uma das fundadoras do conservatório e uma das mais importantes
intérpretes e professoras de piano do estado, demonstram grande força no meio musical de Goiânia.
Essas mulheres participaram da criação de institutos de música, orquestras, festivais e foram de primordial importância na música em Goiânia. A força da mulher é facilmente notada quando se observa que foram quatro mulheres, Maria Lucy de Veiga Teixeira, Maria Pires Machado Bragança, Maria
Luiza Póvoa Cruz e Léa Pereira Campos, que conseguiram o parecer favorável do presidente da república para que o antigo Conservatório Goiano de Música fosse incorporado à UFG. Além disso, foi
constatado também nas primeiras pesquisas, que o primeiro corpo docente da universidade foi quase
totalmente feminino (PINA FILHO, 2002).
Já no referente à trajetória inicial do violino em Goiânia, com base na biografia disponível até o momento, foram destaques professores como Crundwald da Costa e Jean Douliez (PINA FILHO, 2002). O primeiro já atuava bem antes da criação de uma escola como o Conservatório
Goiano de Música (1956). Chegou em Goiânia no ano de 1942 e, a partir daí, atuou no ensino e execução do violino até 1952, quando se afastou de suas atividades musicais temporariamente. O professor Costinha (como era conhecido Crundwald Costa), que aparece na Figura 3, trabalhou durante
muitos anos na formação de diversos instrumentistas de cordas friccionadas, inclusive de Othaniel
Alcântara Filho e Dulce Regina de Oliveira, professores atuais da Escola de Música e Artes Cênicas
da UFG, instituição que tem ainda no seu corpo docente os professores Luciano Pontes e Alessandro
Borgomanero.
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Figura 3: Violinista Crundwald
Costa e seus alunos
Fonte: PINA FILHO, 2002, p. 173

Importante lembrar com Pina Filho (2002) que em 1949, Crundwald Costa e músicos
amadores residentes em Goiânia, participaram da formação de um grande conjunto instrumental na
recém-criada escola de música (Orquestra de amadores mais tarde denominada Orquestra da Associação Goiana de Música, futura Sinfônica de Goiânia) (Ibidem, p. 45-49). Chama atenção e aguça o
interesse desta pesquisa o número de violinistas – vinte um (21) – que se juntou a um piano, um contrabaixo, uma flauta, um clarinete, um saxofone, um piston e dois trombones – assim como chama
atenção uma participação expressiva de mulheres, que somavam nove (09), nesse grupo formado por
mais doze (12) violinistas do sexo masculino. O autor menciona a constituição do conjunto:
Regência Prof. Crundwald Costa; piano – Heloisa Barra; violinos – Professor Joaquim Edson
de Camargo, Abrão Berberian, Avelino Carvazan, Delma M. de Oliveira, Diva Moraes,
Dimitri Znamenski, Di Aquino Jaime, Edilberto Veiga Jardim Filho, Geny Jonas,Hildete
Menezes, Icila Bilemjiam, José Dilermando de Meireles, Maria da Conceição Rochaekl,
Marlene Machado, Ozório C. Arantes, Orozino Gonçalves, Paulo S. Massim, Rosa Menezes, Rui Esteves Pereira, Silvia Nascimento, Walter Magalhães; Cello – H. Berberian;
Contrabaixo – José J. Silva; flauta – Antônio J. Silva; clarinete – José A. Machado; Saxofone – Raimundo Maxixe; piston – Nicomedes A. Rosa; trombone – João A. Rossa e João
Maxixe. (PINA FILHO, 2002, p. 45) [Grifo meu]

Em 1953, “quando já havia terminado o ‘movimento’ Orquestra Sinfônica de Goiânia”,
vários músicos que integraram essa orquestra retomaram o movimento e o entregaram ao professor
e violinista Jean Douliez (Figura 4). Esse músico chegou a Goiânia nesta data, vindo da Bélgica, e já
começou a participar das atividades musicais locais, se envolvendo também na formação do Conservatório Goiano de Música (PINA FILHO, 2002). Trabalhou intensamente com a orquestra, “tendo
sido o Regente Titular e Diretor geral da Sociedade de Concertos Sinfônicos de Goiás, e haveria de
realizar uma estrutura para implantação e desenvolvimento dessa entidade” (Ibidem, p. 60).
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Figura 4: Violinista Jean Douliez
Fonte: PINA FILHO, 2002, p. 238

Já em fins de 1959, numa reunião na casa da profa. Belkiss Spencière, Jean Douliez assumiu a tarefa de formar uma Orquestra Feminina (Figura 5). Essa orquestra era composta de oito (08)
primeiros violinos, oito (08) segundo violinos, três (03) violas; cinco (05) violoncelos; duas (02) flautas; três (03) clarinetas; um (01) fagote; três (03) oboés; dois (02) pistons; dois (02) trombones; duas
(02) trompas; e cinco (05) instrumentos de percussão. Como pode ser observado, mais uma vez há
uma presença significativa da mulher violinista. Segundo informação de Pina Filho (2002, p. 70), a
Orquestra Feminina (Figura 5) criada por Douliez “coexistiu com a Orquestra Sinfônica de Goiás”,
sob a regência do mesmo. No dizer desse autor, “enquanto a primeira tinha a finalidade de educar a
mocidade feminina, a outra dava continuidade ao trabalho implantado por Joaquim Edison, Érico Pieper e Crundwald Costa” (Ibidem)

Figura 5: Orquestra feminina:
violinos e violoncelos
Fonte: PINA FILHO, 2002, p. 183
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No entanto, no ano de 1965, Douliez saiu do Brasil definitivamente. Conforme Pina Filho
(2002), a partir daí, enquanto a classe de piano estava se desenvolvendo, participando de concursos
e recebendo boas críticas, o Conservatório se envolvendo com a implantação da escola de música ligada à Universidade Federal, há registros da volta do professor Crundwald Costa às suas atividades
musicais. Este mesmo autor traz uma nota sobre a necessidade de professores de cordas e a contratação de dois professores em 1972 através da Universidade Nacional de Brasília. Só em 1980 seria
instalada oficialmente a Orquestra Sinfônica da Universidade e o embrião do que viria a ser a Orquestra Sinfônica do Estado de Goiás (Ibidem, p. 111), “que contou com a colaboração dos professores do departamento de Música de conjunto: violino Crundwald Costa e Dulce Regina de Oliveira
[...]” (Ibidem, p. 110).

Considerações Finais
Esses primeiros registros da história da trajetória do violino e das implicações de gênero
nas duas capitais goianas – Vila Boa/Goiás e Goiânia nas suas primeiras décadas – já esboçam o investimento antigo do goiano no instrumento violino e uma atuação peculiar da mulher junto à trajetória deste instrumento desde a antiga capital. A presença constante de peças para violino e piano nos
saraus, inclusive com a menção à violinistas do sexo feminino, a referência à presença do instrumento nas serenatas e “serenatas em pic-nic”, a formação constante de pequenos conjuntos instrumentais,
de pequenas orquestras fazendo fundo musical em cinemas, integrados, sobretudo, por violinos e que
incluíam mulheres violinistas, a coordenação de saraus e conjuntos musicais por mulheres, a atuação marcante dos professores de violino mencionados na nova capital e as tentativas de ali se criar
nas décadas de 1940 e 1950 uma Orquestra Sinfônica, assim como uma Orquestra Feminina, ambas
com um número significativo de violinos e contando com a presença da mulher, evidenciam representações relacionadas à valorização do instrumento nas duas capitais goianas no recorte de tempo em
questão e suas implicações com o papel desempenhado pelas mulheres nesse contexto. Evidenciam o
investimento e a valorização do instrumento pelo goiano ao longo da fase inicial de sua trajetória histórica, numa sociedade que contou com a presença forte e marcante da mulher goiana nas atividades
musicais. Mulher goiana que, ao que tudo indica pelos dados colhidos até aqui, se impôs, mostrou a
sua força e abriu um espaço peculiar nessa sociedade da região central brasileira, desempenhando um
papel significativo ao integrar, organizar, promover e dirigir atividades musicais, atividades que sempre incluíram algumas violinistas, numa época em que não era usual esse instrumento ser tocado por
mulheres, como era o piano, por exemplo. Evidenciam representações sociais, portanto, que remetem a processos identitários dessa sociedade goiana do final do século XIX até meados do século XX
que, ao que tudo indica, lançou germes importantes para o desenvolvimento da trajetória do violino e
suas implicações com a atuação da mulher a partir da década de 1960 ao tempo presente, que será o
objeto de estudo de outro trabalho que dará continuidade a essa pesquisa. Tendo em vista outro recorte de tempo, a nova pesquisa abordará a trajetória mencionada ligada à atuação do Conservatório de
Música já relacionado à Universidade Federal de Goiás e suas transformações até o tempo presente,
quando já é denominado Escola de Música e Artes Cênicas.
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Resumo: Este artigo, por meio de uma revisão bibliográfica, visa analisar a música ‘Oração ao Tempo’ do compositor
Caetano Veloso através de um referencial que valoriza sua dimensão subjetiva e filosófica. Partimos de concepções
que trazem a fenomenologia transcendental de Husserl. Em seguida, são analisadas as implicações do tempo na vida
contemporânea, apontando o estresse como resultado da pressão sofrida pelo indivíduo no mundo moderno e a oração
como possível recurso para enfrentá-lo.
Palavras-chave: Fenomenologia. Tempo. Oração. Caetano Veloso. Análise Musical.
Abstract: This article, through a bibliographical review, aims to analyze the song ‘Oração ao tempo’ by the composer
Caetano Veloso over a reference that values his subjective and philosophical dimension. We start from conceptions that
bring Husserl’s transcendental phenomenology. Then, the implications of time in contemporary life are analyzed, pointing
to stress as a result of the pressure undergone by the individual in the modern world and prayer as a possible resource to
face it.
Keywords: Phenomenology. Time. Prayer. Caetano Veloso. Musical Analysis.

INTRODUÇÃO
“És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo Tempo Tempo Tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo Tempo Tempo Tempo
Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo Tempo Tempo Tempo
Entro num acordo contigo
Tempo Tempo Tempo Tempo
[...]
VELOSO, Caetano (1979)

A música ‘Oração ao Tempo’ do compositor Caetano Veloso, foi lançada na década de 70
e, recentemente, 2013, gravada por Maria Gadú. Seu sucesso atual confirma a atemporalidade da música como obra concebida, visto que mesmo após quarenta anos ainda se faz atual em sua mensagem
textual, considerando assim sua temporalidade, dada por meio do envolvimento pessoal do ouvinte
(FUBINI apud TRAGTEMBERG, 1997) que, dentro do seu momento histórico e da sua individualidade, atualiza a escuta de uma obra, tornando-a viva e mutável.
A concepção de música como obra fechada, imutável, estática e inerte à ação do tempo é
revista e atualizada por uma outra concepção, que se abre às interferências da recepção. Nesta concepção, é unânime considerar que o sentido da música existe na sua realização espaço-temporal e
depende do envolvimento pessoal, o que já coloca a necessidade da percepção e descarta a ideia da
partitura em si só como música (ZILBERMAN, 1989).
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De acordo com Dr. Larry Dossey (apud BAÑOL, 1993) o fenômeno ‘tempo’, no seu sentido cronológico, se apresenta como um fantasma para quem caminha contra o relógio, pois o tempo
determina o horário, que determina o fim de algo que precisa ser concretizado, o que acaba levando
o indivíduo a sofrer uma pressão externa para o cumprimento de suas obrigações sendo, em muitos
casos, fator primordial para o desencadeamento do estresse. Já o tempo atemporal, parte para a subjetividade do indivíduo, sendo vivido e representado no aqui e agora.
A, música, partir da experiência de cada um, pode se apresentar em diversos sentidos que
se renovam e se revelam com mais clareza, em muitos casos, somente com o tempo. Isso significa que
não podemos avaliar uma obra com base na forma como é recebida no momento de seu nascimento,
visto que algumas são imediatamente acolhidas e outras demandam mais tempo para o reconhecimento de seu valor. (SANTOS & BARCELLOS, 1996). No caso da canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, não fala somente à sua época, mas também fala para muitas outras, pelo menos para essa
primeira metade do século XXI.
No presente artigo faremos algumas reflexões, com base em um levantamento bibliográfico, acerca de alguns conceitos que permeiam a análise fenomenológica da música a partir do método
descritivo de Husserl, assim como alguns estudos que tratam da relação do tempo cronológico com o
psicológico. Em determinadas situações, essa relação pode levar a uma resposta negativa do estresse,
com foco em especial na subjetividade do indivíduo.

1. A Fenomenologia da Música baseada no Método Descritivo de
Husserl
A fenomenologia emergiu dentro do contexto filosófico. O fato de atrair tanto a atenção
de musicólogos, regentes, compositores, entre outros, se deve ao seu foco de interesse ser centrado no
tema ‘percepção’. Contudo, a fenomenologia é uma filosofia do fenômeno e da relação entre fenômeno e consciência, resultando no tema da percepção, da captação intuitiva de um fenômeno, da forma
como este se apresenta. Assim a percepção nos dá um fenômeno enquanto este é um processo próprio
da consciência (NACHMANOWICZ, 2007).
Baseando-nos no método descritivo de Husserl, discutido por Nachmanowicz (2007), a
descrição fenomenológica nos coloca em um contato analítico com nossas próprias vivências, ou seja, uma consciência de nossa própria percepção, o que no método mencionado acima seria o campo
da ‘apercepção’. A apreciação de uma obra artística consiste em estabelecer diferentes relações que
constituem o significado musical, e o mesmo define-se tendo como ponto de partida uma vivência
temporal destas relações.
É importante deixarmos claro que nossa matéria de estudos é o fenômeno musical como
se apresenta à nossa consciência. Para tanto, vai além da percepção da estrutura musical no que tange
ao seu desdobramento referente a harmonia, ritmo, movimentos, timbres, dinâmicas, métricas, entre
outros, nosso foco está na subjetividade dessa percepção (FREIRE, 2016). Para dar início a uma investigação fenomenológica, é necessário, em primeiro passo, suspender todas as crenças da atitude
natural para a atitude fenomenológica, o que Nachmanowicz (2007), em sua dissertação de mestraComunicações
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do, nos apresenta como epoché ou redução psicológica, também chamada de redução fenomenológica por Júlio Fragata (apud NACHMANOWICZ, 2007). O que seria redução psicológica? De acordo
com esse autor, partindo para o significado do que a música representa para o sujeito, podemos dizer
que a mesma é captada pela audição, e que nossa escuta fará a seleção daquilo que nos representa ou
não, ou seja, essa referência ao eu é a referência psicológica que implica esta primeira redução, onde
o sujeito compreende o mundo através de sua própria percepção, em um nível psicológico, a partir
de sua subjetividade. A partir de então, tudo passa a depender da concentração do sujeito. Significa
que se for plena, absorve a música com infinitas possibilidades, assim o fenômeno musical reduzido
não encerra mais nenhum significado específico, oferecido pelo compositor, mas sim de acordo com
a audição do ouvinte. A redução psicológica, com base em Nachmanowicz (2007), nos dá assim uma
visão da diversidade do fenômeno.
Para uma melhor compreensão do processo da redução fenomenológica, é importante entender, mesmo que de forma superficial, a redução eidética que ao contrário da redução psicológica – que usufrui destes processos sem ter consciência deles – se ascende ao campo dos processos da
consciência. Na redução eidética o interesse está na experiência musical, no modo como o indivíduo
lida com ela em diversos espaços como: sala de concerto, aparelho de som, compondo ou executando obras, enfim, dentro destas atividades, como o sujeito entra em contato com um sentido musical
(NACHMANOWICZ, 2007).
Para esse mesmo autor, em uma experiência comum, não há uma percepção consciente da
existência de um sentido musical1 pois a atitude natural circula entre os significados estabelecidos, o
que se deve compreender é que o ‘sentido musical’ faz parte da atitude fenomenológica que a redução
fenomenológica promove. Três situações ocorrem conosco em nossa escuta cotidiana: 1. Quando ouvimos algo, o sentido-musical emerge repentina e espontaneamente; 2. Quando escutamos algo e não
entendemos bem o que acontece de imediato, mas logo entramos na experiência-musical; 3. Uma escuta desconfiada, que parece ser uma experiência-musical, mas quanto ao seu sentido-musical ainda
não o é plenamente, após uma progressão temporal os dois parecem interligar-se.
A redução psicológica apresentada por Nachmanowicz (2007) nos mostra como o campo
do sentido musical e da experiência musical está aberto à nossa subjetividade, “e como nós constituímos a parcela ativa da constituição da atividade musical como um todo. Dado esta redução podemos
nos conscientizar de nossa própria experiência e sentido musicais”. (pág 88)
Um outro ponto interessante no método defendido por Husserl está em como se é enxergada a transcendência na fenomenologia, ao invés de ser vista como impossibilidade; é vista como
um modo de aparecer de certos objetos, interessando o modo particular da constituição de cada realidade. Assim, na fenomenologia, o que classifica o objeto transcendente não é o simples fato do mesmo encontrar-se numa vivência atual, mas além disso, está no fato de também possuir características
espaciais e uma marca que caracteriza sua existência como algo externo ao fluxo imanente2 total. Po“Toda vivencia intencional es, gracias a sus elementos noéticos, justo noética; es su esencia albergar una cosa como la que
llamamos ‘sentido’, y eventualmente un múltiple sentido, llevar a cabo sobre la base de este dar sentido y a una con él nuevas
operaciones que resultan precisamente ‘con sentido’ por obra de el” (HUSSERL apud NACHMANOWICZ, p. 88, 2007)
2
“Imanência diz respeito ao “eu”, acontece que, em última instância, todos os modos, transcendental, transcendente
e imanente, de uma maneira ou de outra se relacionam ao “eu”, entendido como unidade do fluxo de consciência”
((NACHMANOWICZ, pag. 26, 2007).
1
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de-se dizer que transcendentes são todos os objetos que lidamos no dia-a-dia, em vivências por assim
dizer, concretas (NACHMANOWICZ, 2007).

2. O Tempo e sua relação com o Estresse
Um dos males mais comuns da sociedade moderna, de acordo com Dossey (apud SALAZAR, 1993), é a ‘enfermidade do tempo’, que é vista como uma pressão do tempo, que vem a desencadear angústia e tensão. Devido a um comportamento ‘cronomaníaco3 de diversos pacientes que
estavam internados em um hospital, Dr Dossey interessou-se pela relação tempo-saúde, pois os mesmos insistiam em conservar relógios de pulso como se ainda tivessem horários a respeitar. A partir
de suas observações, percebeu-se então que quase todos os seres vivos possuem seus próprios relógios biológicos, que apresentam sintonia com os ritmos da natureza, ou seja, não são exatos no sentido mecânico, automático, ajustam-se às mudanças dos meios. O mesmo autor referido acima, aponta
que cientistas descobriram mais ainda, que quando os relógios corporais saem de sincronia entre si, o
rendimento físico e mental também diminui, e quando o tempo do relógio se dessincroniza com nosso ritmo natural interno, o resultado é estresse.
Toda atividade humana é acompanhada pelo estresse, que deve ser entendido como um
conjunto de respostas ou reações fisiológicas, mentais, emocionais e comportamentais do indivíduo,
podendo ser desencadeada por um determinado agente estressor, como: condições sócio-familiar,
econômico-financeira, de trabalho, alimentação, transporte, habitação, bem como a relação do indivíduo com seus próprios sentimentos (CABRAL, 2004).
É importante salientar que o estresse pode causar respostas diferentes em cada indivíduo,
pois a percepção da realidade é muito particular de cada indivíduo, pois uma mesma situação estressora pode ter uma resposta positiva para uma pessoa e negativa para outra. As respostas positivas são
quando o sujeito enxerga o agente estressor como um desafio capaz de ser superado. As respostas negativas são resultado da percepção do agente estressor pelo indivíduo como uma ameaça, por exemplo: uma pessoa trabalha numa determinada instituição em que se é exigido que os objetivos sejam
alcançados sempre em prazos curtos de tempo, consequentemente, o indivíduo fica submetido durante um longo período à ação insistente do estressor, ocasionando um desequilíbrio em âmbito de corpo,
mente e emoção (ROSSI apud CABRAL, 2004).
Durante uma situação de estresse o cérebro reage de forma a viabilizar, no hipotálamo,
um precursor do hormônio adrenocorticotrófico (CRH), que libera o hormônio ACTH na glândula pituitária, que estimula a produção de cortisol a partir das glândulas supra-renais. Uma outra via pode
ser ativada pela conexão entre o hipotálamo, mais precisamente a via do Lócus coerelius, ao sistema
simpático através das glândulas inervadas, onde a situação estressante pode levar a liberação de adrenalina e noradrenalina. Essas e outras alterações afetam o sistema imune, no que atinge medula óssea,
timo, baço, etc., assim como os receptores sensíveis ao cortisol existentes na amígdala e hipocampo,
redutores dos níveis de CRH e de ACTH (SAVIOLI, 2007). É válido salientar o que esse autor pontua
Pessoas que são ensinadas desde a infância a programar suas vidas segundo o relógio imposto pela sociedade, e sentem-se inseguras sem a muleta psíquica de um medidor de tempo. (SALAZAR, pág. 61, 1993)
3
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referente ao sistema imune, que suas alterações têm correlação a muitos fatores como suporte social,
estilos cognitivos de comportamento e pensamento, e que esses efeitos, em parte, são mediados por
certas regiões do cérebro, tais como a córtex pré-frontal dorso-lateral (DLPC) e a pré-frontal ventromedial (VMPFC), sendo que estas estão relacionadas com as estruturas da amígdala e do sistema límbico, ou seja, conectam-se diretamente ao hipotálamo.
Savioli (2007) apresenta diversos estudos que têm sido realizados e demonstram a existência de uma relação entre o estado mental espiritual e o sistema imune, no que transcreveremos alguns deles, visto os que mais nos interessam. Luecken et al (apud SAVIOLI, 2007), a partir de uma
medição dos níveis de cortisol em estudantes, notaram uma relação significativa entre aqueles que
têm religiosidade/espiritualidade, frequência a cultos religiosos, momentos de oração, com os que
não tem, onde os resultados sugeriram que os primeiros mencionados podem possuir mais eficácia
de mecanismos de adaptação ao estresse. McClelland et al (apud SAVIOLI, 2007) mediram a imunoglobulina A salivares (IgA) de 70 estudantes que assistiram ao filme de Madre Tereza de Calcutá
e comparou o IgA de outros 62 estudantes que assistiram a um filme sobre o triunfo dos aliados na II
Grande Guerra, no que os resultados mostraram que houve um aumento da IgA salivar nos que acompanharam ao filme de Madre Tereza em relação ao outro grupo. Para justificar o ato, os pesquisadores sugerem que houve uma ativação positiva do sistema imune. Um segundo estudo pelos autores
para avaliarem os os efeitos da visualização das curas de Madre Tereza, mostraram um aumento significativo da IgA e regulação positiva do sistema imune. Concluiram que emoções positivas como a
compaixão, o perdão e o amor fraternal, podem atuar beneficamente sobre o sistema imune, ou seja,
crenças sociais, religiosas e espirituais, aplicadas de forma sensata, podem reduzir ou até mesmo erradicar um grande número de doenças, devido ao aumento da capacidade do sistema imune.
Pesquisas que introduzem exames não invasivos como, tomografia computadorizada com
emissão de pósitrons, o PETscan e a ressonância magnética funcional, são capazes de detectar áreas
cerebrais envolvidas durante a oração. Um estudo publicado por Azari et al (2001) verificaram, durante a oração, aumento do fluxo sanguíneo em certas áreas cerebrais. Para essa pesquisa utilizaram
o PETscan, antes e depois da atividade proposta, com seis monges selecionados, e outras seis pessoas sem nenhuma convicção religiosa. Escolheram três textos diferentes para cada indivíduo dos grupos recitarem: a primeira, religiosa (teriam que recitar o primeiro versículo do Salmo 23: “O Senhor
é meu Pastor e nada me faltará”); a segunda, de alegria (declamarem uma rima de alegria); e a terceira, de incomodação (lerem uma página de uma lista telefônica). De acordo com os pesquisadores,
notaram que ao chegar no clímax da oração, nos religiosos, havia um aumento do fluxo sanguíneo na
área do núcleo motor suplementar (pré-NMS), na córtex pré-frontal dorsolateral direita (DLPC) e na
área pré-cuneia direita. Quanto a atividade das áreas NMS e DLPC, Savioli (2007), com referência
em Azari et al, explicam que a atividade na atividade da área pré-NMS sugere um condicionamento
referente a atividade habitual dos religiosos; A atividade da área precunea está vinculada à memória
visual e a DLPC na evocação da memória. Eles também sugerem que a DLPC poderia estar envolvida na monitoração do pensamento e também conectada a áreas do sistema límbico, responsável, principalmente pelas nossas emoções.
Pesquisa correlata foi reproduzida por Tosta (2004), com a participação ativa de mais de
50 estudantes de medicina entre o período de 2000 e 2003, em que comprovou que um dos principais
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mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, por meio das orações feitas à distância, pode ter a
função estabilizada, pois de acordo com ele a oração teve o papel de induzir o equilíbrio, e em medicina equilíbrio é sinônimo de saúde, no que a oração atuou no sistema imunológico.
Observamos, a partir desses estudos, uma associação direta do tempo interno do ser humano com o desencadeamento de doenças relacionadas ao estresse, assim como a influência positiva
do comportamento religioso na saúde integral do ser humano, pensando nos seus aspectos social, fisiológico, psíquico e espiritual. Assim, pensando as interfaces entre todos estes âmbitos, tem-se, por
exemplo, as manifestações expressivas do homem ao refletir sobre o tempo.

3. ‘Oração ao Tempo’
A análise da música será com na análise musical no método de Husserl e, mais precisamente, na determinação intencional, transcendental da música, onde a fenomenologia não é uma
descrição realista do mundo real, e sim uma lógica, uma ciência das significações que não possui
relação direta com o mundo real do senso comum, por isso uma proximidade do tom teórico (próprio da musicologia) com o estudo filosófico. Assim, a investigação fenomenológica deve elaborar
um sistema de relações intencionais que visam a demonstração da ‘lógica’ concernente aos atos intencionais que permeiem o musical, seus procedimentos e, por final, sua identidade e ramificações
(SAVIOLI, 2007).
Para a realização de uma análise musical da composição de Caetano Veloso, “Oração ao
Tempo”, vamos considerar os seguintes campos de aplicação da fenomenologia:

Quadro 1: Adaptação da análise fenomenológica do Método de Husserl para a Música Oração ao Tempo
Método de Husserl

Música: “Oração ao Tempo”

1. Análise fenomenológica da música ( fenomenológico- Uma análise que vai além da experiência atual, transcen-transcendental) – o estudo das determinações dos pro- dendo ao tempo espacial e à sua existência como algo externo ao ‘eu’ total.
cessos intencionais que constituem o musical.
2. Análise musical fenomenológica ( fenomenológico- Uma análise da relação do compositor e intérprete; uma
-descritivo) – visa significar o mundo sonoro recém-des- suposta intenção da harmonia musical proposta pelo comcoberto, que detém-se nos aspectos intuitivos, contraposto positor.
aos aspectos ideais. A partir da audição musical determinar o modo específico das intenções e seus papéis em uma
obra musical.
3. Prática descritiva – a fenomenologia propõe uma nova
maneira de se perceber o musical, no que utilizando a prática da epoche, surgem novos parâmetros para a composição, execução, escuta e análise. Porém, mesmo que não se
encontre novos parâmetros, uma prática descritiva torna
original conteúdos tradicionais.
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Baseando-nos nos campos apresentados acima, no que se refere à música em questão,
“Oração ao Tempo”, focaremos em um primeiro momento no seu texto, que retrata a súplica do homem por algo que ele não controla, esse que se torna o compositor de nossos destinos, pois passamos
a ser seu escravo, vivendo em função do tempo. Esse movimento, quando é feito rigidamente e constantemente, pode acarretar uma resposta negativa ao estresse, como mencionado acima, que venha a
nos prejudicar, impedindo nossa qualidade de vida, o que faz com que percamos o controle de nossas
próprias vidas, nossas decisões passam a ser um reflexo do nosso aprisionamento ao tempo.
Analisando a harmonia da música superficialmente, assim como sua melodia, notamos
que a mesma se repete exaustivamente a cada estrofe, um movimento cíclico, sendo esse um caráter próprio da fenomenologia, que é a de cristalizar novamente os fenômenos que antes foram postos
à reflexão, ou seja, a fenomenologia sempre vai propor a ‘volta às mesmas coisas’ (NACHMANOWICZ, 2007). Assim sendo, o compositor subjetivamente consegue ‘administrar’ o tempo através da
música: metrificando-o, dando rimas, marcando o retorno de mesmos sons ou sons semelhantes, provocando reincidências, de uma certa forma, domesticando-o. Algo como uma reconstrução do tempo
humano que se apresenta incoerente, fragmentado, irreversível, e a música como um todo, consegue
fechar o ciclo em sua totalidade, a partir da divinização do tempo.
O compositor busca em seu discurso o recurso da oração como uma forma de rogar ao que
ele chama ‘Senhor Tempo’, um pouco mais do tempo que saiu de seu controle. E o próprio título que
ele dá à música já é bem sugestivo e parte intrínseca da cultura do homem. É o que Schneider (1983)
aponta como um estilo típico à música gregoriana, utilizada nas celebrações religiosas da idade média, uma oração cantada, onde coexistem duas épocas completamente distantes, o que podemos associar, nessa canção, como o alvo de idolatria não sendo a um Deus soberanamente justo e bom, mas
termos a reza direcionada a um ser superior: ‘Tempo’.
Metaforicamente falando, e baseando nas reflexões filosóficas de Barros (2010), podemos pensar no tempo como um escritor de vidas, pois vivemos a encargo dele, visto que está presente em nossa história desde nosso nascimento, crescimento, amadurecimento e nossa morte, onde ele
comanda nossas vidas, no que não há pausas, querendo ou não o que aconteceu há um minuto atrás,
já é passado, assim como somos marcados pelo presente e pelo futuro.
Voltando nossa atenção ao compositor e baseando-nos no que discutimos até agora, levantaremos a seguinte questão: o que será mais relevante numa canção popular, mais especificamente na Música Popular Brasileira, o texto ou a música? Uma melodia é feita com base no discurso já
pronto, ou a música é quem vai sugeri-lo? O trabalho do compositor está em ordenar os sons para uma
produção final que é o de compor uma estrutura que produza sentido-musical que ele visa. Já o intérprete procura uma melhor compreensão do sentido-musical, ou seja, ambos trabalham para a mesma
operação. Porém, dentro de uma visão fenomenológica, o que diferencia o compositor do intérprete?
O fato de ambos se relacionarem com o campo do sentido-musical, não há como diferenciá-los, pois
tanto compositor quanto intérprete devem estar em atividade intencional direcionada ao sentido-musical, no caso apenas enquanto ouvintes do que produzem ou é ouvido, lembrando que ouvinte para
Husserl diz respeito a um sujeito reduzido fenomenologicamente, ou seja, ele nunca pode eximir de
sua ‘prática’ que é de buscar atingir o sentido-musical (NACHMANOWICZ, 2007).
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Considerações Finais
Com base nos estudos apontados sobre estresse, em especial referente ao filme de Madre Tereza de Calcutá, onde foi percebido que emoções positivas podem atuar beneficamente sobre
o sistema imune, podemos sugerir que a canção ‘Oração ao Tempo’ apresenta-se como uma súplica
de compreensão ao ‘Senhor Tempo’ para o tempo que o indivíduo não consegue assenhorear-se, no
que exige uma postura de humildade, e isso, de alguma forma, pode aumentar emoções positivas no
ouvinte como esperança, no que, como vimos, pode vir a contribuir no aumento da capacidade do
sistema imune, melhorando a ação dos receptores sensíveis ao cortisol existentes na amígdala e hipocampo, redutores dos níveis de CRH e de ACTH, também mencionados no segundo tópico do presente artigo.
No que se refere à música como oração e, partindo da ideia de que assumimos uma postura de ouvinte que busca o sentido-musical dentro de uma percepção pessoal, temos o pensamento
de Santo Agostinho bastante difundido no meio popular quando afirma que “Cantar uma vez é rezar
duas”. Em nossa concepção, Caetano Veloso convida o ouvinte para assumir uma postura humilde de
rogar àquele que é o “...compositor dos destinos...” um pouco mais de calma, mas não para o tempo
necessariamente, mas sim àquele que é o protagonista de sua vida, ou seja, ao ouvinte que, ao ouvir a
canção, a ouça com um olhar para dentro de si, para suas fraquezas, para suas necessidades fisiológicas, para seu tempo individual, onde assuma sua verdadeira existência, sem deixar com que os fatores
externos interfiram no seu processo de bem-estar, de equilíbrio. Um convite subjetivo para que busquemos na oração um recurso que nos permita parar os pensamentos, consequentemente, a produção
exagerada de cortisol, nos preparando melhor para enfrentar as situações estressantes, encontrando
assim uma resposta positiva ao agente estressor, mostrando-nos prontos para aprender com o desafio
que chega, mesmo que esse seja o próprio Tempo.
Uma obra que trata de um tema subjetivo como é o ‘Tempo’, e que foi gravada no século XX, em
meados dos anos 80, se revelando atemporal pois, após trinta anos é gravada por outro intérprete e
ganha a mesma conotação de sucesso como o foi no seu primeiro lançamento, não poderia passar
despercebida de uma análise, pois a sua mensagem é atual para nós. Portanto a música de Caetano
permanece viva e mutável, porém vale ressaltar que mesmo uma descrição de tipo fenomenológico-descritiva traz novas relações e matérias de estudo, mesmo para o plano fenomenológico-transcendental. A análise realizada compreende uma das inúmeras percepções que poderiam ser apresentadas; trata-se da nossa subjetividade nesse momento vivenciado.
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Resumo: Este trabalho, que faz parte de uma pesquisa em andamento, tem como objetivo realizar uma análise da polca
Fantasia do luar de Albertino Pimentel (1874-1929) gravada pela Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro
(BCBRJ), buscando a sua interação com a linguagem do gênero musical Choro e as relações que estabeleceu com o
cenário sociocultural e musical carioca do final do século XIX e início do século XX. A trajetória metodológica que inclui
levantamento e consulta bibliográfica, análise, audição e contextualização da obra mencionada, possibilitou um canal que
permitiu observar que o cenário da música popular urbana do Rio de Janeiro do recorte de tempo em questão, perpassado
por lutas de representações (CHARTIER, 2002; Hall 2015), favorecia a atuação de músicos de bandas em grupos de choro
e vice-versa. Esta circunstância levou a uma interinfluência, uma interação entre elementos da linguagem musical dessas
duas formações instrumentais, que pode ser exemplificada pela contraposição de melodias presente nos arranjos da banda
e na execução das baixarias do choro, assim como pela fluência das frases melódicas e pelo investimento em repertório
semelhante, dentre outras possibilidades.
Palavras-chave: Polca Fantasia do Luar; Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro; Gênero musical Choro;
Confluências estilísticas.
Abstract: This article is part of an ongoing academic research. It aims to study the interaction of the polka Fantasia do
luar from Albertino Pimentel (1874-1929), recorded by the Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (BCBRJ),
with the language of the musical genre choro and the relations that the song established with the carioca socio-cultural
and musical scenario of the late nineteenth and early twentieth century. The methodological trajectory, which includes
bibliographical survey and consultation, analysis, listening and contextualization of the song, permitted to observe that
the urban popular music scene of Rio de Janeiro of the time cut in question, intertwined with representation struggles
(CHARTIER, 2002; Hall 2015), favored the participation of band musicians in choro groups and vice versa. This
circumstance led to an interinfluence, an interaction between elements of the musical language of these two instrumental
formations, that could be exemplified by the contraposition of melodies present in the band arrangements and in the
execution of choro bass, as well as by the fluency of melodic phrases and by the investment in a similar repertoire, among
other possibilities.
Keywords: Polka Fantasia do luar; Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro; Musical genre Choro; Stylistic
confluences.

Este trabalho, que é parte integrante de uma pesquisa em andamento, tem como objeto de
estudo a polca Fantasia do luar, de Albertino Pimentel (1874-1929) gravada pela Banda do Corpo
de Bombeiros do Rio de Janeiro (BCBRJ), observada na sua interação com a linguagem do choro no
ambiente da música urbana carioca do final do século XIX e início do século XX.
Para autores como Tinhorão (2010), as bandas de música foram importantes corporações
que contribuíram para o desenvolvimento da música popular urbana. Elas começaram a se estruturar
no Brasil e deixar de ser uma “confusa formação de músicos tocadores de charamelas, caixas e trombetas vindas dos primeiros séculos da colonização” com a chegada da corte em 1808. Em 1896, neste contexto de desenvolvimento das bandas e da música urbana no Rio de Janeiro, apareceu uma das
principais bandas de música do Brasil, a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (BCBRJ),
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que teve como primeiro regente o chorão1 Anacleto de Medeiros. Além de Anacleto, outros músicos
que interagiram com o ambiente do choro integraram essa banda, como foi o caso de Albertino Pimentel (o Carramona), compositor da polca que será analisada.
As contribuições e interações de músicos como Carramona, que circulavam no ambiente
das bandas e dos chorões, levaram autores como Cazes (1998) e Diniz (2007) a observar que a BCBRJ
se caracterizava por aspectos interpretativos relacionados à prática do choro, que também estava num
processo de consolidação no ambiente urbano carioca. Neste ambiente, o choro estava começando a
deixar de se constituir em “um modo de tocar” as danças de salão européias que tinham chegado ao
Brasil em meados do século XIX para se transformar nos primeiros esboços de um gênero musical.
Essas primeiras leituras levaram à percepção da possibilidade de ter acontecido interinfluências estilísticas entre o choro e a música do repertório da BCBRJ no contexto sociocultural carioca
do fim do século XIX e início de século XX, o que, possivelmente, contou com a ação dos músicos
chorões que integravam as duas formações instrumentais. Circunstância que levou ao investimento
neste estudo, que parte das seguintes questões: as interações da BCBRJ com o ambiente do choro por
meio dos músicos chorões que a integravam podem ter influenciado a linguagem das composições e
arranjos dessa banda? Que elementos estilísticos seriam capazes de revelar essas confluências na polca Fantasia do luar? Com o intuito de responder a esses questionamentos, este trabalho tem como
objetivo realizar uma análise da polca Fantasia do luar de Albertino Pimentel (1874-1929) gravada
pela Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (BCBRJ), buscando a sua interação com a linguagem do gênero musical Choro e as relações que estabeleceu com o cenário sociocultural e musical
carioca do final do século XIX e início do século XX.
Um levantamento bibliográfico e documental forneceu, de um lado, informações, dados
e abordagens históricas e, de outro lado, o documento histórico – a partitura musical e gravações históricas para serem exploradas – importantes para o desenvolvimento de questões e respostas relativas
ao objeto de análise. Foram utilizados também como fundamentação teórico-metodológica conceitos
como representações sociais (CHARTIER, 2002) que, tendo como suporte o simbólico, remetem a
valorações, categorizações, classificações de um grupo social que se evidenciam através de suas práticas e obras, forjadoras de processos identitários, conforme também abordado por Hall (2015). Representações inerentes a grupos que atuam na trama social e que implicam também, nesse cenário, em
poder simbólico, em “lutas de representações”. O conceito de mediador cultural de Vovelle (2004),
por sua vez, remete a personagens capazes de promoverem a circularidade cultural nesse ambiente,
através de sua atuação e práticas culturais.
O trabalho se justifica, em primeiro lugar, por investir na história de um dos primeiros
gêneros da música popular brasileira, o gênero musical choro, e na história da banda, uma formação
musical muito cara aos brasileiros, que deixou uma marca importante no cenário musical ao se constituir em um dos principais veículos desta música popular nos seus primórdios. Isto, ao possibilitar
as primeiras gravações mecânicas que aproveitaram o seu grande potencial sonoro (CAZES, 1998;
TINHORÃO, 2010). Em segundo lugar, por trazer ao universo da pesquisa reflexões sobre a relação
intrincada que a música estabelece com a sociedade com a qual interage, a importância do papel do
1

Chorão – músico que integra um conjunto ou roda de choro.
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músico neste contexto, marcando diálogo com um dos investimentos atuais do campo musicológico,
que tem buscado novos objetos de estudo e abordagens teórico-conceituais.

1. O cenário urbano carioca da BCBRJ e do Choro e suas
representações sociais
Pode-se compreender o desenvolvimento da música urbana no Rio de Janeiro como uma
“força de afirmação” de uma dimensão cultural que procurava se estabelecer no quadro sociocultural da então capital federal. Tinhorão (2010) afirma que os investimentos infraestruturais promovidos
por D. Pedro II na segunda metade do séc. XIX fomentaram a configuração de uma dimensão cultural composta por pequenos comerciantes, funcionários públicos dos telégrafos e das linhas de trem,
dentre outros. Esses foram os principais responsáveis pelo choro e pela composição das bandas. Tal
dimensão que se equipara à classe média-baixa, segundo o autor, não desfrutava dos anseios das classes dominantes que, segundo Pesavento (2002), buscavam pela modernização da cidade tendo Paris
como referência. Esta mesma autora comenta que as características da cidade do Rio, que ainda respirava os ares do colonialismo, não permitiram que o processo de modernização se concretizasse na
íntegra. Isto porque acontecia de forma exclusiva, promovendo desigualdades sociais acentuadas, em
função das condições econômicas e políticas do país. Um exemplo disso foi a diáspora das dimensões
populares para as localidades menos privilegiadas da cidade, como o bairro Cidade Nova, um dos
berços do choro, com o intuito de “sanear” as ruas da capital moderna que se almejava (TINHORÃO,
2010; PESAVENTO 2002). Circunstâncias que evidenciaram representações sociais relacionadas a
duas diferentes dimensões culturais cariocas que, no entanto, viviam se encontrando e dividindo práticas, embora num clima simbólico de “luta de representações”.
Este processo de desenvolvimento urbano se intensificou ainda mais no período que pode
ser conhecido como a Belle Époque carioca, que corresponde aproximadamente ao recorte de 1900 a
1920. Azevedo (2003) expõe que nesse período, as reformas durante a administração do Prefeito Pereira Passos, que durou de 1902 a 1906, acentuaram ainda mais o caráter de modernização do Rio e,
ao mesmo tempo, relegaram mais pessoas às regiões desestruturadas. Essa configuração sócio-cultural gerou o que Chartier (2002, p. 17) denominou “lutas de representações”. Para esse teórico, essas
lutas “têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais
um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu
domínio”. Ou seja, de um lado, a força da sociedade elitizada em busca da idealização que afirmasse
uma identidade cultural à altura de seu poder na cidade, e, do outro lado, a classe desfavorecida com
suas próprias práticas culturais, evidenciadoras de representações sociais, forjadoras de suas identidades. Pesavento (2003) em sintonia com Chartier observou:
Aquele que tem o poder simbólico de fazer crer sobre o mundo tem o controle da vida social
e expressa a supremacia conquistada em uma relação histórica de forças. Implica que esse
grupo vai impor a sua maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer classificações e divisões, de propor valores e normas, que orientam o gosto e a percepção, que definem limites e
autorizam os comportamentos e os papéis sociais. (PESAVENTO, 2003, p. 41-42)
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Interagindo com este contexto, portanto, tanto as práticas do choro quanto as da BCBRJ
evidenciaram representações forjadoras de processos identitários conforme definidos por Chartier e
Hall, que se configuraram nos interesses, nas interações e nas trocas de experiências dos agentes envolvidos com os ambientes que os cercavam. Alexandre Pinto (1978) em seus relatos que descrevem
a atuação dos chorões e os ambientes do choro do final do séc. XIX e início do séc. XX, menciona
que tais ambientes eram caracterizados por festas em casas de famílias humildes, marcados por afeto, confraternização, simplicidade e muita música fluente de característica improvisatória – as rodas
de choro. Representações se evidenciam, portanto, que se contrapõem àquelas relacionadas à reforma
da cidade moderna, que engessava comportamentos. Se Albertino Pimentel integrava e chegou a reger a BCBRJ, não deixou de freqüentar as rodas de choro. Assim, torna-se possível, ao abordar essa
figura de chorão, integrante da BCBRJ e compositor da polca Fantasia do luar, obter um pouco mais
do panorama de como era o ambiente do choro no Rio de Janeiro, assim como realizar um possível
enfoque de como se deu as interações da BCBRJ com este ambiente.

2. Albertino Pimentel – o Carramona – um mediador cultural
Souza (2009) afirma que, assim como muitos outros chorões, Carramona integrou a BCBRJ a convite do maestro Anacleto de Medeiros, chegando a regê-la de 1910 a 1926. Do mesmo modo que Anacleto, este músico, segundo agora Diniz (2007), teve sua formação musical em banda de
música a partir do contato com a banda do Asilo dos Meninos Desvalidos, local em que estudou. É
interessante lembrar com Souza (Ibidem), tendo em vista o recorte temporal da Fundação da BCBRJ
até a segunda década do séc. XX, que Carramona foi o único regente militar desta banda. O fato de
ser “militar de ofício” e não somente vestir a farda por conta de participar da banda de uma instituição
militar, não impediu que Carramona interagisse com os ambientes menos formais do choro, o que remete à ideia de identidade dinâmica e performática de Hall (2015). André Diniz e Evelyn Chaves, no
site da BCBRJ2 ilustram a participação de Carramona no ambiente do choro mencionando que
na secular Loja Cavaquinho de Ouro, existente até hoje, os chorões faziam sua morada.
Uma passada por lá podia render um encontro com a conhecida Turma do Cavaquinho de
Ouro, Anacleto, Juca Kalut, Quincas Laranjeiras (renomado professor de violão da Capital), o mestre Villa-Lobos (que deu ao gênero um viés acadêmico) e com Albertino Inácio
Pimentel Carramona. [Grifo meu]

Cazes (1998, p. 43) chega a dizer que Carramona era o trompetista do Grupo Morro do
Pinto. Este grupo assim como alguns outros que gravaram na fase mecânica era formado apenas por
instrumento de sopro, sem base harmônica de instrumentos de corda.
As gravações mecânicas realizadas no Brasil entre 1902 e 1927 também se constituíram
em um importante aspecto do desenvolvimento da música popular urbana com o qual interagiram os
chorões e as bandas. Tinhorão (2010), Cazes (1998) e o levantamento realizado no acervo online de
gravações do Instituto Moreira Salles3, esclarecem que a BCBRJ e os grupos de choro foram os principais responsáveis pelas gravações durante a fase mecânica. Franceschi (2002) também observa que
2
3

http://www.memoriamusical.com.br/bombeiros/historia1.html#5
http://www.acervo.ims.com.br
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por meio dos gramofones que se disseminaram pela cidade junto ao sucesso dos primeiros fonógrafos
gravados no Rio, a música que vinha dos ambientes urbanos através dos grupos de choro e da BCBRJ se disseminou, inclusive, pelas dimensões culturais dominantes, visto que a novidade dos gramofones ainda não era um bem acessível a todas as dimensões. Assim, personagens como Carramona
desempenharam também o papel fundamental de mediadores culturais (VOVELLE, 2004), ao contribuir para que essa música se disseminasse por diversas dimensões da sociedade carioca. Para Vovelle (2004, p. 214), o mediador cultural se situa “entre o universo dos dominantes e o dos dominados
[...] ele pode ser visto tanto no papel de cão de guarda das ideologias dominantes, como porta-voz
das revoltas populares”. Dessa forma, cabe aqui também o diálogo com Ginzburg (2002), que refletiu
sobre a inevitabilidade da circularidade cultural em um ambiente sócio-cultural. Assim, ao mediar o
processo de interação da música popular urbana com as camadas dominantes da sociedade, músicos
como Carramona fomentaram o processo de “circularidade cultural”, uma vez que contribuíram para
que um produto pertencente às “camadas subalternas” chegasse às demais dimensões, não deixando,
assim, de influenciar toda configuração sociocultural da cidade do Rio de Janeiro. Um esboço de lutas de representações se evidencia aí com um viés simbólico e interativo.
Retomando as atuações de Carramona no cenário cultural e musical em questão, um texto
publicado no histórico desse músico na Casa do Choro aponta que ele também participou de ranchos
carnavalescos4. “Carramona foi frequentador assíduo do Rancho Ameno Resedá, para o qual compôs
várias peças”.5 Uma dessa peças, inclusive, é a polca intitulada Ameno Resedá que foi gravada pela Banda do Corpo de Bombeiros entre 1911-1913 na Favorite Record. Outros ilustres chorões que
frequentaram este rancho foram Ernesto Nazareth e Quincas Laranjeiras. Segundo Brasil (2016), assim como os chorões, os agentes envolvidos com a prática dos ranchos carnavalescos também faziam
parte de uma dimensão cultural menos privilegiada na teia sociocultural carioca. A maioria de seus
integrantes viam nessa prática uma oportunidade de ascensão social, o que podia ser denotado através de seus discursos e marcações simbólicas no terreno das lutas de representações travadas no Rio.
Este breve levantamento da atuação de Carramona, que se limita aqui devido ao pouco
espaço disponível neste artigo, já possibilita vislumbrar que a linguagem musical de músicos como
ele pode ter sofrido influências devido às suas diferentes interações com o ambiente social e musical
urbano. É provável que os encontros de muitos desses músicos integrantes da BCBRJ com o ambiente do choro influenciaram a linguagem das composições, arranjos e interpretação desta banda e vice-versa. Suas práticas evidenciaram representações que apontam neste sentido, assim como apontaram
o caráter performático de seus processos identitários. Resta agora buscar, através da análise da obra
Fantasia do luar deste músico/compositor executada pela BCBRJ, selecionada como exemplo, as
possíveis confluências estilistas com a linguagem do choro. Isso também fornecerá uma breve amostra de características que levaram autores como Diniz (2007) e Souza (2009) a se referirem à BCBRJ
como uma das principais bandas do Brasil no período recortado, principalmente se tratando de sua
linguagem “chorística” em relação ao repertório executado.
Agrupamentos carnavalescos, descendentes do pastoril, que incluíam instrumentos de corda e de sopro, porta-estandarte, coro para entoar a marcha-rancho, mestre-sala etc. O bom entendedor já pôde perceber que os ranchos foram os
precursores das escolas de samba.
5
http://www.casadochoro.com.br/acervo/cards/view/934
4
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3. Polca Fantasia do luar: alguns aspectos estilísticos do
repertório da BCBRJ
Foram encontradas no acervo do Instituto Moreira Salles duas gravações da polca Fantasia do luar, realizadas por bandas de música: uma pela BCBRJ, em 1907, Odeon, e outra pela Banda
Columbia, entre 1908-1912, Columbia. Uma série de fatores pode sustentar a fala de autores como
Diniz (2007) e Cazes (1998) no referente ao destaque obtido pela BCBRJ no cenário musical carioca
do final do século XIX e início do século XX, quanto à qualidade sonora e à possível relação com a
linguagem do choro imprimida por músicos chorões que a integravam. Um aspecto a ser pontuado,
diz respeito ao ataque e articulação das notas. Na gravação da Banda Columbia nota-se uma articulação que acentua o caráter staccato entre uma nota e outra, o que confere uma interpretação mais rígida e um timbre menos suave. Outro fator que pode ter interferido no timbre, no caso da interpretação
desta banda que soa de maneira mais “estridente”, é a predominância na execução da melodia principal de instrumentos de metais, como é o caso do trompete. Já na gravação da BCBRJ a articulação
acontece de maneira menos acentuada, sugerindo uma fluência. Isso é reforçado também pelo timbre das madeiras na execução da melodia principal, o que leva a um caráter timbrístico mais suave.
Mais um aspecto a ser pontuado diz respeito ao diálogo entre a melodia principal e as melodias com
índole contrapontística dos instrumentos de registro grave. Com a Banda Columbia não há um destaque para as melodias que se contrapõem à melodia principal do arranjo de Fantasia do luar. Já com a
BCBRJ o diálogo entre essa melodia e as melodias que são executadas pelo bombardino e por outros
instrumentos de metal, como o trombone, ganha relevância na construção da teia melódica do arranjo.
Essas características podem ter sido influenciadas também pelas dinâmicas impostas à
execução. A execução da Banda Columbia tende a soar com uma intensidade muito forte. O mesmo não acontece com a execução da BCBRJ, que soa com menos intensidade e desenvolve melhor
as variações de dinâmica no decorrer da peça, ajustadas, também, ao melhor equilíbrio entre os naipes de instrumentos que realizam solos e as contraposições melódicas. O andamento mais rápido da
gravação da Banda Columbia gerou um caráter mais ríspido e marcial à interpretação, enquanto o
andamento menos acelerado da BCBRJ sugere um caráter mais fluídico dos contornos melódicos, remetendo a certa “languidez”, termo já utilizado por alguns autores em relação à interpretação que os
chorões davam às danças de salão. Por fim, basta ouvir as duas gravações para perceber que a BCBRJ
soava com uma rigidez de afinação maior se comparada à Banda Columbia.
Essas características revelam o caráter mais expressivo da interpretação da peça Fantasia
do luar pela BCBRJ, ficando evidente a clareza da execução junto a um equilíbrio timbrístico e dinâmico dos instrumentos no arranjo. Os aspectos mencionados permitem relacionar a tais qualidades
interpretativas o fato desta banda ter sido integrada por vários músicos experientes do meio do choro. Esses músicos vivenciavam com intensidade as sonoridades que vinham dos ambientes urbanos, o
que interferiu no estilo do choro e, através das influências mencionadas, acabou interferindo também
na qualidade sonora da BCBRJ.
A polca Fantasia do luar, assim como as danças de salão européias e o choro já consolidado como um gênero na década de 1910 (CAZES, 1998), está estruturada sob a forma rondó. Está
divida em três seções (A, B e C). Um dos principais fatores a distinguir uma seção da outra é a harComunicações
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monia. Como é característico da polca e do choro, segundo Almada (2006), acontece a modulação da
tonalidade principal da seção (A) para tonalidades vizinhas nas demais seções. Em Fantasia do luar,
uma vez que o material rítmico e melódico empregado em cada seção é basicamente o mesmo, o contraste fica a cargo dessas modulações: seção (A) Dó maior (tonalidade principal), seção (B) Lá menor
(relativo menor) e seção (C) Fá maior (subdominante). Esse esquema modulatório também é um dos
mais empregados em choros de tonalidade maior, segundo Almada (Ibidem).
A seção (A) de Fantasia do luar, que pode ser conferida no Exemplo 1, contém 16 compassos, podendo ser dividida em quatro frases de 4 compassos. Além desta estrutura fraseológica, nota-se nesta seção alguns outros aspectos característicos da linguagem do choro herdados das primeiras
polcas executadas pelos chorões.

Exemplo 1: Fantasia do luar. Albertino Pimentel. Melodia Principal da seção A. Compassos 1 ao 16.
Fonte: transcrição do pesquisador.

A primeira frase (anacruse do compasso 1 ao compasso 4) funciona como um enunciado
principal do material rítmico-melódico empregado na seção. A segunda frase (anacruse do compasso
5 ao compasso 8) traz um material melódico contrastante. Já a terceira (anacruse do compasso 9 ao
compasso 12), é a repetição do enunciado da primeira com uma variação no final (compassos 11-12)
que prepara para o desfecho cadencial. E, por fim, a quarta frase (compassos 13-16) aponta para a finalização com a cadência de V7-àI.
Outro aspecto a ser observado relaciona-se à harmonia. A progressão harmônica dessa
seção, e da peça, no geral, se desenvolve por acordes diatônicos e dominantes secundários. A correspondência e o diálogo entre as frases também podem ser notados harmonicamente. A frase 1 (|
G7 | C | E7 | Am |) termina com uma cadência no VI grau. A frase 3 (| G7 | C | E7 | A7 |) inicia com
a mesma estrutura, no entanto, o último compasso prepara o desfecho na frase 4 (| Dm | Fm | C | G7
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| C |) com uma cadência suspensiva. Já a frase 2 (| F | C/E | D7 | G7 | Cº | C |) traz o elemento contrastante da seção. Almada (2006), coloca esta estrutura dentre as mais utilizadas no desenvolvimento do choro.
Referente ao fraseado rítmico predomina a sucessão de semicolcheias. Podem ser observadas nos compassos 2, 4 e 10, que aparecem destacados no Exemplo 2, algumas colcheias pontuadas acompanhadas por duas semicolcheias ligadas que contribuem com a ideia motívica da seção,
além de imprimir um caráter contramétrico quando surgem. Tal caráter, como exposto por Sandroni
(2012) se constitui em uma das principais características rítmicas da música urbana brasileira e, consequentemente, do choro.

Exemplo 2: Fantasia do luar. Albertino Pimentel. Seção A. Compassos 2, 4 e 10.

Outro aspecto que pode ser considerado que também aparece nesta seção e que está presente nos fraseados de grande parte dos choros é o caráter anacrústico que precede os compassos 1,
3, 5, 9 e 11, destacados no Exemplo 3. A anacruse dos compassos 1 e 9 é caracterizada por três semicolcheias em movimento de aproximação cromática ascendente e a anacruse dos compassos 3, 5 e 11
é formada também por três semicolcheias, sendo que a do meio caracteriza-se como uma bordadura
inferior.

Exemplo 3: Fantasia do luar. Albertino Pimentel. Seção A. Anacruse do compasso 1 e compassos 3, 5, 9 e 11.

A base rítmico-harmônica executada por instrumentos como o saxhorn e a tuba segue
um dos acompanhamentos característicos da polca brasileira, segundo Sandroni (2012). Este padrão,
ilustrado pelo Exemplo 4, é recorrente em praticamente toda a música, acompanhado de uma variação onde são acrescentadas quatro colcheias.

Exemplo 4. Fantasia do luar. Padrão rítmico-harmônico.
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Um último aspecto a ser pontuado na primeira seção de Fantasia do luar diz respeito ao
caráter melódico. Nota-se que a melodia se movimenta ora por meio de arpejos e ora por graus conjuntos. Em ambos os casos as notas pertencentes aos acordes da harmonia são conectadas pelo o que
Almada (2006) denominou “inflexões melódicas”. Algumas dessas fórmulas de inflexão são muito
presentes nos fraseados do choro como os cromatismos e bordaduras que puderam ser destacados na
seção (A) da polca de Carramona, ilustrada pelo Exemplo 1. Outro fator também relacionado à melodia são os ornamentos nos compassos 1, 3 e 9. Tais ornamentos são muito recorrentes nos choros e
servem também como uma possibilidade de variação da melodia.
Já referente ao diálogo entre instrumentos graves e a melodia principal presente em arranjos de composições como esta de Carramona, seria precipitado dizer que corresponde à mesma
ideia de contraposição das partes desenvolvida por músicos como Pixinguinha em grupos de choro, que levou ao conhecido “contraponto brasileiro”.6 Uma série de fatores como a maneira em que
se dão as práticas de ambas as formações instrumentais e questões relacionadas à improvisação podem distanciar essas realidades. Uma vez que um arranjo de banda não tem o caráter improvisatório como os executados nos ambientes das rodas de choro pelos ternos, não seria viável fazer essa
comparação. No entanto, ao realizar uma análise aural em músicas gravadas pela BCBRJ, foi possível detectar momentos de contraposição das partes que se aproximam das práticas musicais dos
ambientes urbanos. Circunstância que levou Guerra Peixe (1954, p. 18 apud TINHORÃO, 2013, p
71) a observar:
Os músicos de banda tendiam a adaptar com relevo a baixaria do violão nas introduções dos
tangos, salientando-a com os instrumentos de tessitura grave (trombone, bombardino, tuba),
a ponto de caber por alguns momentos aos instrumentos restantes uma significação secundária na estrutura do trecho musical.

Na seção (A) a linha de contraposição das partes (Exemplo 5) é executada, em grande
parte, pelo bombardino, que se move predominantemente por arpejos em semicolcheias. Um aspecto
dessa linha é o caráter vertical que ela assume frente à progressão harmônica, característica que pode
ser notada nos contrapontos que se consolidaram com Pixinguinha nas gravações com Benedito Lacerda na década de 1940. Sobre isso Valente (2009, p. 26) diz que “uma improvisação neste nível, ou
seja, vertical requer que o músico projete a identidade harmônica de cada acorde com a melodia, definindo os tipos de acordes na medida que eles aparecem dentro da música”. Fica claro que essa autora
está se referindo à improvisação no choro. Contudo, observando a construção melódica da linha que
incorpora a contraposição de partes de Fantasia do luar, ilustrada pelo Exemplo 5, nota-se a mesma
finalidade: delinear o caminho harmônico criando “uma melodia que se encaixe em cada acorde dentro da respectiva progressão harmônica” (Ibidem).

A contraposição de melodias executadas por diferentes instrumentos na execução do choro pode ser chamado também de “contraponto brasileiro” que, para Clímaco (2008, p. 311), “refere-se a uma forma de improvisação na qual os
instrumentos encarregados de acompanhar o solista, dialogam com ele de tal forma, que o resultado é uma performance
musical em que melodias diferentes podem ser ouvidas simultaneamente, evidenciando também nesse contexto, a capacidade musical e virtuosismo dos músicos e dos instrumentos antes deixados em um segundo plano. Geus (2009, p. 50)
ainda diria que seria um “contraponto popular”. Esse autor ressalva que seus “padrões e construção no âmbito prático
diferenciam-se em alguns aspectos das regras comumente utilizadas na música de concerto”.
6
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Exemplo 5. Fantasia do luar. Albertino Pimentel. Linha da contraposição das partes realizadas na Seção A.
Compassos 1 ao 16.
Fonte: transcrição do pesquisador.

Percebe-se que a melodia é caracterizada por arpejos com notas dos acordes. Graus conjuntos que se configuram como aproximações diatônicas e cromáticas para que se atinja a nota alvo
aparecem nos compassos 5, 5-6, 11, 13 e 13-14 que podem ser conferidos no Exemplo 5. Como um panorama do quanto a harmonia é reforçada pela melodia aconteceram 12 recorrências da fundamental,
15 de terças, 16 de quintas e 7 de sétimas. Isso, é claro, levando em consideração cada acorde dentro
da progressão harmônica. Este aspecto confirma o que foi dito por Valente (2009). Os fragmentos dos
compassos 1 e 2 (que se repetem nos compassos 9 e 10) e dos compassos 3 e 4 contribuem e influenciam diretamente com a ideia motívica da seção (A), ao dialogarem com a melodia principal. Outro aspecto dessa melodia tido por Almada (2006) como uma característica rítmico-melódica que se fixou no
choro são os fragmentos baseados em células rítmicas acéfalas, como ocorre nos compassos 1, 3 e 9.
Na seção (B) predomina a movimentação através de colcheias e a relação das notas da
melodia com os acordes permanece basicamente a mesma, com a adição de algumas passagens cromáticas (compassos 17 e 21 do Exemplo 6). A correspondência entre as frases segue a mesma característica. É possível notar outro fragmento melódico executado aparentemente pelo trombone e pela
tuba, que também executa arpejos com notas dos acordes.

Exemplo 6. Fantasia do luar. Albertino Pimentel. Linha da contraposição de partes da seção B. Comp. 17 ao 24.
Fonte: transcrição do pesquisador
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Por fim na seção (C), também composta por 16 compassos com 4 frases (Exemplo 7), instrumentos como bombardino, trombone e tuba participam da linha da contraposição de partes. Nessa
seção aparecem mais movimentações por graus conjuntos, como nos compassos 25, 27, 33 e 35, também com funções de aproximações diatônicas e cromáticas.

Exemplo 7. Fantasia do luar. Albertino Pimentel. Linha da contraposição de partes da seção C. Comp. 25 ao 40.
Fonte: transcrição do pesquisador

Nota-se que as linhas que estabelecem a contraposição de partes das seções (A), (B) e (C)
seguem a mesma estruturação fraseológica da melodia principal. A primeira frase apresenta o enunciado do material rítmico-melódico empregado, sendo repetido na terceira frase com uma variação
que prepara para a cadência final. Já a segunda e a quarta frases funcionam como contrastes, sendo
que a quarta encaminha para a cadência V7-àI. No caso da seção (B) acontece o mesmo procedimento, porém, aplicado a uma sentença de duas frases apenas.
A análise realizada primou por buscar aspectos da linha da contraposição de partes mais
evidente, que caminha como uma melodia secundária. Porém, ao ouvir a gravação dessa peça pode-se
perceber que as marcações de baixos e a base rítmico-harmônica, por exemplo, também contribuem
com essa estrutura “polifônica”.

Considerações finais
Esta polca de Carramona incorpora um exemplo das interinfluências estilísticas sofridas
pela música que integrava o repertório executado pela BCBRJ e pelas rodas de choro, inclusive, evidenciando a macro-estrutura que viria caracterizar o gênero. Constata-se, portanto, características similares ao que é desenvolvido no choro. Quem influenciou quem? O arranjo da banda ou a prática
do Choro? A resposta a estas perguntas apontam para o trabalho realizado por Antônio Callado ainda
no século XIX a partir das progressões harmônicas da polca, que teriam influenciado na estrutura da
baixaria realizada pelos violões, mas também remetem ao fato de que Irineu de Almeida – o Irineu
Batina – professor de Pixinguinha, integrante da BCBRJ que realizava práticas em conjuntos de choro semelhantes às descritas relacionadas aos arranjos da banda, teve uma influência muito grande na
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formação deste músico, o que levou autores como Diniz (2003) citado por Matos (2012), a atribuir
a essa circunstância grande importância na elaboração do chamado contraponto brasileiro. No dizer
de Matos,
André Diniz (2003) observa que as aulas com Irineu Batina, que integrava a banda do Corpo
de Bombeiros regida por Anacleto de Medeiros, o contato com a prática e experiência desse
músico com arranjos que integravam diferentes instrumentos nessa banda, interferiram
também no processo de elaboração do contraponto brasileiro. (MATOS, 2012, p. 58)

Cazes, em sintonia com Diniz e já citando Carramona também afirmou:
A fusão da linguagem das bandas com a música dos chorões sobreviveu na obra de autores
como Irineu de Almeida, Carramona e Luís de Souza. Cerca de vinte anos depois, ao estruturar sua linguagem orquestral, Pixinguinha mostrou forte influência da música das bandas.
(CAZES, 1998, p. 31)

O que pode ser constatado mais uma vez, portanto, é a inegável via de mão dupla que se
estabeleceu entre a música executada pelas bandas e a música executada pelos chorões nas rodas de
choro. Tais características, de maneira mutua, podem ter sido herdadas das práticas dos chorões nos
ambientes informais. Ao mesmo tempo, a partir de suas reformulações nos arranjos da BCBRJ, elas
podem ter contribuído para a estruturação da linguagem do choro como um gênero musical, uma vez
que a BCBRJ pode ter exercido o papel de “amplificador” das sonoridades que vinham das ruas. Por
outro lado, ao ouvir a gravação de Fantasia do luar, fica evidente as qualidades interpretativas da BCBRJ em relação à Banda Colúmbia. A leveza dos fraseados, associada ao timbre, à fluidez, à clareza
de articulação, e à nitidez da sonoridade evidenciam um caráter interpretativo pouco comum a uma
banda de música.
Por fim, tem que ser lembrado o terreno profícuo envolto à sociedade carioca, marcado
por algumas mudanças de paradigmas no seio das configurações socioculturais cosmopolitas, que
não deixaram de influenciar e proporcionar os devidos encontros, o ambiente de lutas de representações que contribuíram para que as confluências aqui levantadas se concretizassem. Lutas de representações que incentivaram uma busca de interação e projeção identitária entre os grupos sociais que
foram relegados a segundo plano no quadro social da cidade do Rio e que ajudaram a fomentar o desenvolvimento de uma teia de interações entre os agentes, que possibilitou ascensões sociais também
a partir das práticas musicais. E muito desses agentes, sobretudo aqueles que exerceram o papel de
mediadores culturais como Carramona, tiveram o papel importante de contribuir com a divulgação e
a circularidade do repertório que executavam por amplas esferas socioculturais cariocas, um viés que
continuava evidenciando, de forma simbólica, lutas de representações.
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Resumo: O presente artigo é resultado do despertamento para a observação de possibilidades de vinculações entre a
forma de se pensar Música, Cultura e Sociedade, e a Musicoterapia com ênfase nas representações sociais e identidadesonora como fator representacional, afim de responder alguns questionamentos sobre como articular e aplicar conceitos
tão distintos mas tão próximos. Portanto, é nesta direção que se indica o objetivo central deste trabalho. Iniciou-se assim
o desenvolvimento deste estudo adotando o seguinte procedimento metodológico: trata-se de um ensaio teórico com
abordagem qualitativa que foi realizado através de uma revisão bibliográfica a partir de consultas em livros, artigos
publicados em periódicos, e impressos diversos; foi adotado como critério de inclusão as fontes bibliográficas que
constassem os seguintes descritores: Música. Cultura e Sociedade. Musicoterapia. Representações Sociais. Identidadesonora. Como critério de exclusão, referências que não oportunizassem vinculações entre os conceitos do objeto de
estudo e sua temática. Ao final deste ensaio teórico pretende-se indicar possibilidades de se articular e aplicar diferentes
conceitos à forma de se pensar Música, Cultura e Sociedade, e a Musicoterapia com ênfase nas representações sociais e
identidade-sonora como fator representacional.
Palavras-chave: Música. Cultura e Sociedade. Musicoterapia. Representações Sociais. Identidade-sonora.
Abstract: The present article is the result of observation about the possibilities of connections between a way of thinking
Music, Culture and Society, and Music therapy with social representations and Sound-identity as a representational factor,
in order to answer some questions about how to articulate and apply different concepts but so close. Therefore, this is the
central objective of this article. Thus, the development of this study has adopted the following methodological procedure:
a theoretical essay with a qualitative approach by a bibliographical review based on consultations in books, articles
published in periodicals, and various printed matter; It was adopted as inclusion criteria as bibliographic sources that
included the following descriptors: Music. Culture and Society. Music Therapy. Social Representations. Sound identity.
As a criterion of exclusion, references that did not allow linkages between the concepts of object of study and its theme.
At the end of this theoretical essay, we intend to indicate possibilities of articulating and applying different concepts in the
form of thinking Music, Culture and Society, and a Music therapy with emphasis on social representations and identitysound as a representational factor.
Keywords: Music. Culture and Society. Music Therapy. Social Representations. Sound identity.

INTRODUÇÃO
Pensar sobre Música, Cultura e Sociedade, e a Musicoterapia com ênfase nas representações sociais e identidade-sonora como fator representacional, é um exercício desafiador. Responder alguns questionamentos sobre como articular e aplicar conceitos tão distintos mas tão próximos
é o propósito do estudo. A seguir, uma breve reflexão sobre alguns conceitos de Cultura, Representações Sociais, Música no contexto social, Identidade-sonora e Musicoterapia que podem dar indícios
de vinculações entre eles, algo motivador para seguir propondo e descobrindo novas possibilidades.
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1.1 CULTURA
Pensavento (2003), define cultura como uma forma de expressão e tradução da realidade
que se faz de forma simbólica. A autora propõe pensar a cultura como um conjunto de significados
partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo.
Para Bakhtin (2010), a cultura está nas relações dialógicas, pois reflete e refrata o homem
e seus processos sociais a partir de atos de linguagem. A cultura é um evento concreto e sistemático
que pertence à história e está ligada aos fatos sociais desta história de forma sistemática e diretamente
relacionada com o nível simbólico da materialidade e da forma, isto é, seu conteúdo está em relação
direta com o processo social (BAKHTIN, 2010).
Vieira (2003), comenta que o conceito antropológico de cultura se dá com o modo de ser,
se relacionar, falar de um determinado grupo e que esta mesma cultura envolve situações, convivência, inovações e tradições de forma simultânea.

1.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
As representações não se restringe a uma forma individual de pensamento mas das representações de outros indivíduos (MOSCOVICI, 2009). O autor citado, afirma que as representações são
sociais e devem ser vistas como uma maneira de compreender e comunicar especificamente o que já se
sabe. Antes, porém, o autor considera que o conceito de representação não é uma tarefa fácil de ser compreendida por estar relacionado a esclarecimentos de questões históricas, sociológicas e psicológicas.
De acordo com Abbagnano (1998, p. 853), o termo representação etimologicamente tem
origem no latim, representatio, representationis, que diz a “aquilo por meio do qual se conhece algo;
nesse sentido o conhecimento é representativo, e representar significa ser aquilo com que se conhece
alguma coisa”.
Chartier (1990), define as representações como classificações que organizam a apreensão do mundo social como categorias de percepção do real. São variáveis segundo as disposições dos
grupos ou classes sociais, elas aspiram à universalidade, apesar de sempre serem determinadas pelos
interesses dos grupos que as forjam, ou seja, poder e dominação estão sempre presentes.
Representar para Pesavento (2003) é, “fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de um ausente”. A autora ainda descreve sobre o ato de representar como uma exposição, uma
reapresentação de algo ou alguém que se coloca no lugar de um outro, distante no tempo e no espaço.
As representações “são portadoras do simbólico, ou seja, dizem mais do que aquilo que
mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos, que construídos social e historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais, dispensando reflexão” (PESAVENTO, 2003, p. 41).
De acordo com Pesavento (2003), a representação vai além da sua capacidade de mobilização, ela produz reconhecimento e legitimidade social se inserindo em regimes de verossimilhança e
de credibilidade, e não de veracidade. Nesse sentido a mesma autora vai afirmar a assertiva de Pierre
Bourdieu, ao definir o real como um campo de forças para definir o que é o real.
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As representações apresentam múltiplas configurações e que o mundo é construído de
forma contraditória e variada, pelos diferentes grupos do social. O poder simbólico permite àquele
que o tem, dizer e fazer crer sobre o mundo e controlar a vida social expressando a supremacia conquistada em uma relação histórica de forças. Implica que esse grupo vai impor a sua maneira de dar
a ver o mundo, de estabelecer classificações e divisões, de propor valores e normas, que orientam o
gosto e a percepção, que definem limites e autorizam os comportamentos e os papéis sociais (PESAVENTO, 2003)

2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA MÚSICA E REPRESENTAÇÕES
2.1 MUSICAIS NA SOCIEDADE
Em relação aos diferentes processos de articulação das representações sociais com a música e da música na sociedade, Swanwick (2003) descreve o caráter simbólico das obras musicais,
capazes de compartilhar sistemas de significados e conectar-se a outras formas simbólicas. Nesta direção Nattiez (1990, p. 34) afirma que “o simbolismo musical é polissêmico, porque quando ouvimos
música, os significados que ela toma, as emoções que ela evoca, são múltiplas, variadas, confusas”.
Dessa forma a música vai além dos processos intelectuais, promovendo uma articulação constante entre pensamento (domínio dos sistemas simbólicos) e sentimentos (experiências).
A lógica do sonoro está pautada na sensação, efetivando um processo constante de atualização em que interagem sensações, percepções e novas codificações, possibilita a criação e a ressignificação das relações simbólicas (BARBOSA, 2007 apud VALENTIN, 2010).
A música é a mais social de todas as artes. Ela cria comunicação entre as pessoas de múltiplas maneiras. Nas atividades musicais o executante veicula e socializa conteúdos ao ouvinte, ainda
que de modo indireto, como em uma performance gravada (JULIETTE ALVIN apud SEKEFF, 2007).
Para Ruud (1990), o conceito de música está ligado à imposição de alguns valores culturais implícitos na linguagem. O autor, ainda explica que esta visão se baseia na hipótese de que não
dispomos de qualquer meio de saber qual é a realidade, ou seja, qualquer afirmação sobre a realidade
necessita ser feita dentro do nosso sistema de linguagem e este sistema é construído socialmente. Portanto, conforme o autor descreve: “se afirmamos ‘música é emoção’, ‘essa música é triste’, ‘música
são ondas sonoras’ etc., estamos impondo a crença em nossa posição, em relação a temas básicos de
nossa cultura” (RUUD, 1990, p. 85. ‘Ênfase do autor’).
Ao relatar sobre a trajetória da musicoterapia no Brasil e as primeiras impressões sobre
essa prática, Costa (1989), traz alguns questionamentos e afirmações que surgiram, tais como o porquê do uso da música, pois ainda não era definido com precisão; as afirmações de que o ritmo mobiliza principalmente os aspectos biológicos da pessoa e que este é sentido corporalmente; a melodia
como o aspecto afetivo da música, mobilizando sentimentos; a harmonia como aspecto intelectual
da música. A autora relata, ainda, que se chegava a afirmar que eventualmente apenas algum dos parâmetros musicais do som – a altura, sons graves ou agudos; a intensidade, sons fortes ou fracos; a
duração, relacionada aos sons longos ou breves; e o timbre que é o conjunto de harmônicos que caComunicações
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racteriza cada som – seria o material operativo da musicoterapia. A autora descreve: “considerava-se
como função da música exercer ‘um papel de incitação, de estimulação, de ativação de pacientes, mobilizando e desenvolvendo sua capacidade de comunicação e de diálogo através da relação com o musicoterapeuta [...]” (COSTA, 1989, p. 53).
Morin (2003), sugere três novas formas de se pensar e compreender o mundo, novos valores, novas responsabilidades: consigo mesmo – ecologia mental; com o outro – ecologia social; com
a Natureza – ecologia ambiental; e com o Cosmos – ecologia cósmica. Ele propõe uma reforma de
pensamento capaz de transpor a lógica clássica, que se funda em procedimentos científicos simplificadores e lineares rumo ao pensamento edificado sob o pensamento da complexidade, capaz de religar, de rejuntar contrários.
Nessa perspectiva, Craveiro de Sá (2006), afirma que a música pode ser um dos caminhos para se fazer tais (re)ligações a partir de aspectos estruturais da música – som, tempo, espaço,
ritmo, melodia, gesto, harmonia, silêncio, timbre, consonância, dissonância etc. –, integrados a diversas particularidades da condição humana – individuais, socioculturais e universais –, os conteúdos
caminham pelas trilhas do pensamento complexo e sistêmico, visando potencializar atitudes crítico-reflexivas que emergem das experiências subjetivas.
A psicologia cognitiva, por exemplo, tem sido o principal impulso para algumas pesquisas em música conforme Krumhansl (2006). A autora afirma que a psicologia cognitiva enfatiza a
influência do conhecimento sobre a percepção e, nesta direção, os estímulos apresentados são interpretados pelos conhecimentos, às vezes chamados de esquemas cognitivos, adquiridos a partir de experiências anteriores.
E em música, estes esquemas, incluem padrões típicos de ritmo e altura. Ela ainda descreve que a informação perceptiva é assimilada a esses esquemas, facilitando os eventos sonoros em
padrões e gerando eventos futuros, mas também, pode levar a distorções sistemáticas, fazendo com
que os eventos não sejam codificados ou lembrados.
A indução é uma característica psicológica apresentada pela música de acordo com Sekeff (2007). Ela afirma que a música é indutora das atividades motora, afetiva e intelectual em razão de
seus elementos constitutivos – ritmo, melodia, harmonia e timbre e de seus parâmetros formadores,
duração, altura, intensidade, densidade e textura e que os usos e recursos da música são particularmente subordinados aos seus parâmetros constitutivos e sua sintaxe relacional. O ritmo, por exemplo, é o aspecto mais natural da música, fundamentando-se nas pulsações do nosso corpo descreve a
autora.
O ritmo para Chagas & Pedro (2008) é elemento primário da experiência humana, envolvendo ação e induzindo ao movimento e, muito utilizado em Musicoterapia.
A música se revela eficaz como elemento motivador do comportamento, suas possibilidades de disposição e de apresentação se afiguram também amplas, alcançando um número ilimitado de
pessoas. A música tem o poder de evocar, associar e integrar experiências. Ela é uma atividade temporal, perceptiva, uma atividade de criação, recriação e/ou escuta que nunca passiva, ensina a musicoterapia (SEKEFF, 2007).
Os sons estão presentes desde a origem da humanidade. Corrêa (2009) afirma que estes
sons podem ser produzidos corporalmente de forma voluntária através das palmas, assovio, voz, pasComunicações
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sos etc., ou de forma involuntária, produzidos pelo metabolismo corporal através da respiração, batimento cardíaco etc., ou ainda produzidos pela natureza através dos sons de animais, fenômenos da
natureza, ruídos, etc. Segue o autor afirmando que este material sonoro, aproveitado pela humanidade para o discurso musical, obteve transformações ao longo dos séculos e que a cultura foi um fator
influenciador nessa transformação, pois, de acordo com a sua cultura o homem elegeu os sons que
seriam necessários para se expressar e produzir música desde os sons mais primitivos aos sons de instrumentos criados pelo homem, até chegarmos ao cenário da música contemporânea, que emprega
vários tipos de sons regulares e/ou irregulares, naturais e/ou sintetizados. Tudo em função da linguagem musical, da junção de um determinado som com um significado, seja ele uma sensação, impressão, expressão, ou um sentimento.
A música é uma linguagem icônica, descreve Sekeff (2007), e a autora continua afirmando que a música carrega o inconsciente e sempre traz uma lacuna que é preenchida pelo imaginário do
receptor da escuta. E continua afirmando que “o discurso musical é essencialmente multívoco, com
os sons expressando mais do que ‘dizem’” (SEKEFF 2007, p. 20).
Cunha (2007), afirma que ao compartilhar músicas, as pessoas asseguram um espaço
social individual e coletivo. Elas usufruem de um mesmo fato cultural que passa a se constituir
em um significado pessoal e diferenciado para cada um. Segue o autor descrevendo que no compartilhamento de suas músicas, o ser humano garante espaços de convivência e participação social
de forma a se reorganizar emocionalmente e reafirmando suas identidades e preferencias musicais
(CUNHA, 2007).
A cultura é o padrão de significados que estão incorporados nas formas simbólicas do
dia-a-dia das pessoas. A música também é um tipo de manifestação cultural que se evidencia e é
compartilhada por todos os indivíduos e se apresenta em formas simbólicas como parte do padrão e
significado de cada grupo social. Cada grupo, por sua vez, faz uma relação diferenciada com a música incorporando-a no seu imaginário simbólico sendo este imaginário o núcleo de uma sociedade
(VIEIRA, 2003).
Para Swanwick (2003), toda música nasce em um contexto social e que ela acontece ao
longo e intercalando-se com outras atividades culturais. A música por ser uma forma de pensamento,
de conhecimento, uma forma simbólica cria um espaço onde novos insights tornam-se possíveis. O
autor segue afirmando que a música é um valor compartilhado com todas as formas de discurso entre
diferentes indivíduos e culturas.
O significado e o valor da música nunca podem ser intrínseco e universais, mas estão ligados ao que é socialmente situado e culturalmente mediado. Sob esse ponto de vista, o valor
musical reside em seus usos culturais específicos, no que é ‘bom para’ na vida das pessoais
(Swanwick, 2003, p. 39).

Elliott (1995, apud Swanwick 2003), descreve que toda música é culturalmente enraizada ou situada mas, por outro lado, não significa que a música seja refletidora de uma cultura. No entanto Swanwick (2003), afirma que deve existir fortes conexões entre a música de grupos particulares
e seus estilos de vida e posições sociais e como todas as formas de discurso, a música liga o espaço
entre indivíduos e entre grupos culturais. O autor também cita Blacking (1995 p. 232) ao relacionar
grupos sonoros e grupos sociais: “‘um grupo sonoro’ é um grupo de pessoas que compartilham uma
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linguagem musical comum, junto com ideias comuns sobre a música e seus usos”. Por sua vez, Merriam (1964 apud Swanwick 2003), relaciona as muitas funções e propósitos da música:
• Expressão emocional
• Prazer estético
• Diversão
• Comunicação
• Representação simbólica
• Resposta física
• Reforço da conformidade e normas sociais
• Validação de instituições sociais e rituais religiosos
• Contribuição para continuidade e estabilidade cultural
• Preservação da integração social

2.2 IDENTIDADE SONORA: Identidade Sonoro-Musical do Indivíduo (ISO)
A identidade sonora é outro aspecto relevante para a compreensão do indivíduo no meio
cultural e social. O conceito de música para Musicoterapia desenvolveu-se bastante no século XX de
forma a trazer a compreensão sobre a capacidade de comunicação no ambiente musicoterapêutico.
Algumas definições de música na Musicoterapia indicam, também, a sua capacidade de
aplicação no contexto social prevendo, portanto, a adaptação do indivíduo à sociedade bem como
descreve Ruud (1990): “musicoterapia geralmente parte do ponto em que a mesma consiste numa
profissão de tratamento onde o terapeuta usa música como instrumento de expressão a fim de iniciar
alguma mudança ou processo de crescimento direcionados ao bem-estar pessoal, adaptação social,
crescimento adicional ou outros itens” (RUUD, 1990, p. 14).
Ainda como definição, a “Musicoterapia é a utilização planejada da música para apoiar
necessidades identificadas em que há disfunções físicas, intelectuais, sociais ou emocionais”. (MARANTO, 1993, p. 424 apud BRUSCIA, 2000, p. 282).
“Como disciplina, presumimos que o cliente pode achar a música significativa de certo modo e essa significação é essencial para o processo e para a efetividade da terapia” (BRUSCIA,
2000, p. 104). Desta forma, também é possível pensar na representação social da música regendo as
relações das pessoas, com o mundo, interferindo em processos variados como a difusão e assimilação de conhecimentos e a definição das identidades pessoais e sociais (VALENTIN, 2010). Furtado
(2002, p. 99), define identidade como o ‘ponto de ancoragem do campo subjetivo. É a construção
social do sujeito’. O autor segue afirmando que a identidade é o elo entre o campo individual da
subjetividade (continuum) uma (configuração subjetiva do sujeito) e a construção social do sujeito
(subjetividade social).
Por ser um conceito dinâmico a identidade não funciona como selo de identificação, uma
marca, mas, como um ponto de encontro entre o sujeito objetivado e a objetividade subjetivada. “A
identidade é o momento em que o sujeito é ele e a forma como é representado socialmente o seu próprio ‘eu’” (FURTADO 2002, p. 98).
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O conceito de Identidade Sonoro-Musical do Indivíduo (ISO) definido por Benenzon
(1988) se apresenta como o conjunto das energias sonoras, de movimento, de silêncio e de pausas
que pertencem a cada ser humano e que o diferencia de outro. O conceito de Identidade Sonora proposto por Benenzon e a definição de identidade de acordo com Furtado (2002) aproximados, torna
a Identidade Sonora como o conjunto de vivências sonoro-musicais particulares do sujeito, que está
em relação com as concepções prévias, na sociedade, dos elementos sonoro-musicais que ele vivencia (SANTOS et al., 2011).
Para uma melhor compreensão sobre a aplicação da teoria da Identidade-Sonora (ISO)
postulada por Benenzon, faz-se necessária uma breve descrição sobre o modelo, bem como, sobre o
seu idealizador. No prefácio do seu livro “Teoria da Musicoterapia” 3ª edição de 1988, Rolando Benenzon tem Violeta Hemsy de Gainza propondo ao leitor, como forma de apresentação, um breve itinerário através de alguns conceitos que ela descreve como essenciais e valiosos. Um deles é sobre o
conceito do ISO: “O conceito que faço do ISO é de que ele se produz desde o início da fecundação e
que significa o processo dinâmico e complexo que passa a ser atributo do ser humano” (GAINZA in
BENENZON, 1988, p. 8).
O modelo Benenzon de Musicoterapia originou-se na década de 1980. Dr. Benenzon, como médico psiquiatra, dedicou-se a adaptação do Princípio de ISO descrito por Ira Alts Huler (1954)
à sua forma de entender a musicoterapia. Assim, suas ideias agregaram os aspectos culturais e priorizaram o caráter dinâmico deste princípio. Ao fazer essa releitura e incluir a cultura o autor apresenta
o Princípio de Iso como sendo ―um fenômeno de som e movimento interno que resume nossos arquétipos sonoros, nossas vivências sonoras gestacionais e nossas vivências sonoras do nascimento e
infantis até nossos dias (BENENZON, 1988, p. 183).
O termo ISOS vem do grego e quer dizer igual.
O conceito de identidade sonora (ISO) como ideia de ressonância e interação sonoro-cultural distancia-se dos elementos inerentes à música. Pois enquanto o Princípio de ISO descrito por
Alts Huler utiliza a música para produzir um canal de comunicação entre um terapeuta e seu paciente,
comunicação estabelecida pela consonância do tempo mental do paciente com o tempo sonoro-musical expresso pelo terapeuta através do estímulo musical, através de um caráter dinâmico e priorizando
o aspecto da relação terapêutica; no modelo proposto por Benenzon pouco se escreve sobre a música
em si, mas sim como ela é usada. Benenzon (1988), define o ISO como ISO Gestaltico. Partindo do
conceito da psicologia da Gestalt ele descreve:
‘...A psicologia da gestalt assinala a necessidade de voltar novamente à percepção ingênua, à
experiência imediata, não viciada por hipóteses prévias, que distorcem a realidade do fenômeno observado. (...) a percepção não é a de um conjunto de elementos, mas a de um todo
unificado. O indivíduo não percebe um conjunto de sensações elementares, mas uma sensação de totalidade’.

Benenzon (1988), apresenta cinco estruturas dinâmicas de ISOS: ISO Gestaltico (Ig) já
apresentado anteriormente; ISO Cultural (Ic) que é o produto da configuração global da qual o indivíduo e seu grupo fazem parte. O ISO Cultural (Ic) que é a identidade sonora própria de uma comunicação de homogeneidade cultural relativa, que corresponde a uma cultura ou subcultura musical e
sonora, manifestada e compartilhada (BENENZON, 1988, p. 34,35); ISO Universal (Iu) estrutura diComunicações
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nâmica sonora, que caracteriza a identidade de todos os seres humanos, independente dos seus contextos sociais, culturais, históricos e psicológicos; ISO Grupal (Ig) identidade sonora de um grupo
humano, produto das afinidades musicais latentes, desenvolvidas em cada um de seus membros. Sobre o ISO Grupal, Benenzon (1988), aponta características diretamente ligadas ao conceito de identidade étnica: indícios biológicos (raça), culturais (linguagem) e geográficos (região), caracterizando
cada indivíduo do grupo por uma identidade étnica. A identidade cultural ou étnica é inseparável da
identidade sonora (ISO) e depende tanto dos processos dinâmicos de aprendizagem da própria cultura como da estabilidade ou mudança das normas culturais. O quinto e último ISO é chamado ISO
Complementar. Estrutura dinâmica temporal. Ela é dinâmica temporal devido às pequenas mudanças
que se produzem a cada dia, por efeito das circunstancias ambientais específicas ou psicológicas do
indivíduo.
No decorrer dos séculos, conforme Benenzon (1988), os ISOs tanto Universal como o
Cultural, formaram-se, enriquecendo à medida que absorveram características do meio circundante
do indivíduo.
E estas novas características que se entrecruzam com os ISOs do indivíduo no decorrer
da vida evolutiva, começam paulatinamente a fazer parte integral do ISO Universal. Um exemplo é a
escala pentatônica (escala de cinco notas) pertencentes à todas as estruturas sonoras musicais infantis
em todo o mundo (BENENZON, 1988).
Barcellos (1992), ao considerar Musicoterapia e Cultura traça um paralelo entre as ideias
filosóficas de Heidegger e a teoria de Benenzon, concluindo que ao que Heidegger chama de ‘penetrar no ser a partir de seu mundo’ (...) acrescentaríamos, ‘penetrar no ser a partir de seu mundo sonoro’ (Ibid., 1992, p 39).
Para Piazzetta (2010), os elementos que formam a música se tornam fundamentais em
relação ao campo de entendimentos da ‘significação’ na música e na musicoterapia. A música é um
objeto com diversificadas utilizações para facilitar as relações terapêuticas e também continua a ter
um ―papel importante no desenvolvimento do processo depois de estabelecida essa relação (BARCELLOS, 2004, p. 103).
Sabe-se que a Musicoterapia no Brasil começou por incentivos do Dr Benenzon. Alguns
cursos de Musicoterapia didática e seus livros fundamentaram as primeiras formações. Benenzon e
seus princípios musicoterapêuticos. Com isso, defendeu também a importância da cultura e da identidade sonora do paciente, mas os caminhos que escolheu para suas pesquisas trouxeram ao campo da
música, mais especificamente da Musicologia, para instrumentalizar o musicoterapeuta na compreensão de seu trabalho (SANTOS et al., 2011).

3. OBJETIVO
Observar possibilidades de vinculações entre a forma de se pensar Música, Cultura e Sociedade e, a Musicoterapia com ênfase nas representações sociais e identidade-sonora como fator
representacional.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O Trabalho é um ensaio teórico que de acordo com Pinto (1998), não se expressa através da objetividade mas, na subjetividade das escolhas discursivas. A abordagem qualitativa que
Minayo (1994, p 21e 22), descreve como uma abordagem que se preocupa “com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” que não se reduzem “à operacionalização
de variáveis”.
• Foi realizada uma revisão bibliográfica. Conforme Gil (2002), a revisão bibliográfica é
desenvolvida com base em materiais já elaborados, as chamadas fontes bibliográficas;
• A revisão bibliográfica a partir de consultas em livros, artigos publicados em periódicos
e impressos diversos;
• Critérios de inclusão: será adotado como critério de inclusão as fontes bibliográficas
que constem os seguintes descritores: Música. Cultura e Sociedade. Musicoterapia.
Representações Sociais. Identidade-sonora;
• Como critério de exclusão: referências que não oportunizassem vinculações entre os
conceitos do objeto de estudo e sua temática.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Direcionar o olhar para além da Música como representação social e cultural de forma a
estabelecer articulações e caminhos de vinculações com a Musicoterapia, área que utiliza a música
com objetivos terapêuticos foi uma tarefa realmente desafiadora. E entender o homem como um ser
societário, bem como é descrito por Ruud (1990), o ser humano apenas como um organismo ou uma
pessoa, e que a base social ou societária seja algo remoto é também um problema que a musicoterapia tem enfrentado.
O presente trabalho oportunizou a compreensão da música, sociedade e cultura bem como da musicoterapia a partir de outras perspectivas e conceitos que por muitas vezes são vistos isoladamente, pois, é perceptível que estes conceitos possam ser aplicados à uma nova forma de pensar,
à uma nova perspectiva. Percebe-se, também, que muitos são as diretrizes, possibilidades e reflexões
sobre a aplicação da musicoterapia dentro de uma temática permeada por símbolos, significados,
identidades, culturas e representações sociais. Nesta direção Ruud, (1990), afirma:
O musicoterapeuta necessita ter uma compreensão músico-cultural, um profundo respeito
pelo indivíduo e, às vezes, uma representação cultural da música. Caso contrário, ele se
reduzirá a fornecedor de uma nova linguagem, novos modelos através dos quais o paciente
pode vir a reescrever suas experiências (RUUD, 1990, p. 100).

É importante que os conceitos até aqui vistos e refletidos sejam empregados não apenas
dentro de cada área a que se propõe mas em outros campos e possibilidades. De acordo com Ruud
(1990), considerar a música uma instituição cultural, isto é, estar apto a fazer leitura dos contextos
culturais que originam interconexões entre música e identidade e que propiciam uma linguagem para
representação de uma experiência musical, pode ajudar o musicoterapeuta a estabelecer as interações
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musicais fundamentais para a intervenção terapêutica. Stefani (1989 apud Ruud, 1990), afirma que
atuar musicalmente com o repertório de códigos musicais do paciente não significa apenas uma melhor fundamento para seus diálogos musicais como também um respeito pela sua identidade musical,
seus ‘direitos humanos musicais’.
Observar a música e a musicoterapia sob uma perspectiva de mobilização e respostas social e cultural durante as aulas e no desenvolvimento deste trabalho foi a priori algo desafiador mas,
posteriormente, depois de algumas reflexões, se tornou um exercício prazeroso e promissor.
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Testemunhos pessoais de Cacilda Ortigão: uma análise
das entrevistas publicadas pela imprensa brasileira
Ruthe Zoboli Pocebon (UFRJ)
rt.zp@hotmail.com

Resumo: A soprano ligeiro portuguesa Cacilda Ortigão (1889?-1956), de grande sucesso no Brasil na década de 1920, foi
muito bem recebida pela imprensa brasileira. Apelidada como Rouxinol de Portugal pela crítica devido à beleza de seu canto
e por sua proposta artística de divulgar a produção musical portuguesa no Brasil, porém foi esquecida pela historiografia
musical. No entanto, a recente busca por informações sobre a cantora tem mostrado uma diversidade de fontes que tratam
da soprano e podem ser estudadas, incluindo notícias de jornais. Nestas, notou-se a presença de entrevistas da cantora
concedidas a jornais brasileiros, que revelam suas impressões sobre a música portuguesa e brasileira, o Brasil, seu público
e sua crítica. Neste trabalho, busca-se analisar tais entrevistas, levantando suas informações e contextualizando-as, com o
intuito de entender a visão da cantora sobre o Brasil. Desta forma, ampliam-se os conhecimentos sobre a cantora e sobre
o trânsito musical luso-brasileiro.
Palavras-chave: Cacilda Ortigão; musicologia luso-brasileira; jornal; entrevista.
Abstract:The portuguese soprano leggero Cacilda Ortigão (1889?-1956), who had a great success in Brasil during the
1920s, was well received by the Brazilian press. She was nicknamed by them as Portugal’s Nightingale because of her
beautiful voice and her purpose to show the Portuguese musical production in Brazil, but musical historiography forgot
her. However, the recent search for information about the singer has shown a diversity of sources about the soprano,
including news from newspapers. In this type of source, there are Cacilda Ortigão’s interviews, published by Brazilian
newspapers, revealing her impressions on Portuguese and Brazilian music, about Brazil, its public and its criticism. In this
paper we’ll analyse these sources, bring up their information and contextualize them, in order to study the singer’s view
of Brazil. In this way, the knowledge about the singer and the Luso-Brazilian musical traffic are extended.
Keywords: Cacilda Ortigão; Luso-brazilian musicology; newspaper, interview.

Introdução
Cacilda Ortigão (1889?-1956), soprano ligeiro portuguesa de grande sucesso no Brasil
na década de 1920 foi, por diversas vezes, assunto de publicações em jornais e revistas no país. Recebida pela crítica brasileira como uma cantora expoente de Portugal à sua época, Cacilda Ortigão
se dirigiu à América do Sul por duas vezes nos anos vinte, momento de seu auge artístico. Esteve no
Brasil primeiramente, em 1919, como membro da Missão Artística Portuguesa1, em concertos no Rio
de Janeiro e São Paulo e, depois de afastar-se do grupo, realizou turnê solo por diversas cidades do
Brasil. Posteriormente, entre 1921 e 1923, dirigiu-se ao país para mais uma turnê, incluindo também
a Argentina. Nestas turnês foi apelidada pela imprensa brasileira como Rouxinol de Portugal devido à
beleza de seu canto e por sua proposta artística de divulgar a produção musical portuguesa no Brasil.
Embora tenha feito muito sucesso na América do Sul e tenha se destacado em Portugal,
Itália e Suíça, Cacilda Ortigão foi praticamente esquecida pela historiografia musical por muito tempo, salvo por um capítulo do livro Cantores de Ópera Portugueses, de Mário Moreau (1984) e pelos
recentes trabalhos desta autora. No entanto, percebe-se que a importância da cantora não fica restrita
aos estudos musicais portugueses, uma vez que seu trânsito entre Portugal e Brasil fortificou a circulação de repertórios, especialmente de canções, e as trocas artísticas entre estes dois países.
Formada por Cacilda Ortigão, pela soprano Maria Júdice da Costa (1870-1960), pelo barítono Alfredo Mascarenhas,
e pelo compositor e pianista Ruy Coelho (1889-1986), a Missão Artística Portuguesa tinha por finalidade divulgar a produção musical portuguesa, sendo patrocinada pelo governo daquele país. (O PAIZ, 1919, p. 2).
1

Comunicações

346

Menu
Isto se deve à proposta da cantora de realizar um intercâmbio musical entre os dois lados
do Atlântico, explicado em entrevista ao jornal A Noite, do Rio de Janeiro (ORTIGÃO, 1920, p. 6).
Assim, seus concertos na América do Sul, especialmente no Brasil, tinham como foco e diferencial a
inclusão do repertório para canto de compositores portugueses e brasileiros, inseridos ao lado de árias
de óperas e de canções da tradição alemã e francesa. (POCEBON, 2015).
Apesar disso, pouco se sabe sobre a percepção e entendimento de Cacilda Ortigão sobre
seu lugar no universo musical luso-brasileiro ou mesmo sobre suas impressões sobre o Brasil do fim
da Belle Époque, visto a escassez de documentos referentes a esta época em seu arquivo pessoal2 e
o desconhecimento deste assunto por parte dos familiares3. Desta forma, ao buscar maiores informações sobre Cacilda Ortigão em jornais da época4, foram encontradas não somente críticas e divulgações de seus concertos, mas também algumas entrevistas com a cantora que revelam particularidades
até então desconhecidas como, por exemplo, sua impressão sobre a recepção do público brasileiro e
aspectos da música portuguesa e brasileira considerados importantes por Cacilda Ortigão. Portanto,
esse artigo vem publicitar informações inéditas, fruto da pesquisa de mestrado em andamento5.
Neste momento, tem-se como propósito levantar informações presentes nestas entrevistas, analisá-las e contextualizá-las de modo que se possa expandir o entendimento de Cacilda Ortigão
enquanto personagem no trânsito musical entre Portugal e Brasil no início do século XX. Ou seja, temos a chance de ver Cacilda Ortigão pelos seus próprios olhos, ou conhecê-la melhor através de suas
próprias palavras. Não é sempre que podemos ter essa chance quando nos debruçamos sobre a vida
de cantores do passado. Desta forma, amplia-se o conhecimento sobre a cantora, auxiliando nas próximas etapas da pesquisa.

1. Desenvolvimento
Em relação à utilização de jornais e periódicos em pesquisas históricas, Tania Regina de
Luca afirma que até o início do século XX esta prática não era usual pois
[...] os jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que essas
“enciclopédias do cotidiano” continham registros fragmentários do presente, realizados sob
o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez permitirem captar o ocorrido, dele
forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas. (LUCA, 2008, p. 112)

No entanto, no início dos anos 1970, torna-se mais comum a utilização deste tipo de material nas pesquisas das ciências humanas, seja pela escassez de fontes ou pela abrangência de assuntos
tratados neste tipo de publicação, desde política e economia até eventos culturais e críticas musicais.
Além disso, a autora afirma que “já não se questionava o uso dos jornais por sua falta de objetividade
– atributo que, de fato, nenhum vestígio do passado pode ostentar” (idem p. 116). Ou seja, passa-se
a ter consciência e a considerar a parcialidade das fontes, ampliando suas possibilidades de uso.
O arquivo pessoal da cantora conta com correspondências, partituras, fotografias, recortes de jornal, documentos oficiais, programas de concerto, entre outros.
3
Segundo entrevistas realizadas pelo presente autor entre março e abril de 2015 com os netos e a nora da cantora.
4
Pesquisa feita na plataforma da Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional. http://bndigital.bn.gov.br/
hemeroteca-digital/
5
Esta pesquisa é, portanto, um recorte dos estudos sobre Cacilda Ortigão e o repertório luso-brasileiro no âmbito do
Mestrado em Música da UFRJ, com fomento da CAPES.
2
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No caso dos jornais enquanto fontes, a autora propõe olhar criticamente para a forma na
qual a “a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma determinada forma, aquilo
que se elegeu como digno de chegar até o público”, utilizando a análise do discurso a fim de identificar a narrativa do acontecimento e o próprio acontecimento (idem, p. 139).
Em relação à pesquisa musicológica em periódicos, a investigação sobre crítica musical
em jornais e sobre a paisagem sonora a partir destes meios de comunicação têm sido temas de trabalhos como “A crítica Musical na cidade de Pelotas” (LUCKOW, NOGUEIRA, 2007) e “O Conservatório de Música do Rio Grande no jornal O Tempo: abordagens preliminares”, entre outros.
Neste trabalho, optou-se por utilizar como fontes três entrevistas da cantora concedidas
aos jornais cariocas A Noite e Correio da Manhã, entre 1920 e 1922, disponibilizadas pela plataforma digital da Hemeroteca Nacional. Desta forma, o foco não recai no editorial de tais jornais, mas
sim nos assuntos levantados e no conteúdo disponibilizado por essas entrevistas. No entanto, levou-se
em conta o acompanhamento que esses jornais fizeram sobre a presença da cantora em sua cidade, de
forma a compreender a inserção de Cacilda na vida musical da capital do país, segundo aquele jornal.
Após o levantamento destas entrevistas e a percepção de que algumas das respostas dialogam entre si, fez-se um levantamento dos principais assuntos discutidos nas entrevistas, como o intercâmbio musical luso-brasileiro, a produção musical portuguesa e brasileira, a recepção do público
no Brasil e a crítica especializada. Assim, tais assuntos foram discutidos a partir das respostas da cantora, ampliando a compreensão de seus objetivos.
Em um primeiro momento, notou-se que os editorais dos jornais estudados aqui, assim
como a maior parte daqueles levantados até o momento, possuem um tratamento comum à Cacilda
Ortigão, apresentando o antes, o durante e o depois de sua estada na cidade sede do jornal. No caso do
Correio da Manhã e do A Noite, as notícias sobre a cantora, publicadas em diversas edições, narram
sobre sua chegada à cidade, sua trajetória musical, publicam críticas veiculadas por outros jornais, divulgam os concertos que realizará no Rio de Janeiro, incluindo o repertório a ser executado e, após a
realização do concerto, publicam uma crítica daquela apresentação artística. É comum também estes
jornais noticiarem a chegada da cantora a outras cidades, especialmente as de maior influência econômica. Tal posicionamento pode ser visto em diversos jornais circulantes no país na década de 1920,
quando noticiavam a vinda de um músico estrangeiro ao Brasil.
Outro ponto relevante é a função das entrevistas dentre tantas outras notícias sobre a cantora. No caso do Correio da Manhã, as entrevistas, realizadas antes dos recitais no Brasil, têm o objetivo de aproximar o público da cantora estrangeira, de forma auxiliar na divulgação de seu trabalho e
de seus concertos. Em relação à publicação do jornal A Noite, já se nota outra postura, uma vez que a
entrevista aconteceu quando a cantora retornou a Portugal após sua primeira turnê pelo Brasil, tendo
como objetivo descrever suas primeiras impressões sobre este país.
Nota-se que a entrevista publicada no A Noite (Figura 1) é uma das fontes com informações mais diversas sobre a cantora no período da década de 1920, portanto sendo de extrema importância para os estudos sobre Cacilda Ortigão e sobre trânsito musical luso-brasileiro nessa época. As
demais entrevistas são também fontes importantes, pois reforçam a ideia da cantora em divulgar nos
dois lados do Atlântico a produção musical portuguesa e brasileira.
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Figura 1: Manchete e pequeno trecho da entrevista com Cacilda Ortigão no jornal A Noite (ORTIGÃO, 1920,
p. 6).
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Sobre este assunto, Cacilda Ortigão afirmou para o jornal A Noite que pretendia realizar
concertos nas principais cidades de Portugal tendo como repertório somente a produção musical brasileira. Ainda afirma:
E’ assim que eu comprehendo o intercambio. E’ assim que eu comprehendo a approximação dos douz paizes; é assim que eu comprehendo a missão de uma artista que foi ao Brasil
com a confiança do seu paiz e encarregada de propagar lá e cá as musicas respectivas. Se a
propaganda da musica portugueza no Brasil não foi completa, desejo que o seja a da musica
brasileira em Portugal. (idem)

Cacilda Ortigão determina seu objetivo enquanto artista em trânsito entre Portugal e Brasil. No entanto, até o momento, não há registro que confirme este intercâmbio musical da produção
brasileira em terras portuguesas por meio da cantora.
Em outro momento da entrevista, a soprano comenta sobre a riqueza da produção musical brasileira e sobre o desconhecimento desta por parte dos portugueses. Interessante notar que boa
parte dos compositores brasileiros que Cacilda Ortigão lista são seus contemporâneos e que algumas
das canções apontadas farão parte de seu repertório na turnê seguinte, como Trovas, de Alberto Nepomuceno (1864-1920), Virgens Mortas, de Francisco Braga (1868-1945), Maria, de Araújo Viana
(1872-1916), e Luar, de Antônio de Sá Pereira (1888-1966):
O Brasil atravessa um periodo enorme de renascimento, tanto nas artes, como nas sciencias,
como nas letras. O da musica é colossal. E Portugal tão pouco está a par desse renascimento!
Verá que pleiade de compositores, todos eles de elevadissimo merecimento e com personalidade. Tenciono interpretar: Glauco Velasquez, e refiro-me a este em primeiro logar,
porque era um joven cheio de talento de quem tanto havia a esperar e que infelizmente, já
não existe, na Casa do Coração e Soledades; Henrique Oswaldo, em Aos Sinos, Ofelia, La
Morta e Minha Estrella; Octaviano, em Manhã Sombria, Paixão, Renaissance, Quando
cadran le foglie; Alberto Nepomuceno, em Cantilena, Trovas e Canções; Francisco Braga,
em O Poder das lagrimas, Primavera del’Anima, Virgens Mortas e Ouvindo Estrellas; esse
fino espirito baiano, diretor do Conservatorio da Bahia, Sylvio Fróes, em Matinata, Deux
romances, Mélopée, La Sirenella, Flenr Mourante, e na admiravel Lenda de D. Sancha,
com córos; Araujo Vianna, gaucho, infelizmente morto tambem, em Um Organello, Jé
l’aime, Ninon, Hai mai pensato, Maria e Amor; Barroso Netto, em Adeus e Olhos Tristes; Sá
Pereira, o brilhante diretor do Conservatorio de Pelotas, no Luar e De Madrugada; Homero
Barreto, que tão doente deixei em Ribeirão Preto, em Amor; Elpidio Pereira, em Ancia; Paulino Chaves, paraense, na sua Legenda. (idem)

Em relação à propaganda da música portuguesa no Brasil, a soprano lamenta a pequena
quantidade de repertório que pôde levar em sua primeira turnê ao país, em razão da rápida partida.
Acrescenta que
Só desejaria ter levado commigo as musicas que me foram offerecidas agora, apenas aqui
cheguei, e que são verdadeiras preciosidades. Por exemplo, o rarissimo cancioneiro de Salvini, inéditos de Sá Noronha, Thomaz Borba, Arroyo, Keill, Sarti, Tomaz de Lina e arranjos
de canções populares por Antonio Joyce. (idem)

Na turnê seguinte pelo Brasil e Argentina, Cacilda Ortigão já inclui obras de alguns destes
compositores listados, como Berceuse e Dê... de Gustavo Romanoff Salvini (1825-1894), executada
no Rio de Janeiro e São Paulo, em 1921, e Recife, em 1923; obras de Alberto Sarti (1858-?), como A
Dúvida e O Rouxinol, além de As Cotovias, grande sucesso na voz de Cacilda Ortigão já na primeira
turnê; e António Tomás de Lima (1887-1950), com Serenata e Suspiro d’alma. Em relação a Alfredo
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Keil (1850-1907), Cacilda só executou uma de suas canções no Brasil em sua terceira turnê, na década de 1940. Sobre os demais citados, Francisco Sá Noronha (1820-1891), João Arroyo (1861-1930)
e António Joyce (1888-1964) são considerados importantes compositores portugueses entre os séculos XIX e XX; no entanto, ainda não há fontes que apontem para a execução de sua obra por parte de
Cacilda Ortigão.
Ao Correio da Manhã, na sua chegada ao Brasil em 1921, Cacilda retomou seu principal
objetivo de divulgação da produção musical luso-brasileira nos dois lados do Atlântico e acrescentou
Cantarei producções portuguezas sobre motivos brasileiros – uma authentica novidade –,
bem como varias obras primas da nossa bibliotheca musical, ainda não divulgadas no Rio
de Janeiro. Serão essas duas, talvez, as partes mais interessantes da minha pequena serie de
concertos. Entre as primeiras, vou citar-lhe a “Ode ao Brasil”, de Thomaz Lima, sobre versos de Casemiro de Abreu. [...] A sua “Ode” é um canto de louvor a este rincão do Paraiso.
Quando nada, tem o merito de ser uma homenagem sincera de um peito lusitano ao glorioso
paiz, cujo coração sempre bateu com o nosso, nas horas e alegria, como nas horas amargas
da desillusão e da desventura. (ORTIGÃO, 1921, p. 3).

Segundo Cacilda Ortigão, a escolha da canção Ode ao Brasil foi representativa para sua
proposta de intercâmbio na segunda turnê pelo país, já que houve uma fusão de poesia brasileira e
música portuguesa como forma de homenagem ao Brasil do compositor português Tomás de Lima,
seu pianista acompanhador naquele momento.
Cacilda Ortigão, ao incluir Ode ao Brasil em seu repertório se propõe a interpretar uma
canção representativa para o intercâmbio musical luso-brasileiro, seja por sua música ser composta a
partir de uma poesia brasileira, seja por um compositor português homenagear a antiga colônia com
uma canção. Isso pode ser entendido como mais um fator de aproximação e trânsito entre as culturas
musicais de Portugal e Brasil.
Em relação às outras obras portuguesas que estariam nesta turnê, Cacilda Ortigão incluiu
em seus concertos, além dos já comentados anteriormente, canções dos portugueses Ruy Coelho, David de Souza, Julio Neuparth, Oscar da Silva, entre outros.
Outra informação que pode ser discutida a partir deste trecho da entrevista é o tamanho da
turnê iniciada em 1921 pelo Brasil. Cacilda Ortigão afirma que seria “uma pequena série de concertos” entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais pois, em seguida, se dirigiria à América do Norte. Até o momento não há fontes que indiquem sua efetiva estadia no continente e, por outro lado, há
inúmeras notícias de jornais e alguns programas de concerto que confirmam que a turnê iniciada no
Brasil em 1921 se encerrou somente em 1923, com concertos também na Argentina.
Sobre os concertos neste país, Cacilda Ortigão falou ao Correio da Manhã (Figura 2)
sobre a propaganda da canção brasileira que fez na Argentina, alcançando grande sucesso naquele
país.
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Figura 2: Manchete do Correio da Manhã (ORTIGÃO, 1922, p. 3)

Embora a manchete evidencie uma possível propaganda da canção brasileira na Argentina, o programa de um dos concertos realizados em Buenos Aires6 indica maior frequência da canção
portuguesa naquele concerto, além das já usuais árias de óperas e canções francesas e alemãs. Somente Maria, de Araújo Viana, figura neste programa de concerto, o que levanta dúvidas sobre o real alcance da tal propaganda da canção brasileira.
Depois da Argentina, o retorno de Cacilda Ortigão ao Brasil teve como objetivo angariar
fundos em benefício da Obra de Assistência aos Portugueses Desamparados por meio de uma festa
de arte (ORTIGÃO, 1922, p. 3). Essa atitude de realizar concertos em prol de uma ação social aconteceu também na primeira turnê pelo país, ainda durante sua gestação, como afirma a cantora ao jornal A Noite:
Fiz concertos em beneficencia em Santos, a favor do Asylo dos Orphãos. Em Campinas a
favor do Natal dos Pobres, em Porto Alegre a favor dos flagellados da secca do Ceará, no
Casino a favor da sua capella e no Pará a favor da Maternidade. Quiz tambem fazel-os nas
outras cidades, especialmente no Rio de Janeiro, no meu regresso, a favor do Instituto das
Meninas Tuberculisaveis (creio que assim se intitula) e pelo qual tanto se interessa Mme.
Epitacio Pessoa. Não pude, devido ao meu estado, demorar-me o tempo que requeria a organisação de um concerto dessa natureza. Eis o unico desgosto que trouxe do Brasil. (ORTIGÃO, 1920, p. 6)

Em relação ao Brasil, Cacilda Ortigão contou sobre suas impressões acerca do país para
o jornal A Noite:
Sobre o Brasil, nem mesmo sei que lhe dizer, tal foi a maravilhosa impressão que de lá
trouxe! Como paiz, como cultura, como disciplina, como civismo, como hospitalidade ultrapassou muitíssimo a minha expectativa, e olhe que essa expectativa já era das melhores. E
TEATRO Odeon. Concerto. [Buenos Aires], 22 de abril de 1922. Programa de concerto localizado na Biblioteca
Pública Municipal do Porto (Portugal).
6
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não foi numa ou noutra cidade que visitei que colhi essa impressão: desde o Rio de Janeiro
a Porto Alegre, desde aqui ao Pará, essa impressão foi sempre a mesma. Vê-se ali a avidez
de progredir, sente-se minuto a minuto que aquelle paiz caminha, que se engrandece. Numa
palavra, sinto-me orgulhosa de ser irmã dos brasileiros e de falar a mesma língua.. (idem)

Para o Correio da Manhã, Cacilda afirmou sentir saudade do Brasil, o que incentivou o
seu retorno ao país. Além disso, fez questão de falar sobre a recepção do público: “Não imagina com
que affectuosa bondade me acolheram, a mim, uma artista obscura, cujo unico sonho é realizar, na vida, a dourada illusão de viver só pela arte e para a arte.” (ORTIGÃO, 1921, p. 3).
No jornal A Noite, Cacilda Ortigão deu maiores detalhes sobre a recepção do público brasileiro em relação a seu trabalho de divulgação da produção musical portuguesa.
O publico, de todas as cidades que visitei, tanto brasileiro como portuguez, proporcionou-me noites que jamais poderei esquecer. Grata lhe estou. E’ conhecedor, applaude com consciencia e está a par dos progressos da musica. Notei que está bastante identificado com a
nossa maneira de sentir. Interessava-o immenso a musica portugueza. Até nas cidades onde
não predomina o elemento portuguez e onde o publico que enchia as salas era quasi exclusivamente brasileiro, taes como Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande,
Bagé e Bahia, notei que vibrava de enthusiasmo com a nossa musica. (ORTIGÃO, 1920, p. 6)

Já sobre a imprensa, a cantora considerou-a muito acessível antes de criticar os artistas,
mas muito justa e até severa após as apresentações artísticas. Em relação à própria cantora, Cacilda afirmou: “Para commigo, ou por sympathia por ser portugueza, ou por que fosse uma senhora, ou
ainda porque conseguisse realmente agradar, sei que toda a critica foi prodiga de gentilezas” (ORTIGÃO, 1920, p. 6). E ainda listou muitos críticos brasileiros que se dedicaram a escrever sobre sua
primeira turnê no país:
Desde os exigentes criticos cariocas, Oscar Guanabarino, João Luzo, Imbassahy Borgongino, Costallat, etc., até aos não menos exigentes gauchos, Roque Calláge, Truda, João Carlos Machado, Lindolfo Color, Waldemar Couffal, Lucio Miral, ou desde os vibrantes criticos
bahianos e pernambucanos, Deolindo Fróes, Henrique Cancio, Chiachio (Carlos), Lemos
de Brito, Paulo de Sandoval, Annibal Fernandes, Alves Barbosa, Gonçalves Maia, Gibson,
Manoel Monteiro, Alfredo Silveira e Euclides Fonseca, até os porfiosos paraenses Genaro
Souza, Salvi, Oscar de Carvalho, Joafnas e Ulysses Nobre, tiveram para mim palavras que,
ás vezes, tenho medo de não merecer. (idem)

Além de reforçar a qualidade artística de Cacilda Ortigão por ter sido objeto de tantas críticas, esta lista de críticos das mais diversas cidades brasileiras é também importante para um panorama
da crítica musical no Brasil na década de 1920, podendo levar a novas pesquisas sobre este assunto.

Conclusões
Para finalizar, estes são alguns dos assuntos que ainda devem ser discutidos nas pesquisas sobre Cacilda Ortigão e sobre o trânsito musical luso-brasileiro na década de 1920. O intercâmbio
musical entre os dois países, proposto pela cantora, necessita ser aprofundado de modo a contribuir
para a construção de uma musicologia luso-brasileira voltada para os estudos do início do século XX.
Os demais assuntos levantados, como a recepção e crítica brasileira frente a uma artista portuguesa, a
produção musical dos dois países e a circulação deste repertório nos dois lados do Atlântico também
devem ser aprofundados no desenvolver da investigação.
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Um dos fatores importantes para esta etapa da pesquisa foi o enriquecimento deste tipo de
resgate histórico por meio de uma diversidade de fontes. No caso de notícias jornalísticas, incluindo
entrevistas, suas abordagens e objetivos primários devem ser considerados quando utilizados como
fontes históricas, ampliando a contextualização e o entendimento do período histórico. Em relação à
utilização das entrevistas, é importante levantar que este tipo de material torna possível nossa aproximação com intérpretes do passado, algo que não seria possível com outros músicos do início do século XIX no Brasil.
Também é interessante levantar a importância das novas tecnologias de busca oferecidas
pela Hemeroteca Digital, que facilitaram a localização das fontes aqui usadas e de diversas outras fontes que têm ajudado a construir as investigações sobre Cacilda Ortigão. É, portanto, mais um caminho a ser seguido na busca de fontes para diversas áreas, inclusive para a musicologia luso-brasileira.
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Resumo: No universo de obras da compositora brasileira Dinorá de Carvalho (1895-1980), encontramos a canção Uai
Ninim, composta em 1973, que apresenta incongruências no texto em língua yorubá grafado na obra. Tratar de um texto em
léxico africano no Brasil traz uma série de problemas: a ausência de tradução, a forma correta de pronúncia, o fundamento
e a função da canção, sobretudo quando o repertório é incluído em ambientes acadêmicos. Este artigo pretende apresentar
os resultados das investigações dos autores sobre esta canção numa revisão crítica da obra, apontando uma reorganização
do texto em yorubá, sua tradução, uma breve análise musical da obra e uma revisão crítica do texto musical.

Palavras chave: Dinorá de Carvalho; africanias; canção brasileira; edição crítica

Abstract: In the universe of works by the Brazilian composer Dinora de Carvalho (1895-1980), we find the song Uai
Ninim, composed in 1973, which presents inconsistencies in the text in Yoruba language written in the work. The treatment
of a text in African lexicon in Brazil presents a series of problems: the lack of translation, the correct pronunciation and
the basis and function of the song, especially when the repertoire is included in academic environments. This article
intends to present the results of the authors’ investigations about this song in a critical revision of the work, pointing out
a reorganization of the text in Yoruba, its translation, a brief musical analysis of the work and a critical revision of the
musical text.

Introdução
Dinorá de Carvalho nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 1º de junho de 1895, e iniciou
seus estudos musicais com o pai, que era músico amador. Após a transferência da família para a cidade de São Paulo, ingressou no Conservatório Dramático e Musical, onde foi aluna de piano de Maria
Lacaz Machado e Carlino Crescenzo. Entre outros nomes importantes da música brasileira, nesta escola foi colega de Mario de Andrade, com quem cultivou uma longa amizade até a morte deste
Incentivada pelo amigo Mário de Andrade, Dinorá passa a se dedicar à composição, paralelamente a sua carreira como recitalista e professora de piano. Para tanto estudou composição com
Lamberto Baldi (1895-1979), Martin Braunwieser (1901-1991) e Ernst Melich.
Ainda na década de 1930, Dinorá dirigiu a Orquestra Feminina de São Paulo, sendo a primeira orquestra do gênero na América Latina. Em sua atividade pioneira, participou da fundação da
Academia Brasileira de Música, presidida por Villa-Lobos, tendo ocupado a cadeira N. 14.
Suas obras receberam prêmios nacionais de grande relevância, entre os quais destaca-se o de Melhor Obra de Câmara pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), concedido à
compositora por três vezes: em 1969, por sua obra Contrastes, para orquestra de cordas, percussão e
piano; em 1971, por sua obra Salmo XXII, para barítono, harpa, trompa, clarineta, violoncelo, piano e
percussão; em 1977, por sua Sonata nº1- Quedas do Iguaçu, para piano.
Em seu catálogo de obras publicado em 1977 (FERREIRA, 1977), sua obra está estimada em 91 obras, divididas entre: 44 peças para piano solo; 33 canções; 2 para harpa solo; 6 para coral
(SATB); 1 para coro, orquestra de cordas e percussão; 1 para piano e orquestra; 2 para orquestra; 1
para orquestra e coro; 1 para teatro.
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A canção Uai Ninim foi escrita pela compositora em 1973. Embora a compositora já houvesse utilizado textos tradicionais afro-brasileiros, esta é a primeira – e única – aparição de um texto
de caráter ritual no corpus de suas canções.
O repertório de canção brasileira, sobretudo no século XX, é repleto de léxico africano
e de modificações do português decorrente do contato com línguas africanas. Uma vez despertados
pelo movimento nacionalista, os compositores lançaram-se no projeto de recolha de temas musicais
entoados nas diversas comunidades religiosas e nas festas populares do país, gerando uma grande
produção de peças musicais para diversas formações. Muitos desses materiais contém textos com léxico advindo de línguas africanas. As línguas africanas no Brasil ficaram retidas nas comunidades,
que sustentam a presença dessas línguas a partir de rituais e festas religiosas e profanas. Entretanto,
é importante mencionar que em uma mesma comunidade podia haver a presença de léxico advindo
de diferentes línguas africanas, já que o movimento de resistência das tradições foi realizado conjuntamente por povos distintos, que congregavam conhecimentos a respeito da medicina, da religião e
dos costumes pela tradição oral. Segundo Yeda Pessoa de Castro (CASTRO, 2005, p. 76, 77 e 78), a
presença de africanos falantes das línguas banto foi majoritária no Brasil, influenciando diretamente o português brasileiro e distanciando-o do europeu. Entretanto, as línguas do oeste africano, como
por exemplo, o yorubá, preservaram-se através dos povos de santo, que movidos pela religiosidade,
empenhavam-se em preservar ao máximo a pronúncia e o fundamento dos cantos entoados nas comunidades de terreiro.
Tais cantos e festas populares atraíram a presença de diversos músicos, que buscavam ligar-se às raízes e aos saberes presentes no Brasil. Neste encontro, muitas canções, contos e textos foram transferidos de sua modalidade oral para a partitura ou foram escritos em texto alfabético.
A canção Uai ninim de Dinorá de Carvalho é um exemplo deste empenho em que os compositores musicaram textos de canções e/ou re-harmonizaram o material melódico. No caso em questão, consideramos que a compositora utilizou apenas o texto escrito.
No Brasil, as línguas africanas estão presentes sobretudo nas comunidades de tradição
oral (terreiros, reinados, maracatus, etc), ainda que muitas palavras de seu léxico e outras influências
estejam presentes no português brasileiro. Entretanto, por se tratar de línguas orais, boa parte do léxico recolhido pelos músicos que saíram em busca de tais sonoridades foi apreendido a partir da simples recolha auditiva, sem levar em conta a vivência dos membros das comunidades. Na tradição oral,
os cantos são reelaborados a partir dos representantes da sabedoria local, responsáveis pela preservação de saberes. Por outro lado, o yorubá, falado hoje na Nigéria, por exemplo, é bastante distinto
do yorubá preservado pela tradição oral nas comunidades de terreiro. Lá houve um desenvolvimento
distinto, já que era efetivamente falado e utilizado no cotidiano. Aqui, durante todo o século XIX e
XX, as comunidades de terreiro foram perseguidas e, assim, a língua de santo dos terreiros ketu (yorubá) acabou reservado aos mais sábios das comunidades. Este distanciamento transforma em uma
tarefa impossível a transcrição e a tradução de um texto advindo dessas comunidades com a utilização de apenas um dicionário de Yorubá. Isso revela, portanto, a importância de utilizar metodologias
relacionadas à etnografia para traduzir textos de recolha. A visão êmica é fundamental, porque a preservação dos significados e segredos só podem ser obtidos através da visão de mundo e do aceite do
grupo cultural examinado.
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1. Desenvolvimento
As composições feitas a partir de temas e textos recolhidos apresentam diferentes níveis
de complexidade, no que diz respeito à sua tradução e transcrição. No caso da canção Uai ninim, o
manuscrito autógrafo indica que o tema foi recolhido num candomblé jeje, na Bahia (Figura 1).
Figura 1: Recorte da capa do manuscrito autógrafo da canção Uai ni-nim.

No Brasil, há o candomblé Jeje, o Ketu e o Angola, diferenciando as nações e línguas que
vieram para cá, respectivamente fon, yorubá e línguas bantu, como quimbundo, por exemplo. Entretanto, é comum o trânsito de pessoas de diferentes nações entre as comunidades, permitindo a circulação de canções de diferentes nações. Ao fato de que muitos desses cantos apresentam em seu texto
o léxico de mais de uma língua, inclusive o próprio português, soma-se o fator de que tais cantos são
tradições transmitidas e perpetuadas de forma oral, o que possibilita muitas variações e pronúncias.
Além disso, as recolhas de tais cantos tem sido realizadas por pessoas não pertencentes aos contextos das tradições, e mesmo que haja tal pertencimento, ainda assim a transição entre o meio oral para
o escrito pode gerar diferentes maneiras de grafar uma mesma palavra. Por esta razão é necessário o
desenvolvimento de diversas hipóteses gráficas, bem como a verificação com os informantes advindos das tradições onde os cantos são realizados, para que se possa proceder à tradução ou adequação
da transcrição do texto.
Na tradução do texto da canção Uai Ninim, com fins à realização de uma revisão crítica
do manuscrito autógrafo, bem como uma sugestão de interpretação, foi utilizada uma metodologia
por meio dos seguintes passos:
1. Como o texto parece ter sido transcrito auditivamente por alguém que não é citado e
não temos a informação de que a autora fosse falante do idioma, foram levantadas diferentes hipóteses de silabação e grafia para cada palavra. Exemplo: o som u na língua yorubá pode ser grafada com
w. Sendo assim, é importante levantarmos a hipótese de que a primeira palavra pudesse ser wa (supondo que o i tenha sido transcrito após a letra a como consequência da acomodação entre a vogal a e
a consoante n. Várias hipóteses foram levantadas e enviadas para os informantes. Desta forma, foi utilizada a metodologia de transcrição adotada pelo Projeto Vertentes e coordenado por Dante Lucchesi:
“Desde que uma versão escrita dos textos orais tornou-se uma necessidade para a consecução da análise linguística – particularmente no plano da morfossintaxe –, tem-se colocado
a questão de como reduzir à substância escrita textos produzidos no plano da oralidade. A
transcrição fonética, além de muito onerosa, não se apresenta como a melhor solução para
a constituição do suporte para a recolha das formas a serem analisadas. As análises variacionistas normalmente pressupõem o levantamento exaustivo das ocorrências do fenômeno
variável em foco no conjunto das entrevistas que compõem o universo de observação da análise. Assim, é necessário que o analista trabalhe com um texto de leitura mais acessível, o que
faz da transcrição grafemática ou ortográfica o melhor procedimento.” (LUCCHESI, 2017)
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2. Estas hipóteses foram enviadas para apreciação de colaborados advindos das comunidades onde tais canções foram possivelmente recolhidas (visão êmica). Para Viaro (VIARO, 2011,
p. 233), é o falante nativo aquele que possui a capacidade de reconhecer o código linguístico, realizando inferências. Por essa razão, é importante levar as hipóteses levantadas no primeiro ítem para
que os colaboradores possam falar sobre elas, trazendo consigo seu conhecimento.
3. Os colaboradores responderam se alguma das hipóteses haviam sido reconhecidas ou
se aproximavam de temas entoados em seus terreiros. Foram enviados os textos para os colaboradores: Babalawo Sandro Fatorere (1), do ITAB, Instituto de Tradições Afro-brasileiras, Ogan Olusami
do Ile Ase Atara Magba (2) e para o colaborador de tradição Jeje-mahin, Ogan Jarley de Ogunjá (3).
4. A partir da conversa com os colaboradores, optou-se pela proposta de tradução e de
transcrição que tivesse mais pontos em comum. Exemplo: todos os três colaboradores afirmam que o
texto está em yorubá, mesmo o Ogan Jarley de Ognjá, de tradição Jeje-mahin. Iniciou-se uma tradução a partir das sugestões dadas pelos colaborador (1), que afirma que a cantiga pode ter duas frases:
Won kinin, ke wa jo e depois oro enin ki wa jo. O colaborador levanta ainda a hipótese de que a última
palavra seja awo e não wa jo. Segundo o colaborador, o melhor é ficar com a última frase, pois ela é
possível de traduzir: oro enin ki wa jo, ki awo. O colaborador (2) foi consultado e também reconheceu o canto como estando em yorubá e, assim como o primeiro, entende oro como culto, fundamento,
e eni como esteira. O colaborador (3) não reconheceu o canto como pertencente a tradição jeje e nem
encontrou ecos da língua fon, reconhecendo o texto da canção como yorubá.
5. O uso do dicionário apareceu apenas ao final, visto que as línguas dos terreiros são
muito antigas e transmitidas sempre dos mestres para os iniciados. Os dicionários modernos não contemplam tais tradições e distanciam-se muito das formas orais. Vale lembrar que a primeira gramática
de yorubá, bem como dicionários foram publicados apenas após 1850. Aqui utilizamos o Dicionário
Yorubá-Português de José Beniste (2009). Entretanto, é importante lembrar que o uso do dicionário
confere uma tradução literal, que nem sempre se aproxima ao fundamento da expressão tal como ela
se apresenta na tradição. Nesse sentido, o uso do dicionário é complementar à informação fornecida
pelos colaboradores.
6. A partir das informações recolhidas, foi escolhido o texto em yorubá, passível de tradução, que pudesse vir a ser interpretado pelos cantores. Deve-se lembrar, contudo, que nas tradições
os cantos estão em constante transformação e que o resultado final aqui apresentado trata-se da escolha do texto e do fundamento pelo pesquisador a partir das informações dos colaboradores. A partir daqui, cruzamos os dados dessas informações com os significados presentes no dicionário, porém
mantendo a grafia proposta pelos colaboradores.
7. Realizou-se a revisão crítica da partitura, acrescentando o texto resultante dessa
metodologia.
Para a canção Uai ninim, foram consultados três colaboradores: dois advindos de candomblé Ketu e de língua yorubá e um de Jeje de língua fon. Os dois primeiros identificaram imediatamente a canção entre os cantos entoados em suas comunidades, enquanto o último não a reconheceu.
Possivelmente, esse é um caso de trânsito entre os cantos das diferentes nações, visto que a autora
identifica a recolha em um candomblé jeje.
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O resultado, a partir das informações, foi o seguinte:
Dinorá de Carvalho
Uai ninim			
kewajó			
Kemaô			

Colaboradores
Oro enin
ki wa jo
ki awo

Os colaboradores de língua yorubá imediatamente identificaram esta canção como um
dos cantos usados nos processos de iniciação religiosa. A grafia diferente advém de diversos fatores,
como já dissemos. A transcrição auditiva muitas vezes aglutina palavras, como no caso do segundo
trecho: kewajó à ki wa jo. A grafia do último verso, kemaô para ki awo é resultado de diferentes fatores: a versão autografa apresenta as letras m e w com grafias muito semelhantes, o que nos levou a
pensar que a autora talvez quisesse escrever kewaô.
Ao mostrar as duas possibilidades aos colaboradores, ambos identificaram de imediato
o segundo caso. A primeira parte do texto foi mais complexa, pois nenhum deles identificou a grafia
proposta pela autora. Foi levantada a hipótese da grafia wa eni ou wa enin. Os colaboradores, a partir desta última hipótese, identificaram o canto, entretanto sugeriram que a primeira palavra não fosse
wa, e sim, oro, como em suas tradições. Um dos colaboradores ainda levantou a hipótese da primeira
frase ser won kinin. Entretanto, dois confirmaram a grafia aqui escolhida e por isso a acatamos.
Segundo os colaboradores, o canto é entoado na saída do Yawo, como são chamados os
iniciados na feitura de santo, um processo que só se completará em mais 7 anos. Neste ritual (oro),
o iniciado (que estava em reclusão) deita-se à esteira (enin), saúda os orixás e em sua saída recebe o
seu nome de iniciado.
Segue-se abaixo uma tradução livre do texto da canção:
Texto
Oro enin
Ki wa jo
ki awo

Fundamento
Ritual da esteira
Cumprimentamos venha dançar
Cumprimentamos o mistério

A tradução a partir do Dicionário requer algumas considerações. A primeira é que optamos pela grafia proposta pelos colaboradores e elas diferenciam-se do yorubá moderno presente nos
dicionários. A segunda questão é que a tradução literal não representa o fundamento e a função do
canto na tradição, sendo mais importante o preceito apresentado pelos colaboradores, ainda que o uso
do dicionário auxilie a elucidar o significado do canto. Sendo assim, prosseguimos com a análise dos
termos: a palavra Orò (recebe acento grave, porque o yorubá é uma língua tonal e os acentos servem
para identificar se a pronúncia é alta, média ou baixa. No caso, a sílaba rò deve soar aproximadamente um tom abaixo da sílaba o) é um substantivo que significa ritual, obrigação, costumes tradicionais
(BENISTE, 2009, p. 592). A palavra enin (BENISTE, 2009, p. 242) aparece no dicionário grafada como enì (visto que o n cai na grafia do yorubá moderno, a escrita no dicionário é enì, com tom grave
na última sílaba) é um substantivo e significa esteira. A primeira frase é, portanto, o ritual da esteira.
Na segunda frase, a palavra ki (grafada no dicionário como kí, tom alto, ou seja, emissão aproximadaComunicações
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mente um tom acima) é apontada como verbo e significa cumprimentar, saudar (BENISTE, 2009, p.
455); a palavra wa aparece como verbo vir e está grafada como wá (BENISTE, 2009, p. 781). A palavra jo recebe uma grafia diferente da proposta pelo colaborador no dicionário, ijó (BENISTE, 2009, p.
362), mas com o mesmo significado: dançar. A palavra awo aparece grafada no dicionário exatamente
como a proposta pelo colaborador e significa mistério, segredo (BENISTE, 2009, p. 139).
Do ponto de vista do intérprete, é interessante que ele compreenda a função e o fundamento do canto, que trata do estado de transição entre a completa letargia em que estava o iniciado
– recluso há cerca de 21 dias – e o seu retorno ao cotidiano, como pessoa renovada e detentora de saberes profundos e secretos, renascido e renomeado na comunidade.
Com relação à pronúncia do texto, no yorubá a letra w tem sempre som de u e a letra j do
dígrafo dj [dʒ]. A letra o em todo o texto é pronunciada como em bolo (vogal fechada) [o], bem como
a letra e, pronunciada como em ele [e]. As três palavras com mais de uma sílaba são todas oxítonas:
oro, enin e awo.
Em uma análise da textura musical, a obra apresenta três seções: a primeira, que chamaremos de seção A, mostra o texto em seu todo e sua linha é composta em contraponto com a linha da
mão direita do piano. No grave, o piano desenvolve um ostinato que ressalta os bordões de sol# e ré#
bordão (Figura 2).

Figura 2: Canção Uai Ninim – c.3 a 7. Seção A.

Na seção B, o canto desenvolve uma melodia com carácter de recitativo pontuado por intervenções do piano, que introduz duas ideias distintas: clusters e rápidas figurações dissonantes (Figura 3):

Figura 3: Canção Uai Ninim – a) c.9 primeira ideia rítmica da seção B (clusters); b) c.17 segunda ideia
rítmico-melódica da seção B.

a)
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Segue-se a seção A’, igual à seção A, com adição de uma pequena coda nos compassos
38 e 39 (Figura 4).

Figura 4: Canção Uai Ninim – c.38 e 39.

Sugerimos ao intérprete que desejar adotar a versão dos colaboradores, que nos compassos 13, 14, 15, 18 e 20 rearticule a vogal, uma vez que é nota repetida (Figura 5 e 6).

Figura 5: Canção Uai Ninim - c.13, 14 e 15. Texto superior original da compositora. Texto inferior recriação
do texto yorubá.

Figura 6: Canção Uai Ninim – a) c.18; b) c.20. Texto superior original da compositora. Texto inferior recriação
do texto yorubá.

a)

b)

No compasso 26, no glissando, o intérprete pode a qualquer momento, articular a vogal a
dentro do tempo do glissando (Figura 7):
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Figura 7: Canção Uai Ninim – c.26. Texto superior original da compositora. Texto inferior recriação do texto
yorubá.

No compasso, 27, 28 e 29, pela força da palavra awo (segredo, mistério), sugerimos que
o acento seja mantido na nota si, visto que a palavra é oxítona e que as notas seguintes venham em
legato (Figura 8).

Figura 8: Canção Uai Ninim – c.27 a 29. Texto superior original da compositora. Texto inferior recriação do
texto yorubá.

No compasso 16, com a entrada do compasso 3/4, foi revista a escrita da compositora
quanto ao ritmo do primeiro pulso, uma vez que após o primeiro ataque da colcheia, não é possível
a inclusão de uma quiáltera de 6 semicolcheias mas sim de 6 fusas (Figura 9). O mesmo acontece na
última colcheia do compasso 26 da linha de piano (Figura 10).

Figura 9: Canção Uai Ninim – c.16, linha do canto: a) partitura autógrafa; b) edição crítica.

a)

b)

Figura 10: Canção Uai Ninim – c.26, linhas do piano: a) partitura autógrafa; b) edição crítica.

a)
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Conclusão
Nossos estudos indicam que Dinorá de Carvalho se utilizou de um texto de recolha para
compor a canção Uai Ninim sem, entretanto, se ater ao contexto ritual a que se refere. Encontramos
na partitura um caráter rítmico acentuado, que remete ao contexto dos cultos afro-brasileiros de uma
forma generalizada, produzindo uma canção de caráter intenso e vigoroso.
Ao entender a gênese do texto utilizado, através da importantíssima intermediação dos
colaboradores que guardam as tradições culturais africanas, apresentamos aos intérpretes e aos pesquisadores um novo viés interpretativo e novas possibilidades de entender a canção Uai Ninim da
compositora Dinorá de Carvalho. Com a metodologia de análise usada nesse trabalho, espera-se ampliar a compreensão da importância das africanias no universo da canção de câmara brasileira.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo utilizar a Retórica como instrumento analítico e interpretativo do gênero
canção, especificamente da obra Fiz da vida uma canção do compositor paraense Waldemar Henrique, composta em
1930. Sabe-se que a Retórica foi uma das principais disciplinas estudadas na antiguidade clássica e tinha como objetivo
ensinar a arte da oratória, treinar o orador para que pudesse persuadir o público com seu discurso. Os estudiosos da música
nos séculos XVII e XVIII retomaram esses preceitos de construção e execução do discurso retórico e os aplicaram à
linguagem musical, resultando no que se intitulou Musica Poética. Por não se tratar de uma forma fechada, este esquema
pode ser aplicado às canções mais modernas quando se objetiva estudar as intenções de construção da obra e executar com
eloquência e persuasão o discurso musical.
Palavras-chave: Canção brasileira, Retórica, Waldemar Henrique.
Abstract: The aim of this paper is to use rhetoric as analytical and interpretative tool to the genre song, namely the song
Fiz da vida uma canção (1930) by Waldemar Henrique, composer from the Brazilian state of Pará. Rhetoric was one of
the main subjects studied in the classical antiquity for teaching the art of oratory, training the orator in order to persuade
the audience with his speech. Musicologists all over the seventeenth and eighteenth centuries retake these precepts and
adapting them to the musical language, resulting in the so-called Musica Poetica. Since it is not adequate to consider it a
closed form, one can utilize this system in post-baroque repertoire, In order to identify the construction intentions of the
work and perform with eloquence and persuasion the musical speech.
Keywords: Brazilian song, Rhetoric, Waldemar Henrique.

Introdução
Persuadir, convencer o ouvinte, usar de eloquência no discurso, transmitir afetos são alguns dos objetivos da abordagem Retórica. Historicamente o estudo da mesma, se remete à antiguidade clássica, precisamente na idade média, estudavam-se o Trivium (Retórica, Gramática e Lógica)
e o Quadrivium (Aritmética, Geometria, Música e Astronomia). Essas sete áreas de estudo, permeavam o ensino da época. É pertinente citar alguns estudiosos que contribuíram para a sistematização e
o uso da Retórica como ferramenta para condução de um discurso. Entre eles: Aristóteles (384-322 a.
C); Cícero (106-43 a.C); Quintiliano (35- aproxi.100 d.C).
A inserção da Retórica na linguagem musical deu-se a partir de dois pressupostos principais: No Renascimento voltou-se ao estudo da cultura clássica, logo se estudou antigas disciplinas.
Também houve um interesse intenso por parte dos teóricos e compositores em fundamentar o estudo
e execução da música em base sólida e científica, dando à mesma força de linguagem própria. Ou seja, tal como os literatos usaram dos preceitos da Retórica para convencer o público e transmitir afetos, os estudiosos da música também se apropriaram desses pressupostos e os aplicaram à linguagem
musical como ferramenta de condução do discurso poético, obtendo um resultado interpretativo satisfatório. (CANO, 2011, p. 39 e 40).
Um dos objetivos fundamentais da aplicação de princípios retóricos na música foi o de proporcionar ao discurso musical a possibilidade de despertar, mover e controlar os afetos do
público, tal como os oradores faziam com o discurso falado (Idem, 2011, p. 48).
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Durante os séculos XVII e XVIII, foram redigidos tratados, que inseriram no estudo da
linguagem musical o viés da Retórica. Segundo CANO (2011), alguns dos principais teóricos que se
destacaram por fazer essa abordagem foram: Listenius, Burmeister, Calvisius, Lippius, Kaldenbach,
Nucius, Mattheson, Spiess, Heinichen, Bernhard, Mersenne e Kircher. Nos tratados desses estudiosos
ressaltam-se de uma forma geral os elementos fundamentais para se construir e interpretar um discurso. Dentre estes elementos tem-se o locus, o lugar onde se apoia o discurso, os afetos evocados na
obra, as figuras retóricas (decoratio), que norteaiam a linguagem musical, dando a esta, força de persuasão, proporcionando uma comunicação eficaz com o público que aprecia a obra.
De acordo com a Retórica clássica estabelecida por Aristóteles, Cícero e Quintiliano, o discurso está dividido em Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Pronuntiatio. Sendo destas a Memoria
menos utilizada na abordagem musical. A Inventio se refere à ideia principal, ao locus, o lugar de partida. Na Dispositio encontra-se a organização do discurso. Este está dividido em seis partes principais:
• O Exordium: O momento preparatório para a introdução do que será anunciado. Em
termos musicais se refere à introdução de uma música, ou o momento do silêncio à
iniciação do discurso.
• A Narratio: Narração dos fatos que antecedem a tese fundamental.
• Propositio: Anunciação da tese fundamental. O motivo principal.
• Confutatio: Refutação da ideia principal. Mudança de tonalidade, andamentos, variação
de motivos indicam esse momento na gramática musical.
• Confirmatio: Volta-se a exposição da tese fundamental. Retoma-se o motivo e os
elementos principais já anunciados.
• Peroratio: A conclusão do discurso. A coda é geralmente usada para sinalizar a
finalização da peça.
A Elocutio se caracteriza pela escolha das palavras que serão utilizadas no discurso. A Decoratio corresponde ao uso das figuras retóricas. Tais figuras na linguagem musical são os ornamentos como notas de passagem, trinados, apogiaturas, saltos, suspiros, etc., que ajudarão no processo de
enunciação do texto musical. A Pronuntiatio se refere à interpretação, usando todos os elementos estudados no decorrer do processo.
Estas figuras, quase sempre classificadas em principais (ou fundamentais) e secundárias (ou
superficiais), poderiam ser desenhos melódicos, saltos melódicos específicos (que conteriam
qualidades expressivas determinadas) e inclusive maneiras de utilização da dissonância (compendiadas no estudo do contraponto), tais como a nota de passagem (transitus ou commissura)
e a preparação-suspensão-resolução (ligatura ou Syncopatio). (ASSUMPÇÃO, 2007, p. 63).

Na música vocal temos dois discursos que caminham concomitantemente: o verbal e o
musical. Ambos se entrelaçam, possibilitando a utilização de todos os recursos disponíveis para que
o orador se faça entendido e convença o público.
A análise retórica não se caracteriza por ser um esquema fechado de abordagem, pois aqui
se trata de entender a infraestrutura, e não a forma da composição musical. As partes do discurso podem aparecer em ordens diferentes, serem repetidas ou omitidas. O mais relevante é identificar a ordem
apresentada no discurso musical, cabendo ao executante se apropriar dessa ferramenta, como subsídio
para o processo interpretativo. Embora não seja comum a utilização dos preceitos da Retórica aplicaComunicações
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da ao estudo analítico de canções brasileiras do século XX, é possível extrair nesse processo, informações que ajudarão o intérprete a entender a gramática musical, e se fazer convincente em sua execução.
Entende-se que o processo de análise e interpretação não é unívoco, cabendo ao musicista concatenar
todas as informações históricas possíveis sobre a peça em estudo e partir para uma provável tradução.
Logo, o intérprete moderno, se está preocupado com autenticidade, deve partir sempre para
o processo de tradução baseado em pesquisa histórica que não deve ser um instrumento
repressor, ou um fim em si mesmo, mas o gatilho para uma interpretação verdadeira, viva
e autêntica. Afinal cada performance musical é uma nova criação, pois nenhuma interpretação pode ser repetida da mesma forma. Sejamos, então, como um tradutor que – não pretendendo ser literal, palavra por palavra, mas mantendo-se fiel às ideias do texto original
– compõe um texto que é fluente em sua própria língua. (PACHECO, 2006, p. 21).

No que concerne à vida e obra do compositor paraense Waldemar Henrique (1905-1995),
é pertinente descrever que este se destacou no cenário dos anos 30, Era do rádio. Com sólida formação musical erudita, decidiu se apropriar de elementos de cunho folclórico e popular, como fonte de
suas composições. Além de compor mais de 120 canções, escreveu peças para piano, suítes para coro, música para teatro de revista, trilhas sonoras para filmes e harmonizações de motivos folclóricos.
Sobre o gênero canção, Henrique descreveu suas preocupações no processo de composição:
Meu trabalho começa pela escolha da tonalidade adequada, passando pela ambientação
melódica, ritmicamente subordinada às expressões do verso, o qual me indica as modulações necessárias, intervalos e acordes. Comentários e detalhes de harmonização depois
complementam a missão do compositor. No meu caso, sou mais preocupado com o texto
em função do cantor. Enfim, desejo escrever canções para serem cantadas, não arquivadas.
(MIRANDA, 1979, p. 14)

Discorrendo acerca da peça Fiz da vida uma canção, é importante destacar que foi composta em 1930. Trata-se de uma valsa romance, com letra e música de Waldemar Henrique, conhecida
também como Meu amor. Retrata uma paixão desejada, porém não correspondida. O sujeito da ação
está na primeira pessoa do singular e reflete um ser apaixonado que almeja conseguir a atenção do
seu objeto de desejo. Portanto, no nível semântico, o poema reflete a antítese de querer vivenciar uma
paixão, porém, não há a correspondência do outro em consumar o anseio requerido. Logo, a canção
traz em sua narrativa, o amor que não se consolidou, a dualidade de sentimentos (amor-ódio, alegria-tristeza), o sentimento nostálgico, a subjetividade, caracterizando assim o gênero lírico. “Portanto a
poesia lírica manifesta-se como arte da solidão, que em estado puro é receptada apenas por pessoas
que interiorizam essa solidão”. (STAIGER, 1975, p. 49). É sintomático encontrar na temática das canções do século XX o amor que não se consolidou, a dualidade do prazer e desprazer de amar.
A canção de amor, em que um poeta dirige-se à amada com um íntimo você, terá que ser
incluída aqui. Um você lírico só é possível quando amada e poeta formam “um coração e
uma alma”. O lamento do amor não correspondido diz um “você”, que o eu sabe não terá
eco. (STAIGER, 1975, p. 49)

Quanto à organização do discurso Retórico, a canção em estudo está estruturada da seguinte forma:
1 - Inventio: Locus generis et espécies (lugar do gênero e da espécie). O gênero da obra musical em estudo é canção, particularmente canção brasileira. A espécie é uma valsa, que traz em sua temática o amor que não se consolidou. Os afetos evidenciados são: Laetitia (alegria) e a Tristitia (tristeza).
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2 - Dispositio:
2.1 - Exórdio: Prepara o ouvinte para o que será ressaltado na narrativa. Nesta canção o
Exordio está exposto nos cinco primeiros compassos da pauta (Figura 1). Na notação musical inicial
é sinalizada a tonalidade Mi bemol, compasso Ternário. A mão direita do piano faz alusão às primeiras notas da melodia, entoadas posteriormente pela voz, porém já apresenta acidentes e conduções
harmônicas com sétima maior e quinta aumentada, recursos que serão utilizados no decorrer da canção. Ressalta-se no terceiro e quarto compassos, o cromatismo descendente executado na mão direita, as notas Sol, Sol bemol e Fá, condução característica das canções brasileiras que ressaltam o teor
nostálgico contido nesse gênero.

Figura 1: (Exórdio) - Fiz da vida uma canção, compassos 1 ao 5 (FUNDAÇÃO CARLOS GOMES, 1996,
p. 136 a 139)

2.2 - Narratio: Anacruse do compasso 6 à fermata do compasso 21 (Figura 2). Ressalta-se
o uso da Palilogia, (quando um fragmento é repetido sem nenhuma alteração com respeito ao original), especificamente a figura da semínima pontuada e três semicolcheias se repetem nos compassos
6, 8, 10, 18. Também se observa nos compassos 10 e 12 dois saltos consecutivos de quarta justa, precedidos de saltos por graus conjuntos e terças. Esses saltos de quarta, podemos caracterizar como uma
figura retórica chamada Exclamatio, que se define como saltos melódicos inesperados, superiores a
uma terça que tem como objetivo ressaltar um afeto. No caso da canção em estudo o afeto ressaltado
é a paixão. Os saltos norteiam a palavra coração, que é a simbologia do amor. Ressalta-se também a
passagem cromática ascendente descrita nos compassos 16 e 17, (Si bemol, Si, Dó), acompanhando a
palavra emoção no discurso verbal. Ambos, música e texto, se juntam para ressaltar o aspecto afetuoso, requerendo do intérprete, ênfase na emissão do som e palavras contidas no discurso.
Como é característico de uma canção vocal com acompanhamento pianístico, a melodia
se sobrepõe à harmonia, servindo a segunda como suporte para ressaltar a primeira e ambientar a narrativa. A mão direita pontua a mesma linha melódica vocal. Portanto, a textura da peça se assenta em
uma melodia acompanhada com tratamento homofônico. Na harmonia, prevalecem as progressões
utilizando-se acordes invertidos, dissonantes, prolongando assim a sensação de repouso.
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Figura 2: (Narratio - Figuras retóricas) - Fiz da vida uma canção, compassos 6 ao 20 (FUNDAÇÃO CARLOS
GOMES, 1996, p. 136 a 139)

2.3 - Propositio: A tese fundamental é descrita a partir da anacruse dos compassos 22 ao
37 (Figura 3). O texto verbal diz: (Meu amor! Meu amor!), caracterizando mais uma figura retórica
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designada como Ecphonesis. Esta diz respeito às exclamações que acontecem no texto da música vocal. Essas exclamações indicam apelo, chamar atenção de algo ou alguém. Logo, é importante que o
intérprete faça modificações na dinâmica cada vez que se repete a frase, crescendo em sua intenção de
chamar a atenção do seu objeto de desejo. Para dar mais ênfase ao texto, na linha melódica percebe-se
a presença da estrutura conhecida como Do, Re, Mi1. (anacruse do compasso 22 ao 24 e 29 até o início do 34). Segue-se um padrão de repetições do 1º, 2º e 3º graus consecutivamente. A letra da canção
enfatiza o anseio do eu lírico ao chamar a atenção da pessoa amada. Ainda na Propositio, encontra-se
outra figura retórica chamada Synaeresis (colocação de duas sílabas por nota ou duas notas por sílaba), compassos 36 e 37 (Figura 4). Por se tratar de uma sílaba dividida entre as notas Do e Si bemol e
por estarem ligadas, remete-se a uma interpretação com caráter cantábile e cabe o uso de portamento.

Figura 3: (Propositio - Figuras retóricas, esquema Dó, Ré, Mi) - Fiz da vida uma canção, compassos 21 ao 35
(FUNDAÇÃO CARLOS GOMES, 1996, p. 136 a 139)

A Estrutura Dó, Ré, Mi, faz parte dos esquemas utilizados no estilo galante, e se caracteriza em linhas gerais pela
repetição do primeiro, segundo e terceiro grau na linha melódica, enquanto o baixo executa o primeiro, o sétimo e o primeiro grau (Dó, Si, Dó) de uma determinada escala. (GJERDINGEN, 2007, p. 77).
1
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2.4 - Confutatio: A refutação da tese fundamental dá-se a partir da anacruse do compasso
37 até o início do compasso 45 (Figura 4). Na letra da canção se enfatiza o desejo de atrair o olhar e
a atenção da pessoa amada, porém esse anseio de alguma forma é inalcançável. Enquanto que na melodia não se encontram acidentes, na condução harmônica intensificam-se o uso de acordes dissonantes, caracterizando o conflito do amor que não se consuma.

Figura 4: (Confutatio e início de Confirmatio) - Fiz da vida uma canção, compassos 36 ao 45 (FUNDAÇÃO
CARLOS GOMES, 1996, p. 136 a 139).
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2.5 - Confirmatio: Inicia na anacruse do compasso 46 até o início do compasso 49
(Figuras 4 e 5). Nesse ínterim, ocorre uma sucinta exposição da tese fundamental. O esquema Do,
Re, Mi se repete nesses poucos compassos. A condução harmônica é a mesma utilizada no início da
Propositio. Nos compassos 47 e 48 encontra-se um erro de prosódia. Onde a palavra boca desloca-se
fora de seu acento fonético regular. Acredita-se ser um erro de edição. Uma vez que o compositor
Waldemar Henrique era muito cuidadoso no tratamento texto e melodia. Portanto, na execução sugere-se que as semicolcheias continuem acompanhando a palavra tu-a e mais duas semicolcheias,
acompanhem a palavra bo-ca, sendo a última semicolcheia ligada com a mínima no mesmo compasso, e prolongada para a semínima do compasso seguinte.

Figura 5: (Confirmatio e Peroratio) - Fiz da vida uma canção, compassos 46 ao 49 (FUNDAÇÃO CARLOS
GOMES, 1996, p. 136 a 139)
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2.6 - Peroratio: É a codeta da canção. Ocorre a partir da anacruse do compasso 50 ao fim
(Figuras 5 e 6). A melodia ocorre de forma ascendente e se utiliza da nota mais alta da canção Sol 4,
até repousar na tônica Mi bemol. As notações de dinâmica reforçam a conclusão da peça sendo executadas do forte ao fortíssimo.

Figura 6: (Peroratio) – Fiz da vida uma canção, compassos 51 ao 55 (FUNDAÇÃO CARLOS GOMES, 1996,
p. 136 a 139).

Por ser uma peça que explora o aspecto emocional da paixão, é factível a evidência do
lirismo e do caráter nostálgico já descrito. Logo, o executante precisa compreender esse sentimento dúbio, que se assenta na alegria de amar e na tristeza por não poder consolidar este amor. Em termos formais, a canção se divide em duas seções: A e B. Na seção A (compassos 1 ao 20 - Figuras 1
e 2), o intérprete faz a narração do momento quando ficou apaixonado e como ele se sente por estar
preso a este sentimento. A indicação crescendo nos compassos 9, 10, 11 até chegar à palavra coração, acentua o sentido do texto, uma vez que se trata do órgão que simbolicamente representa o amor.
O uso de notas dissonantes, aplicadas às partes de um texto da música vocal se caracteriza como uma
figura retórica chamada Pathopoeia (Figura 7), que tem a função de evidenciar afetos mais intensos
(CANO, 2011, p. 148).
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Figura 7: (Exemplo Pathopoeia) – Fiz da vida uma canção, compassos 16 e 17 (FUNDAÇÃO CARLOS GOMES, 1996, p. 136 a 139).

A seção B (compassos 21 ao fim - Figuras 3, 4, 5 e 6), requer do intérprete uma postura
mais apelativa, pois ele se dirige diretamente ao seu objeto de desejo e faz suas declarações: (Meu
amor! Meu amor!). Essas exclamações podem ser executadas com entonações diferentes. A primeira
com brandura, a segunda com mais intensidade para que o emissor cresça em sua intenção apelativa.
A fraseologia musical da canção já traz consigo a proposta de crescimento até o agudo e decrescendo
ao se caminhar para o grave. No compasso 35, têm-se uma fermata na nota sol que pode ser executada em forma de cadência na segunda vez que for entoada, para modificar um pouco a execução nas
repetições dos trechos musicais. A intensidade apelativa dar-se de forma mais contundente nos compassos 37 ao 45. Como já foi indicado na análise, o emissor declara o seu desejo de querer possuir a
atenção do seu amante, mais parece inalcançável. Logo, requer mais expressividade, mais aflição no
discurso. Pelo fato da peça estar contida na região médio-aguda, a tendência do intérprete é explorar
a potência vocal, trazendo uma impostação sobrecarregada. O locus desta peça não corresponderia a
um timbre escuro, virtuosístico, semelhante a uma ária de ópera. O lirismo encontrado na peça, requer
leveza, pronúncia clara, mesmo na região aguda. O intérprete precisa conciliar timbre e dicção, para
que o discurso seja musical e inteligível.

Considerações finais
A música seja instrumental ou vocal possui uma organização gramatical. A necessidade
de utilizar os pressupostos do discurso retórico na música deu-se principalmente no momento em que
a música instrumental se emancipou da música vocal e se fazia necessário encontrar subsídios para
que a primeira pudesse ter uma semântica própria, sem estar atrelada à palavra. Logo o estudo retórico foi aplicado à música com a finalidade de organizar o processo composicional e interpretativo.
No século XX os preceitos retóricos voltam a ser integrados como uma das ferramentas para análise
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composicional e interpretativa de uma obra. Logo esse tipo de abordagem é exequível nos dias atuais,
uma vez que, auxilia no processo construtivo e executivo da obra em estudo.
A canção analisada nesse trabalho tem uma semântica própria, que fica explicitada através da abordagem retórica da mesma. O locus descrito sinalizou o tipo e o caráter da canção, ressaltando os aspectos romântico e nostálgico da peça. A divisão das partes do discurso musical permitiu
um olhar mais específico da narrativa. Tratando-se, especificamente, de interpretação, espera-se que o
músico seja capaz de transmitir os afetos evocados na canção, ressaltando assim a alegria (laetitia) de
amar e a tristeza (tristitia) por não concretizar o desejo da paixão. As mudanças de dinâmica durante
o discurso norteiam o sentido do texto, principalmente quando há palilogia, sendo esta figura retórica
um sinal de ênfase ao trecho onde ela aparece, por conta das repetições. As figuras retóricas ressaltadas na canção embelezam o discurso, e funcionam como ferramentas para que o intérprete possa ser
convincente e alcance o público com a mensagem musical.
Ressalta-se que o processo analítico e interpretativo de uma obra musical não é fechado. As leituras são diversas, assim como o processo de execução da obra. Não há um olhar unívoco,
uma única forma de interpretar o discurso musical. Sendo assim, o intérprete não é passivo em sua
prática de execução. Faz-se necessário que o mesmo tenha consciência do que se deseja transmitir
como discurso, baseando-se em informações históricas, sociais e estéticas da obra, e implementando sua marca, sem descaracterizar o trabalho do compositor. Logo, é importante que o analista e/ou
intérprete de uma obra musical, se aproprie de elementos que tragam consistência ao seu discurso,
para que o mesmo esteja convencido do que vai propor ou executar, e convença o público que aprecia a obra de arte.
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Vozes diaspóricas: a reinvenção do Nordeste na
música popular brasileira dos anos 1960 e 1970
André Rocha Leite Haudenschild (UFU / CNPq)
arsolar@gmail.com

Resumo: A proposta do trabalho é investigar a constituição de uma tópica que se propaga como uma tradição melopoética
em nossa canção popular: a experiência diaspórica vivenciada por seus atores sociais no trânsito migratório aos centros
protagonistas do processo de modernização nacional entre os anos 1960 e 1970. Para tanto, faz-se necessário compreender
os processos identitários destas representações culturais a partir do discurso musical de seus mediadores culturais, em
sua maioria, compositores nordestinos, que, enquanto sujeitos sociais portadores de uma alteridade identitária, ousaram
reinventar as imagens míticas e estereotípicas da cultura nordestina através de suas próprias experiências diaspóricas.
Palavras-chave: diáspora nordestina; História Cultural; Música Popular Brasileira.
Abstract: The purpose of this paper is to investigate the constitution of a topic propagated as a melopoetic tradition in
the Brazilian popular music: the experience of diaspora lived by its social actors in the migratory transit to the centers
protagonists of the process of national modernization during the sixties and seventies. To do so, we will adopt as an
investigative method, identifying these processes of representations based on the musical discourse of cultural mediators
who were for the most part Northeastern composers and interpreters who, due to their identity otherness, dared reinvent
the mythical and stereotypical images of the Brazilian Northeastern culture through their own experiences of diaspora.
Keywords: Northeastern diaspora; Cultural History; Popular Brazilian Music

Introdução
Os nordestinos hoje conhecem muito bem os recursos técnicos da feitura do seu trabalho e
perderam qualquer sentimento de atenção a uma expectativa folclorizante a respeito deles.
E, pessoalmente, a respeito do meu trabalho, não tenho sequer vontade artística de dar continuidade àquilo que aqui no Sul se chama: ‘a cultura do Nordeste’. Porque eu acho isso um
imenso passível morto... Eu acho ‘a cultura do Nordeste’, essa cultura que as pessoas esperavam que nós déssemos uma continuidade, uma cultura morta, antiga, medieval cujo destino é realmente a obsolescência. Ela já deu o que tinha de dar... E, principalmente, o que
meu trabalho pretende é descobrir qual é a nova cultura do Nordeste, qual é a nova música
do Nordeste? Como é que essa cultura nova pode, sinceramente, do ponto de vista musical,
participar de um novo mundo como um sentido de descoberta e de ação nova, mas infinitivamente superior ao que se estava pensado no começo? (BELCHIOR, 1983, s. p.).

O depoimento do músico, cantor e compositor cearense, Belchior, realizado para um programa da TV Cultura no início dos anos 1980, é bem pertinente para refletirmos sobre as legitimações das identidades culturais nordestinas na música popular brasileira do século XX. Em sua fala,
ecoa o ressentimento pessoal com os estereótipos que foram paulatinamente sendo construídos pela
indústria fonográfica e pelos meios de comunicação de massa (o rádio e a televisão) em relação à cultura popular nordestina, sendo essa sempre mediada por uma visão redutora e hegemônica do Sudeste do país. Assim o artista nordestino pretende desconstruir os significantes caricaturais da invenção
de um Nordeste arquetípico: um universo rural e arcaico construído através das representações das
paisagens da seca, de seus retirantes, de suas festas populares e de sua religiosidade messiânica: significantes identitários que ajudaram a construir um quadro estático da cultura nordestina por muitas
décadas no imaginário social brasileiro (ALBUQUERQUE JR., 2009). Além disso, o artista cearense
tem plena consciência do caráter polissêmico de sua obra ao querer criar uma “nova música” que posComunicações
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sa escapar das amarras identitárias daquilo que “se estava pensado no começo”. Isto é, daquilo que ele
e seus conterrâneos, como os compositores Ednardo, Fagner e Rodger Rogério, entre outros, tinham
trazido como suas criações para o cenário cultural da música popular brasileira no início da década
anterior. Por sinal, a canção de abertura de seu disco de estreia, o baião “Mote e glosa”1, já reverberava em seu discurso poético-musical essa busca de uma renovação identitária: “É o novo, é o novo,
é o novo/ É o novo, é o novo é o novo/ É o novo, é o novo, é o novo/ É o novo, é o novo é o novo...//
Passarim no ninho, tudo envelheceu/ Cobra no buraco, palavra morreu// Você que é muito vivo/ Me
diga qual é o novo?/ Me diga qual é o novo?”, cuja instrumentação de pífanos, triângulo e zabumba, em sua introdução, convivem harmoniosamente com o solo de uma guitarra bem estridente. Mas
o que está, também, em jogo na indagação de Belchior – Qual é a nova música do Nordeste? – é um
processo de mão-dupla que é a construção de uma obra musical que dialogue com a modernidade e,
ao mesmo tempo, possa ser reconhecida e legitimada como uma nova identidade musical nordestina.
Como sabemos, as identidades de uma cultura são, socialmente e culturalmente, “celebrações móveis” (HALL, 2001, p. 13) e podemos entender a versatilidade movente desses compositores nordestinos como a de tradutores de múltiplas identidades, os quais vivenciaram em suas vidas
e obras uma determinante experiência diaspórica.2 Portanto, faz-se necessário compreendermos os
processos identitários dessas representações culturais a partir do discurso poéticomusical de seus mediadores culturais: compositores nordestinos, que, enquanto sujeitos sociais portadores de uma alteridade em relação ao universo cosmopolita, ousaram reinventar as imagens míticas e estereotípicas
do universo sertanejo. Cantores e compositores herdeiros do incontornável legado cultural de Luiz
Gonzaga e Dorival Caymmi: artistas nordestinos que, em suas experiências diaspóricas em direção
ao “Sul maravilha”, deslizaram sabiamente entre os universos culturais do “sertão” e da “metrópole”
e ainda foram capazes de se fazer reconhecidos pelos ouvidos de toda uma nação.3

1. Antecedentes histórico-musicais
“Quando eu vim do sertão, seu moço/ Do meu Bodocó
A malota era um saco/ E o cadeado era um nó
Só trazia a cara e a coragem/ Viajando num pau-de-arara
Eu penei/ Mas aqui cheguei...”
“Pau-de-arara”4
“Mote e glosa” (Belchior) Belchior, LP A Palo Seco (Chantecler, 1974). Ao comentar sobre o sucesso de seus discos
durante a década de 1970, Belchior nos ajuda a entender o importante papel da indústria fonográfica nacional da época
como mediação massiva de sua obra: “Tinha e tenho a consciência que produzo uma arte não muito fácil de assimilar,
isso tem sido minha glória e meu castigo. Claro que sou um operário da indústria cultural, mas a maior parte do tempo
estou em greve” (apud AIRES, 2006, p. 126).
2
A origem epistemológica do termo é grega, diasporein, cuja palavra significa “semear” e está relacionada à dispersão.
Para Bonnici, as pessoas diaspóricas são aquelas que vivem longe de sua terra natal, real ou imaginária, mas a origem
se mostra ainda enraizada pela língua falada, pela religião adotada ou por suas culturas produzidas (BONNICI, 2005,
p. 23). Em nosso estudo, o utilizaremos inserido no contexto de um dos principais vetores migratórios brasileiros da
segunda metade do século XX: o êxodo dos habitantes do Norte e Nordeste em direção às principais capitais do Sudeste
do país, Rio de Janeiro e São Paulo.
3
Assim como os mediadores culturais afrodescendentes advindos das novas diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais do século XX e XXI, tais compositores nordestinos tiveram que aprender “a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas” (HALL, op. cit., p. 89).
4
“Pau-de-arara” (Luiz Gonzaga e Guio de Moraes), Luiz Gonzaga, 78 rpm Luiz Gonzaga (RCA Victor, 1952)
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O processo de industrialização nacional no decorrer do século XX foi marcado por um
intenso movimento migratório em direção às principais capitais do Sudeste brasileiro. Desde o final
do século XIX, os habitantes rurais das regiões Norte/Nordeste do país, foram gradativamente desalojados de suas terras pelas condições precárias de vida e de subsistência (como a estagnação econômica, o coronelismo político e as constantes secas) e pela prosperidade econômica de outras regiões
do território nacional. Fatores que foram determinantes para a aceleração do processo migratório nordestino em direção ao Sudeste a partir das décadas de 1930 e, especialmente, na primeira metade da
década de 1950 durante o período do segundo governo Vargas, quando essa migração vai se acelerar
drasticamente (SINGER, 1976).5 Ao analisarmos os índices desse movimento migratório a partir dos
anos 1960, podemos compreender o processo no qual os compositores e atores sociais aqui elencados
irão transitar entre o “sertão” e a “metrópole” em seus trânsitos pendulares entre a desterritorialização de suas regiões natais e o impacto da vida cosmopolita vivenciado nas duas principais metrópoles do país.6 Entretanto, ao contextualizarmos o trânsito entre o universo cultural rural e o urbano
devemos ter cuidado para não pensarmos de forma linear, “como se após o processo de modernização prevalecesse o novo, e o velho só sobrevivesse como resquício de um tempo anterior” (NAVES,
2010, p. 82), já que, no âmbito brasileiro, o “primitivo” e o “civilizado” convivem e já conviveram
em diversos momentos históricos. Sendo assim, faz-se necessário reconhecermos que entre o “sertão” e a “metrópole” haverá sempre um espaço enunciativo de tradução cultural onde se localiza o
sujeito social (em nosso caso, os compositores diaspóricos nordestinos) chamado de locus de enunciação (BHABHA, 2005, p. 37-38), cujo conceito constata que a construção do sujeito discursivo
dá através de um processo de hibridização entre as diferentes culturas do sujeito “colonizador” e do
“colonizado”, criando um “terceiro espaço” ambivalente e inerente ao próprio ato de tradução cultural do discurso criativo.
Ao remontarmos às décadas de 1930 e 40, podemos identificar uma 1ª. geração diaspórica nordestina em nossa canção popular sendo “liderada” por Dorival Caymmi (1938) e Luiz Gonzaga (1939), na qual se inclui, entre muitos outros, os paraibanos Jackson do Pandeiro (1954) e Sivuca
(1955), o pernambucano Dominguinhos (1954) e o maranhense João do Vale (1950). Assim como
uma segunda leva migratória que identificamos como uma 2ª. geração diaspórica composta, entre outros, pelos baianos, Tom Zé (1965), Gilberto Gil (1965), Caetano Veloso (1965) e Capinan (1964), o
piauiense Torquato Neto (1962) e, bem antes deles, o paraibano Geraldo Vandré (1952), que chegou
ao Rio com seus pais ainda na juventude (NUZZI, 2015). E uma 3ª. geração diaspórica, composta por
Alceu Valença (1971), Geraldo Azevedo (1971), Fagner (1971), Belchior (1971), Djavan (1972), Ednardo (1972), Vital Farias (1975), Zé Ramalho (1976) e Lenine (1979), entre uma lista infindável de
Na década de 1950, a maior parte da população nacional ainda vivia no campo (41 milhões), enquanto apenas um
quinto da população residia nas cidades pequenas, médias e grandes (10 milhões), sendo que a população citadina enxergava a população rural com olhos de “gente atrasada” e “inferior”. “A vida da cidade atrai e fixa porque oferece melhores oportunidades e acena um futuro de progresso individual, mas, também, porque é considerada uma forma superior
de existência. A vida no campo, ao contrário, repele e expulsa” (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 574).
6
No decorrer das décadas de 1960 e 1980, mais de 30 milhões de pessoas abandonaram a vida rural para viver nas cidades e, em 1970, mais da metade da população nacional já era urbana (56 por cento, precisamente). Fonte: Estatísticas
Históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1950 a 1988. Rio de Janeiro: IBGE, 1990, p 36-7;
Anuário estatístico do Brasil, Rio de Janeiro: IBGE, 2001, p. 2-15. Segundo o Censo Demográfico de 2010, apenas 15%
da população brasileira ainda residia em áreas rurais.
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outros artistas.7 Cabe também notar que essa classificação baseia-se em matéria publicada no Jornal
da Bahia, em 14 de setembro de 1969, intitulada “Os bichos desembarcarão no Sul”, que assim nos
informa:
Caymmi foi, talvez, o primeiro. Depois dele, João Gilberto e Quarteto em Cy. Era o sul,
‘mundo da música’, atraindo os expoentes que despontavam aqui. Em seguida, num passado mais presente, foram-se Bethânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa e
o poeta Capinan. Agora, ‘no presente de fato bem tropical’, Moraes e Galvão, ‘tropibaianos
da Nova Bahia’, também foram-se para o sul. E com eles toda uma escola [...], que Caetano
e Gil ajudaram a fundar, também se vai (apud GALVÃO, 1997, p. 24).

Por esse viés, compreenderemos os processos identitários dessas representações poético-musicais a partir do discurso musical de seus mediadores culturais: cantores e compositores nordestinos “herdeiros” de Luiz Gonzaga que migraram e desenvolveram suas carreiras musicais no eixo
Rio-São Paulo, entre os anos 1960 e 1970. Cabendo lembrar que no processo de constituição dessa
diáspora nordestina haverá sempre uma vinculação estreita entre a experiência diaspórica e a construção das identidades culturais de cada um desses artistas, a partir de significados e posições relacionais
em constante transformação (cf. HALL, 2008, p. 33).

2. Representações identitárias nordestinas na canção popular
brasileira
“Quando nós saímos do Norte/ Foi pra no mundo mostrar
Como canta aqui nesta terra/ Um bando de tangarás...”8

Já nas primeiras décadas do século passado encontramos no refrão do samba acima, “Façanha do Bando”, uma referência à experiência diaspórica nordestina a partir do locus de enunciação
da vida cosmopolita na então capital nacional, a cidade do Rio de Janeiro, do final dos anos 1920.
Trata-se de uma representação do universo sertanejo calcada em uma profunda tradição cultural: a representação do “nortista” e da região Norte/Nordeste atrelada às imagens do retirante e das mazelas
sociais da seca.9 Sendo essa uma representação arquetípica que se tornou a pedra fundamental de um
longo processo de construção imagético-discursiva da região sertaneja-nordestina e que remonta aos
primórdios da historiografia brasileira, conforme aludem suas estrofes finais: “Na sepultura, que eu
fiz pra minha famía/ Tinha um freguês por dia pra se enterrar/ Na minha veiz, quando eu cheguei ao
pé da cova/ E apesar de ela ser nova, já não tinha mais lugar”. Aliás, esse samba também ajuda a legitimar a imagem do sertanejo como a de um ser humano sempre violento, como denota sua estrofe seOs números apontados entre parênteses referem-se ao ano no qual cada compositor elencado migrou para o “Sul
maravilha”, isto é, as duas principais capitais do Sudeste nacional: Rio de Janeiro e São Paulo.
8
“Façanha do Bando” (Almirante), Bando de Tangarás, disco 78 rpm (Parlophon/Odeon, 1929). Essa canção ficou também conhecida como “Vamos falá do Norte” e foi gravada pelo Bando de Tangarás (grupo vocal e instrumental fundado
por João de Barro, Alvinho, Henrique Brito, Almirante e Noel Rosa), naquele que é hoje considerado como o primeiro
longa-metragem musical brasileiro, o filme “Coisas Nossas” (1931), dirigido por Wallace Downey. Ver: DOMINGUES
(1977), os capítulos, “Bando de Tangarás” e “Canções sertanejas”, da obra de Almirante, sobre a valorização do regionalismo musical como uma nova moda nos salões cariocas na virada das décadas de 1920 e 30.
9
Sobre a constituição dos processos identitários das representações sertanejas e a “invenção do sertão” na construção
do imaginário social brasileiro, ver: MORAES (2003) e VIDAL E SOUZA (1997).
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guinte: “E lá no Norte quando é boa a brincadeira/ Lá tem bala e tem madeira, tem tabefe, tem punhá/
Mas eu não temo nem cacete e nem garrucha/ Levei dez tiro na fuça e depois disso eu fui sambá”. E
essas são imagens arquetípicas que já estavam presentes, desde o início do século XX, no conhecido
aforisma de Euclides da Cunha: “O sertanejo é antes de tudo um forte...” (CUNHA, 2001, p. 207),
sendo esse um ethos identitário que também se confirma no baião “Cabra da peste”10, entoado por
Luiz Gonzaga nos anos 1950: “Eita! Sertão do Nordeste/ Terra de cabra da peste/ Só sertanejo arriziste/ Ano de seca e verão/ Toda dureza do chão/ Faz também duro/ O homem que vive no sertão// Tem
cangaceiro/ Mas tem romeiro/ Gente ruim, gente boa/ Cabra bom, cabra à toa/ Valentão, sem controle/ Só não dá cabra mole...”.
Como sabemos, será através da vasta produção musical gonzaguiana entre os anos 1940
e 1950, que o discurso imagético do sertão se potencializará como forma de representação identitária
de um amplo imaginário social nordestino, como afirma Jonas de Moraes:
Na institucionalização do Nordeste e na criação de uma ‘identidade’ da figura do nordestino que a musicalidade de Luiz Gonzaga torna-se mnemônica, porque produz significados,
ganhando concretude na memória coletiva do ouvinte, criando sociabilidades e interagindo
no cotidiano como elemento de aprendizagem cultural (MORAES, 2012, p. 89).

Sendo que um exemplo paradigmático da construção identitária sertaneja, como afirmação de uma “diferença” (cf. BOURDIEU, 1989,) está em um outro baião dessa mesma safra, o “A,
B, C do sertão”11: “Lá no meu sertão/ Pros caboclo lê/ Tem que aprender/ Um outro A, B, C// O jota
é ji/ E o éle é lê/ O ésse é si/ Mas o erre tem nome de rê...”. Nele percebemos a necessidade de seu
sujeito melopoético marcar sua própria distinção identitária nordestina através de uma alteridade discursiva (o seu sotaque e o seu vernáculo popular). Isto é, trata-se aqui de afirmar sua própria cultura
através de uma
lógica propriamente simbólica da distinção, em que existir não é somente ser diferente, mas
também ser reconhecido legitimamente diferente e em que, por outras palavras, a existência real da identidade supõe a possibilidade real, juridicamente e politicamente garantida, de
afirmar oficialmente a diferença (BORDIEU, op. cit., p. 129).

E, como ainda veremos, essa lógica simbólica e distintiva vai se propagar longevamente
na construção identitária nordestina ao longo das décadas de 1960 e 1970.12
Nesse sentido, devemos levar em conta a constatação de Gilberto Gil sobre o legado identitário do “rei do baião”: “Luiz Gonzaga fez com a música nordestina – que era até então folclore,
coisas das feiras, dos cantadores, ao nível da cultura popular massificada, não industrializada – exatamente o que João Gilberto fez com o samba” (apud CAMPOS, 1986, p. 191-192). Uma afirmação
que ajuda a entendermos essa lógica simbólica da distinção na cultura nordestina como parte de um
processo em permanente transformação de legitimação e revitalização de sua música popular ao longo do século XX. Sendo essa uma preocupação identitária que também estava inscrita no depoimento
“Cabra da peste” (Luiz Gonzaga e Zé Dantas) Luiz Gonzaga, disco 78 rpm (RCA Victor, 1955).
“A, B, C do sertão” (Luiz Gonzaga e Zé Dantas) Luiz Gonzaga, disco 78 rpm (RCA Victor, 1953).
12
Um exemplo pontual dessa afirmação da diferença encontra-se nos versos de “Lamento sertanejo” (Dominguinhos
e Gilberto Gil), Gilberto Gil, LP Refazenda (Warner, 1975): “Por ser de lá/ do Sertão/ Lá do cerrado/ Lá do interior do
mato/ Da caatinga, do roçado...”, e mais adiante, “Por ser de lá/ Na certa, por isso mesmo/ Não gosto de cama mole/ Não
sei comer sem torresmo...”. Versos que enumeram algumas das designações identitárias da alteridade do sertanejo como
alguém que não consegue de adequar ao modus vivendi da cultura cosmopolita.
10
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inicial de Belchior, ao se perguntar como que ele e seus conterrâneos podem se livrar do estereótipo
folclorizante da “música nordestina”. E é pertinente notarmos que a obra gonzaguiana teve uma trajetória de grande ascensão comercial entre os anos 1940 até meados da década de 1950, quando então
ela passa a ser francamente marginalizada pela indústria cultural por estar associada a “uma música regional, como expressão de uma região que era vista como o espaço atrasado, fora de moda, do
país” (ALBUQUERQUE JR., op. cit., p. 159). Ou seja, ela passa a ser estigmatizada como referencial de um atraso cultural, que, de certo modo, não se afinava esteticamente com os propalados “anos
dourados” da era de JK (aliás, seria essa uma luta de representação simbólica que seria vencida temporariamente pela bossa nova, como expressão de uma “música moderna”, e mais tarde, pela Jovem
Guarda).13
Ao seguirmos essa chave gonzaguiana, entenderemos esse apagamento essencializante da
identidade sertaneja e nordestina nesse período em suas lutas de representação como a hierarquização da estrutura social, pois essas identidades são construídas histórica e culturalmente na medida em
que perpassam a reivindicação de um discurso que possa superar o estigma de uma alteridade supostamente subalterna. Como assim expressa o cantor e compositor paraibano, Vital Farias:
Todos nós nordestinos cogitamos a mesma coisa e Gonzaga ajudou muito nesse sentido.
De mostrar que nós temos a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma pereba na perna
doendo. E não tem remédio que cure enquanto a grandeza da vida não curar essa gangrena
(FARIAS, 2016, s.p.).

Trata-se de um sentimento de indiferença social por parte cultura cosmopolita como ouvimos na obra de outro compositor paraibano, Geraldo Vandré, em “Canção nordestina”14: “Que sol
quente que tristeza/ Que foi feito da beleza/ Tão bonita de se olhar/ Que é de Deus da Natureza/ Se
esqueceram com certeza/ Da gente deste lugar”. Por sinal, tanto em Vandré como em Vital Farias,
ecoa em suas vozes o ressentimento como marca da identidade cultural nordestina, como uma ferida
acesa no peito do homem sertanejo, este que foi por décadas sempre vitimizado por uma deficiente
administração pública nos âmbitos regionais e federais.15 E esse ressentimento nordestino também reverbera no depoimento de outro artista diaspórico, o compositor baiano, Tom Zé, ao comentar sobre
a fase inicial de sua vida na metrópole paulistana: “Tudo indicava que nós, nordestinos, éramos partiO ostracismo comercial de Luiz Gonzaga entre os anos 1955 e 1965 é bastante sintomático para se entender o papel
de mediação massiva da indústria cultural da época (através do rádio, do mercado de discos e da televisão em ascensão).
“Na hora em que a mídia se desinteressou de Luiz Gonzaga, a classe média se desligou do baião e Luiz Gonzaga ficou
marginalizado. No entanto, a classe média só representava uma parte do público do artista. Havia também as classes
populares e rurais. Indiferente às modas, à midiatização, às opções culturais da burguesia intelectual, esse público tinha
no Rei do Baião seu porta-voz. Luiz Gonzaga era a afirmação da cultura dos ‘incultos’” (DREYFUS, 1996, p. 208). Ou
seja, esse relativo ostracismo estava pautado pela cultura hegemônica veiculada pela imprensa escrita e falada das principais capitais nacionais. Como ele mesmo tenta explicar: “Eu, como cantador pobre, sabia que a cidade grande não ia
me dar oportunidade, então eu gravava meus discos e ia procurar o meu público lá nos matos. [...] Eu chegava na cidade
do interior com meus discos, cantava na praça pública, vendia meu peixe. Foi sempre no Nordeste que eu me arrumei”
(apud DREYFUS, op. cit., p. 209).
14
“Canção nordestina” (Geraldo Vandré), Geraldo Vandré, LP Geraldo Vandré (Audio Fidelity, 1964).
15
As representações culturais da seca remontam a uma propalada tradição literária, desde os pioneiros, O sertanejo
(1875), de José de Alencar (cujo protagonista-narrador, não por acaso, se chama “Severino”), Os retirantes (1889), de
José do Patrocínio, e A fome (1890), de Rodolfo Teófilo; aos canônicos, O Quinze (1930), de Raquel de Queiróz, Vidas
secas (1938), de Graciliano Ramos e Morte e vida severina (1955), de João Cabral de Mello Neto. Vale notar que o nome
“Severino” constitui-se na produção cultural brasileira como um relevante designativo metafórico da experiência diaspórica sertaneja longevamente castigada pela miséria das secas. Ver: GOMES (1998).
13
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cularmente mal-olhados” (ZÉ, 2003, p. 114), revelando sua alteridade subalterna como mácula civilizatória entre o “sertão” e a “metrópole”. Por sinal, um ressentimento identitário que já estava inscrito
dialeticamente no conhecido aforisma euclidiano.

3. O nordestino como um novo símbolo de brasilidade
“São os do Norte que vem/ Eu vim mostrar na cidade
No meu chapéu estrelado/ A estrela da liberdade
Trago a buzina de caça/ Com cravos de prata
Aqui e acolá/ Não peço nada demais
Eu sou cantador/ O que eu quero é cantar
E depois voltar.../ E depois voltar....”16

O trecho do baião “São os do Norte que vem”, canção premiada com o quinto lugar no II
Festival Internacional da Canção Popular ao ser interpretada pela voz de Claudionor Germano, exemplifica apenas subliminarmente o “romantismo revolucionário” (cf. RIDENTI, 2014) que estará expresso nas canções de protesto a partir da década de 1960. Afinal, nesse período histórico será notória
a íntima ligação da canção popular e da literatura de cunho social a “valorização do autêntico homem
do povo brasileiro” (RIDENTI, op. cit., p. 78), identificado com o sertanejo e com o migrante nordestino na filmografia do Cinema Novo, cujas representações do herói sertanejo trarão em seu corpo
a força do cangaceiro representada metaforicamente como a própria resistência do povo brasileiro.17
E, como já sabemos, a canção de protesto desse período representa um engajamento de uma boa parte dos compositores na realidade social do país, cujos nomes como Geraldo Vandré, Sergio Ricardo,
Edu Lobo e Carlos Lyra, entre outros,
aproximaram-se de arranjadores, de intérpretes, de intelectuais (ligados aos Centros Populares de Cultura, ISEB ou Departamentos de Sociologia das Universidades), de instrumentistas, almejando induzir, implícita ou explicitamente, através de suas canções (formas,
instrumentos ou ritmos sacralizados como representações de uma memória genuinamente brasileira ou nacional: violão, frevo, urucungo, moda-viola) algumas práticas revolucionárias, a partir de suas mensagens (CONTIER, 1998, s.p.).

Nesse sentido, produziu-se no cenário artístico nacional uma preocupação cada vez maior
com as questões sociais, sendo que um evento paradigmático desse acirramento político foi a realização do espetáculo Opinião, em dezembro de 1964, no Rio de Janeiro.18 Sendo que uma das obras
principais desse evento é o baião, “Chegança”19, cujos versos reverberam a experiência diaspórica nordestina: “Estamos chegando daqui e dali/ E de todo lugar que se tem pra partir// Trazendo na
“São os do Norte que vem”, (Capiba e Ariano Suassuna), Claudionor Germano, LP II Festival Internacional da
Canção Popular (Codil, 1967).
17
A alegoria revolucionária do cangaceiro está manifesta no cinema nacional deste período, como nas obras: Deus e o
Diabo na Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), ambos de Glauber Rocha.
18 O Show Opinião, concebido e escrito por Oduvaldo Vianna Filho, Armando Costa e Paulo Pontes, é considerado
como um dos mais importantes eventos da dramaturgia brasileira do século XX. “Em linhas gerais, a estrutura narrativa
desse espetáculo teatral apoiava-se em algumas teses cepecistas sobre o nacional e o popular na cultura brasileira. [...]
As canções de protesto selecionadas para esse show giravam em torno de temas sobre o morro e do sertão. De um lado,
críticas às estruturas fundiárias e à vida miserável do nordestino, [...] e, de outro, o quotidiano dos favelados, dos sambistas, dos homens pobres dos grandes centros urbanos, como a cidade do Rio de Janeiro (CONTIER, op. cit., s. p.).
19
“Chegança” (Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho), Nara Leão, LP Opinião de Nara (Philips, 1964).
16
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chegança/ Foice velha, mulher nova/ E uma quadra de esperança”. Assim como a ladainha, “Sina de
caboclo”20: “Se assim continuar/ vou deixar o meu sertão/ Mesmos os olhos cheios d’água/ E com
dor no coração/ Vou prô Rio carregar massas/ Pros pedreiros em construção”, sendo essa uma outra
canção diaspórica que dialoga com a poética retirante de “Asa branca”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Aliás, tratam-se de duas canções que aludem à construção identitária nordestina como
afirmação de um sentimento de pertinência do homem sertanejo à sua própria terra, o qual podemos
também entrever na obra de Geraldo Vandré, expressando o estreito vínculo entre sua vida e sua obra.
Como ouvimos em “Terra plana”21, através de um recitativo solene:
[...] Eu que não posso enganar, misturo tudo o que vivo. Canto sem competidor, partindo da
natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, à rima, belo e tristeza. Não separo
dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o
poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza, foi que me fez cantador... (VANDRÉ, op. cit.).

Sendo que, não por acaso nesse mesmo período, na obra vandrediana a paisagem nordestina tornar-se-á um locus revolucionário genuíno (CÓRDOVA, 2006, p. 47).
Outra manifestação artístico-cultural que serve como um exemplo paradigmático da reinvenção da identidade nordestina nos anos 1960 é a guinada criativa na obra do artista baiano, Gilberto
Gil, que, no início de 1967, após uma temporada no Teatro Popular do Nordeste, em Recife (no qual
estreava o show “Viramundo”), faria uma viagem iniciática pelo sertão pernambucano na qual acabou
conhecendo diversas sonoridades da tradição popular sertaneja, como o maracatu rural, o caboclinho
e entrou em contato com a Banda de Pífaro de Caruaru. O fato é que, ao voltar para a metrópole carioca, este compositor começaria a esboçar uma nova proposta estético-musical em sua obra, naquilo
que, em breve, seria batizado de movimento Tropicalista. Como ele nos explica: “Eu chorei, fiquei
emocionado de ver aquela coisa tremenda. Então eu voltei do Recife pro Rio com a certeza de que alguma coisa tinha de ser feita em termos de movimento, em termos de integração daquelas necessidades que eu achava que já existiam no universitário brasileiro” (GIL, 2008, p. 94). E essa experiência
desaguaria na criação de uma canção narrativa cinética, “Domingo no parque”22. Portanto, essa constatação de Gilberto Gil sobre a importância da cultura popular pernambucana na criação estética do
Tropicalismo, como uma proposta original de fusão dos elementos do “sertão” com a sonoridade da
“metrópole” (no caso de sua performance nesse festival em 1967, aconteceria o encontro do berimbau com as guitarras distorcidas do grupo de rock, Os Mutantes, sob o inventivo arranjo de Rogério
Duprat), nos faz indagar: não seria o Tropicalismo, em boa parte, uma reinvenção radical da identidade cultural sertaneja e nordestina que pode libertá-la das amarras ideologizantes do nacional-popular
que, até então, grassava em nossa música popular?
A partir do início da década de 1970, conforme já comentado, podemos elencar uma 3ª.
geração de artistas diaspóricos, composta por Alceu Valença (1971), Geraldo Azevedo (1971), Fagner
(1971), Belchior (1971), Djavan (1972), Ednardo (1972), Vital Farias (1975), Zé Ramalho (1976) e
Lenine (1979), entre outros cantores e compositores nordestinos que irão, cada um a seu próprio mo“Sina de caboclo” (João do Valle e J. B de Aquino), Nara Leão, LP Opinião de Nara (Philips, 1964).
“Terra plana” (Geraldo Vandré) Geraldo Vandré, LP Canto Geral (EMI-Odeon, 1968).
22
Obra premiada com o segundo lugar no III Festival de Música Popular Brasileira, de 1967, ficando atrás do vitorioso
baião-manifesto, “Ponteio” (de Edu Lobo e Capinan).
20
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do, reinventar a tradição cultural sertaneja-nordestina através de suas obras. Cabe também notar que
a tradição nordestina inscrita por Luiz Gonzaga ao longo das décadas vai ganhar uma nova dimensão
no imaginário do público consumidor de música popular brasileira nos anos 1970: o público universitário. Ou seja, desde a marginalização da música nordestina de meados dos anos 1950 até o reconhecimento de seu traço moderno na década de 1970, a música identificada ao Nordeste vai se consolidar
como uma “fala brasileira” a partir de três núcleos diferenciados de interesses: do Estado como agente
modernizador, da parte dos indivíduos, supostamente autônomos em relação ao processo de criação
autoral, e da parte do mercado consolidado de bens culturais (cf. CÓRDOVA, op. cit., p. 43). Nesse
sentido é bastante simbólico o nome do show de Luiz Gonzaga realizado em março de 1972, no Teatro Tereza Rachel, em Copacabana: “Volta pra Curtir” (produzido por Capinan e Jorge Salomão).23
Trata-se, sem dúvida, de um evento musical que alude ambiguamente à volta do exílio dos compositores baianos, Gil e Caetano, no início daquele mesmo ano, assim como à volta aos palcos da metrópole
carioca do nosso “rei do baião”. Como ele mesmo afirma: “Mas vocês, meninos! Vocês me trouxeram
outra vez... Eu tava lá quieto e vocês me trouxeram outra vez...” (GONZAGA, 2008, p. 133).
Além disso, no início dessa mesma década irão surgir dois grupos instrumentais pernambucanos que assumem um papel relevante na afirmação identitária nordestina no cenário nacional,
calcados em um ideário formal que dialogue diretamente com a cultural popular sertaneja: o Quinteto Armorial e o Quinteto Violado. Sendo que no caso do Quinteto Armorial haverá uma preocupação
de seu mentor estético, o poeta e romancista Ariano Suassuna, de se buscar a criação de uma “autêntica música artística nacional”, seguindo o legado proposto por Mário de Andrade de que só a “música popular” (leia-se “folclórica”, “rural”, ainda não corrompida pela metrópole) seria genuinamente
nacional (e de certo modo essa mesma busca identitária “purista” também estará expressa na obra do
violonista, cantor e compositor baiano, Elomar Figueira de Mello).24 Entretanto, no caso do Quinteto
Violado, há uma clara tentativa de se revisitar a tradição musical sertaneja e de se buscar uma interação entre as diversas sonoridades eruditas e populares. E, não por acaso, a faixa inaugural de seu disco de estreia, o LP Quinteto Violado (Philips, 1972), é uma original interpretação do “clássico” baião
gonzaguiano, “Asa branca”. Cabendo notar que em ambos os grupos há em suas obras a busca de um
passado mítico das raízes culturais nordestinas.25
O show de Gonzagão, “Volta pra curtir”, foi um grande sucesso de público e crítica na época, marcando definitivamente a volta do mestre sanfoneiro à cena cultural para as novas gerações (e contando musicalmente com a participação
de Dominguinhos, na sanfona, Renato Piau, na guitarra, Helena, nos vocais, Toinho, no triângulo, Porfírio, no baixo, e
Ivanildo, na zabumba).
24
Para Mário de Andrade, a “música popular urbana representava a perda de um estado de pureza sociológica, étnica
e estética, que na visão dos folcloristas, só a música ‘camponesa’ poderia ter” (NAPOLITANO, 2005, p. 16). Sobre os
impasses que marcaram essa definição de “música popular” em Mário de Andrade, ver: GONZÁLEZ (2015).
25
O Quinteto Violado, surgido em 1970 em meio ao contexto universitário de Recife, teve como membros fundadores:
Toinho Alves (canto e baixo acústico); Marcelo de Vasconcelos Cavalcante Melo (canto, viola brasileira e violão), Sando
(flauta transversal), Fernando Filizola e Luciano Pimentel (percussões). Dede 1972 aos dias atuais, o grupo desenvolve
uma carreira de sucesso contando com uma prolífera produção fonográfica e passando por novas formações instrumentais. Já o Quinteto Armorial, surgido em 1970 através do movimento Armorial (idealizado por Ariano Suassuna),
propõe um criativo diálogo entre o cancioneiro medieval e a tradição dos cantadores nordestinos. Sua formação instrumental sincrética comporta desde rabeca, pífano, viola brasileira, violão e zabumba, até violino, viola e flauta transversal, sendo formado por: Antônio Madureira, Egildo Vieira do Nascimento, Antônio Nóbrega, Fernando Torres Barbosa
e Edison Eulálio Cabral. E sua discografia é composta por 4 LPs: Do romance ao galope nordestino (Marcus Pereira,
1974), Aralume (Marcus Pereira, 1976), Quinteto Armorial (Marcus Pereira, 1978) e Sete Flechas (Marcus Pereira,
1980). Sobre o instigante projeto estético desse grupo pernambucano, ver: SANTOS (2015).
23
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Conclusões
Ao concordarmos com Chartier em sua análise de que são “as estratégias simbólicas que
determinam posições e relações, e que constroem, para cada classe, grupo ou meio, um ser-percebido
constitutivo de sua identidade” (CHARTIER, 1981, p. 184), entenderemos a construção das identidades sertanejas em suas lutas de representação como hierarquização da estrutura social, uma vez que
tais identidades são construídas histórica e culturalmente e, além disso, perpassam a reivindicação de
um discurso que possa superar o estigma de uma alteridade nordestina supostamente subalterna. Assim, podemos afirmar que há uma identidade nordestina na medida em que ela foi sendo reconhecida e legitimada como tal, enquanto suas representações culturais circularam socialmente (PENNA,
1992, p. 168), através de um longo processo de “fabricação do folclore” naquilo que hoje chamamos
de “cultura popular nordestina”.
Por esse viés, podemos afirmar que os compositores aqui elencados fazem parte de uma
safra de artistas nordestinos que expressam em suas obras líteromusicais uma ampla consciência da
condição diaspórica como vetor matricial de suas alteridades subalternas nordestinas. Como se nota,
por exemplo, na canção “Bandeira desfraldada”26: “E esse teu sotaque nordestino?/ E essa tua visão
de pau-de-arara?/ Restos de retalhos e bandeiras desfraldadas”. Ao nomear essa “visão de pau-de-arara” como um atributo definidor da identidade nordestina – a consciência diaspórica de quem foi
desgarrado de sua terra, ao trazer em si a herança de uma batalha inglória com as agruras naturais e
sociais da vida sertaneja (“restos de retalhos e bandeiras desfraldadas”) –, o cantador Vital Farias nos
ajuda a entender a raiz do ethos nordestino em seu próprio “desenraizamento”. Nesse sentido, devemos pensar a experiência diaspórica enquanto desterritorialização dos sujeitos sociais envolvidos,
uma desterritorialização material e cultural que vai aguçar paradoxalmente o sentimento de pertinência desses artistas, como reverbera na letra de “Terral”27, de Ednardo: “Aldeia, Aldeota/ Estou batendo na porta/ Pra lhe aperriá/ Pra lhe aperriá/ Pra lhe aperriá/ Eu sou a nata do lixo/ Eu sou o luxo da
aldeia/ Eu sou do Ceará”. Sendo que essa pertinência – como uma afirmação da identidade cultural
nordestina – aparenta estar sendo potencializada pelo processo de modernização autoritária que vai
aplacar a vida cosmopolita nacional a partir das décadas de 1960 e 70.
Afinal, através da reinvenção musical da cultura nordestina nesse período podemos ouvir nas vozes desses artistas diaspóricos a profunda clivagem social que separa as regiões Norte e Sul
do país há séculos. Pelo menos é o que ouvimos em “Mourão voltado”28, de Vital Farias: “Pra que
“Bandeira desfraldada” (Vital Farias), Vital Farias, LP Vital Farias (Polydor, 1977).
“Terral” (Ednardo), Ednardo, LP Meu corpo minha embalagem todo gasto na viagem – Pessoal do Ceará (Continental,
1973). Vale notar que a expressão nordestina, “aperriar”, significa “incomodar”, “chatear”. Ou seja, esse sujeito lírico
subalterno (da “nata do lixo” e do “luxo da aldeia”) pretende provocar seu interlocutor citadino, assim como em
“Disparada”, de Vandré, cujo eu lírico não tem nenhuma intenção em concordar com a lógica de seu interlocutor urbano
(“Eu venho lá do sertão/ e posso não lhe agradar”). E essa forma de provocação sertaneja está também manifesta em
“Mosca na sopa”, canção de por outro artista diaspórico, o baiano Raúl Seixas: “Eu sou a mosca que pousou em sua
sopa/ Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar”, uma ousada mistura de samba de roda com rock registrada em seu primeiro disco solo, o LP Krig-há, bandolo! (Philips, 1973). Por sinal, o título enigmático desse álbum faz referência ao
grito de guerra de Tarzan, herói das histórias em quadrinhos daquela época que significa: “-Cuidado, aí vem o inimigo!”
(FRANS, 2000, p. 103).
28
“Mourão voltado” (Vital Farias), música composta como tema final do premiado longa-metragem, O homem que
virou suco, de João Batista de Andrade (1980).
26
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serve o Nordeste?/ Pra exportar nordestino/ E qual é o seu destino?/ É de cabra da peste// De Norte,
Sul, Leste, Oeste/ Na indústria ou construção/ O diabo amassou o pão/ E ficou bem amassado// Isso é
que é mourão voltado/ Isso é que é voltar mourão”. E esse sentimento de alteridade subalterna como
indignação face à dura realidade nacional, que também está expresso em “Disparada”29, de Geraldo
Vandré e Théo de Barros (“Eu venho lá do sertão/ E posso não lhe agradar”), vai se alojar na maioria
das canções aqui refenciadas, tratando-se de um ethos identitário matricial da experiência diaspórica
nordestina.
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ALMEIDA PRADO: UM COMPOSITOR DE TIMBRES E A POUCA
VISIBILIDADE DE SUA OBRA NO CENÁRIO NACIONAL
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Resumo: Almeida Prado, compositor brasileiro já consagrado no cenário musical contemporâneo nacional, falecido
há quase uma década, escreveu obra volumosa e significativa que, no entanto, ainda aguarda a devida visibilidade,
especificamente a sua obra vocal. No presente artigo, discute-se essa problemática mediante dados apresentados
e apontam-se características inerentes à obra de Prado, como o timbre – o fator primordial para o fazer musical do
compositor. Uma breve análise de excertos de Belo Belo (1998) vem ao encontro do fato de que o repertório vocal de
Almeida Prado tem muito a nos dizer e que o momento atual é propício para “dar voz” (metafórica e literalmente) a este
compositor, um dos maiores expoentes da música contemporânea nacional.
Palavras-chave: Almeida Prado; Timbre; Canto e piano; Música contemporânea.
Abstract: Almeida Prado, a Brazilian composer who was already consecrated in the national contemporary music scene,
died almost a decade ago, but his work, specifically the vocal, still lacks greater visibility. In this article, this problem is
discussed through some data and characteristics inherent to Prado’s work are pointed out, such as the timbre – the primary
factor for the composer’s musical making. A brief analysis of excerpts from Belo Belo (1998) comes to the conclusion
that the vocal repertoire of Almeida Prado has much to tell us, and that the present moment is propitious to “give voice”
(metaphorically and literally) to this composer, one of the greatest exponents of national contemporary music.
Keywords: Almeida Prado; Timbre; Singing and piano; Contemporary music.

Introdução
Diferentemente dos dias atuais, inexistia o interesse pela música de um passado distante à
época de compositores como Monteverdi, Vivaldi e Bach, por exemplo. Acerca deste último, Schonberg (2010) discorre sobre o momento em que Bach veio a ser cantor em Leipzig e revela a prática
daqueles dias:
quando ele se tornou cantor em Leipzig, juntou toda a música de seu predecessor e sumiu
com ela (embora se acredite que ele leu tudo com cuidado antes de fazê-lo), e ele sabia que
seu sucessor faria o mesmo com quaisquer manuscritos que deixasse para trás. Era função
do cantor apresentar música original, que ele mesmo tivesse escrito, e não utilizar a música
de outro homem (p. 41).

Tal prática, no entanto, é sensivelmente transformada, sobretudo com o advento da música do século XX. É bem verdade que o compositor Félix Mendelssohn, ao reger a Paixão segundo
São Mateus, de J. S. Bach, no dia 11 de março de 1829, em Berlim, obra que não era executada há 79
anos, muito possivelmente deu o ponta pé inicial a este processo (GROUT; PALISCA, 2001, p. 578).
E o que se viu foi o interesse cada vez maior pela música de outros períodos históricos associado ao
desinteresse pela música hodierna (HARNONCOURT, 1998, p. 13).
Assim, a música contemporânea tem encontrado menos espaço em teatros e salas de concerto, mas programas de pós-graduação em música no Brasil têm acolhido esta temática como objetivo principal em seus núcleos de pesquisa, como é o caso do Mestrado em Música da Universidade
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Federal de Goiás, cuja área de concentração é a Música na Contemporaneidade. A propósito, este artigo é parte da pesquisa de mestrado em andamento, que vem sendo realizada no referido Programa
de Pós-Graduação.
No que tange à música brasileira, observam-se compositores que alcançaram prestígio de
ordem nacional e internacional, que ainda, mesmo após vasto repertório publicado, são pouco conhecidos e interpretados em seu próprio território natal, como é o caso do compositor brasileiro José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010).
Mais problemático, no entanto, é que dentro da própria obra de Almeida Prado, que por
ora ainda não tem a devida visibilidade, há uma significativa discrepância entre pesquisas realizadas
sobre os repertórios para piano, orquestral e, em último caso, vocal.
Quanto à música vocal, ao subdividir o repertório em obras maiores (que abrangem coro,
orquestra e solistas) e obras camerísticas (voz solo e/ou em conjunto com demais instrumentos), não
foi encontrado nenhum trabalho de cunho artístico-científico que privilegie, por exemplo, a visão que
Prado delega ao trato e à técnica vocal, sua concepção sonora, harmônica e tímbrica.
Como base a esta afirmação, foram consultadas as revistas Per Musi, coligada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Hodie, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e Opus,
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, (ANPPOM), no recorte temporal
que abrange o ano de 2010 ao tempo presente.
Uma breve pesquisa sobre os artigos científicos publicados nessas revistas acadêmicas
desde o ano de 2010 (ano escolhido principalmente por se tratar do falecimento de Prado, no mês de
novembro) até o presente momento, deixa claro que em sete anos após a morte do compositor, não
houver pesquisas realizadas sobre sua obra de câmara no tocante à voz, como se pode observar na tabela abaixo:

Tabela 1: Análise de publicações referentes a Almeida Prado desde o ano de 2010 até abril de 2017
Ano
Revista

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Hodie

V. 10,
n. 1 e 2 = 0

V. 11,
n. 1 e 2 = 0

V. 12,
n. 1 e 2 = 11

V. 13,
n. 1 e 2 = 1

V. 14,
n. 1 e 2 = 0

V. 15,
n. 1 e 2 = 0

V. 16,
n. 1 e 2 = 0

1

Per Musi

Edições 21
e 22 = 0

Edições 23
e 24 = 0

Edições 25
e 26 = 0

Edições 27
e 28 = 0

Edições 29
e 30 = 0

Edição
30 = 0

(...)

0

Opus

V. 16,
n. 1 e 2 = 0

V. 17,
n. 1 e 2 = 0

V. 18,
n. 1 e 2 = 0

V. 19,
n. 1 e 2 = 0

V. 20,
n. 1 e 2 = 0

V. 21,
n. 1, 2 e 3 = 0

V. 22,
n. 1 e 2 = 1

1

Total

0

0

0

1

0

0

1

2

1
Como pode ser visto na Tabela 1, desde o ano de 2010 até o presente momento (2017), na
revista Per Musi não foi encontrado nenhum artigo referente ao compositor. Na revista Hodie foi encontrado um único artigo, de Ernesto Hartmann (2013): A Sonata n. 10 para Piano de Almeida Prado: relações intertextuais e composicionais entre a obra e o poema As Rosas de Rainer Rilke. E, em
O artigo é de um compositor que escreve uma obra em memória de Almeida Prado, não sobre Prado ou sua obra, especificamente.
1
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último caso, na revista da ANPPOM, a Opus, foi encontrado um artigo resultante da união de vários
autores2, abordando uma obra importante na produção de Prado, por ter sido vencedora do I Festival
de Música da Guanabara, em 1969, para coro, solistas e orquestra (TAFFARELLO; REIS; SOUZA;
RODOLFO; HILÁRIO, 2016), cujo título do trabalho é: A invenção sonora d´Os pequenos funerais
cantantes ao poeta Carlos Maria de Araújo de Hilda Hilst por Almeida Prado. Logo, confirma-se a
pouca visibilidade dispensada à sua obra de câmara vocal.
Tendo em vista a relevância de Almeida Prado para a música brasileira e a lacuna de trabalhos que tem a sua obra como objeto, procura-se com este artigo chamar a atenção para a sua música vocal. Devido à importância que o timbre desempenha em suas composições, também é um dos
objetivos entender como este elemento musical se configura em sua produção, levando em consideração a intrínseca relação existente entre música e texto.

1. O timbre e a música vocal de Almeida Prado
O desdobramento dos séculos XIX e XX é cenário de extrema experimentação sonora e
adesão a inusitados recursos que culminam no que conhecemos por música nova, moderna e/ou contemporânea. Se, por um lado, Schoenberg desponta por traçar novos rumos à harmonia e Stravinsky
por inovar a concepção rítmica, Debussy, por outro, aponta para uma nova concepção da forma
(GRIFFITHS, 2011, p. 15), pois “abrira o caminho da música moderna” por fatores semelhantes aos
demais, porém, inclui-se a isso o “reconhecimento da cor como elemento essencial” (ibidem) que culminou em um assunto próprio do século XX, visto que “nunca se refletiu tanto sobre o timbre quanto
neste período” (ASSIS, 1997, p. 15)
Em sua linguagem [referindo-se a Debussy] as transformações temáticas através de mudanças intervalares, transposição, modulação e ornamentação são substituídas pelo desenvolvimento de harmonias-timbres. Ele trabalha as espessuras, as densidades, as contrações e
dilatações harmônicas, libera o acorde de sua função tonal e reafirma a primazia da sua
sonoridade (ASSIS, 1997, p. 17).

A música programática, amplamente explorada a partir de Beethoven, com sua Sinfonia
Pastoral (1808), foi o ponto inicial que suscitou essa tendência nos séculos subsequentes (ASSIS,
1997, p. 15), porquanto “com ela é atribuída uma nova função ao timbre instrumental e novas atmosferas sonoras surgem em decorrência do caráter descritivo dessa música, com referências evocativas
a dados extramusicais” (ibidem). Ora, acerca do caráter descritivo em música, o compositor Almeida
Prado afirmou em uma entrevista a Diogo Lefévre (2008) que
(...) quando eu pego um poema que não é meu (...), eu primeiro tenho que tomar contato com
ele lendo várias vezes, dentro de mim, não falando. Depois eu tenho que situar o poema
naquilo que ele tem de pictórico, de descritivo. (...) Eu sou um compositor descritivo, neste
sentido romântico, e eu procuro, nas canções, sobretudo, o que Schubert foi o primeiro a
fazer: o piano cria uma paisagem sonora do texto. (...) Eu me sinto bem quando eu descrevo,
no piano ou na orquestra, a paisagem que o texto vai cantar (PRADO apud LEFÉVRE,
p. 334).
Tadeu Moraes Taffarello (UNICAMP); Rutzkaya Queiroz dos Reis (Unianchieta); Luciana Gastaldi Sardinha Souza
(UEL); Diego Luciano Rodolfo (UEL); Daniel Henrique Hilário (UEL).
2
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O ciclo Três Cantos de Hilda Hilst (2002), para barítono e piano, é a obra a que se refere
Almeida Prado nesta afirmação. Sua linha de concepção da canção não difere daquilo que Schubert
representa para o avanço do Lied Romântico como uma “combinação perfeita entre texto e música”
(SADIE, 1994):
Foram as partituras de Schubert para Gretchen am Spinnrade (1814) e Erlkönig (1815), de
Goethe, as primeiras a concretizar uma identificação estreita entre poeta, personagem, situação e cantor, bem como a concentração de ideias líricas, dramáticas e pictóricas em um
todo integrado (p. 536).

No ciclo de canções Quatro Poemas de Manuel Bandeira (1998), a partir do poema
Belo belo (terceira canção do ciclo), por exemplo, Prado, em cada momento específico busca envolver as palavras nos contrastes de caráter em sua música (envolvente, noturnal, misterioso,
amanhecendo, etc.) juntamente com a valorização do timbre. No que tange a esse aspecto, o compositor afirma:
A minha estética é uma estética da cor e da forma, lógico. Mas eu não sou um compositor
que pensa a forma; eu penso timbres, eu penso em cores, ataques, ressonâncias e a forma
virá submetida a esses estímulos de timbres; ela não vem em primeiro lugar. (...). O timbre é
o “rei” da minha música. (PRADO apud ROCHA, 2005, p. 131)

Prado, em sua obra Aurora (1975), concerto para piano e orquestra, explora diversas possibilidades timbrísticas, tanto do instrumento solista quanto da própria orquestra. Também pode se
observar a importância dada ao timbre em outra obra sua: Sinfonia Concertante, Cartas Celestes nº
8: “Oré-Jacy-Tatá” (1999), para violino e orquestra, e, isto se dá porque “em seu universo poético, a
música está sempre relacionada com as inúmeras cores e diversas opções de sombras que indicam ou
induzem um transcender” (ROSA, 2000, p. 94), chegando a desenvolver uma harmonia timbrística.
Este “conceito de harmonia timbrística ou, ainda, de harmonia associada a cores mais do que a intervalos, é crucial para o entendimento da posição adotada por esta geração de discípulos de Messiaen”
(GUBERNIKOFF, 1998/1999, p. 186), à qual Prado faz parte (MARIZ, 1994).
Almeida Prado é considerado um dos notáveis compositores brasileiros da contemporaneidade. Suas obras alcançaram prestígio no território nacional ainda em 19693. Muito embora
o repertório para piano tenha uma posição de destaque4, suas obras vocais, sejam a capella ou para voz em conjunto com outros instrumentos, ainda são negligenciadas no tocante a uma pesquisa
que estude a importância da concepção tímbrica – e tal investigação se faz necessária e urgente visto que o timbre era “o rei” na música deste compositor, como já citado anteriormente. Barancoski
(2005) faz uma breve observação quanto ao que o texto musical teria a dizer na música vocal camerística de Prado;
Ganha o primeiro prêmio do I Festival de Música de Guanabara, tornando-se conhecido em todo o Brasil. (NEVES,
2008, p. 300)
4
Muito disso se dá por Almeida Prado ter sido um exímio pianista e professor de piano, tendo explorado importantes
recursos técnicos em suas obras para o instrumento: “os exercícios, apesar de apresentarem a característica que define o
gênero – repetição de um determinado padrão visando ao seu controle técnico e motor – na maior parte dos casos, são
pequenas e belas peças que merecem constar em programas de concerto. Neles, o compositor não só mostra, uma vez
mais, seu domínio do métier, mas uma nova faceta, a de professor do instrumento, não tão nova, considerando o pianista
que é: transpõe para o ensino do piano questões complexas e relevantes da música contemporânea.” (GANDELMAN,
2006, p. 1492)
3
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Como os demais instrumentos, a voz é também explorada em sonoridades inusitadas com
maneiras incomuns na emissão do canto, como na primeira canção de Lembranças do Coração (...), no qual se lê como instrução para a voz: “simple, naif, comme une petite fille de 5
ans”. O enriquecimento timbrístico também é cuidadosamente planejado, como na canção
Bem-Vinda do ciclo Três Canções, na qual se lê: “A cantora, ou cantor, ficará o mais perto
das cordas do piano, e procurará um ponto ideal, onde sua voz ressoará nas cordas, como
o efeito de um eco.” Encontramos, ainda, a utilização de ruídos produzidos pelo aparelho
vocal (...).” (p. 17 e 18)

Além da valorização ao timbre, a obra vocal de Prado carece de uma investigação quanto
ao seu anseio de amalgamar texto e música. No resumo da dissertação de mestrado de Mônica Farid
Hassan (1996), a exemplo, a autora diz:
Este trabalho tem como objetivo o estudo das relações entre texto e música, com especial atenção a parte pianística, nas canções religiosas de Almeida Prado (...). Para isto foi
necessária uma análise de diversos aspectos musicais (ritmo, altura, cor, textura e forma), a
qual, além de possibilitar uma definição clara das relações entre texto e música, evidencia a
importância expressiva do piano nessas canções (...). (p. 12)

Embora Hassan aponte a relevância da relação entre o texto e a música nas canções de
Prado, ela parte da análise primordialmente do piano.
Em relação à voz, Neves (2008) chegou a afirmar que Almeida Prado era “certamente o
brasileiro que estava mais perto de encontrar o caminho para um novo estilo operístico” (p. 301) no
território nacional; tal enfoque vocal da obra deste compositor ainda é pouco abarcado nas publicações científicas e no repertório de recitais. Barancoski (2005) vai além: aponta a pouca importância
que é dada às suas canções e cita as numerosas obras do compositor para voz, ressaltando suas capacidades composicionais no tocante à variedade de autores;
Muito me surpreendeu a quantidade de canções escritas por Almeida Prado, que já passam da centena, repertório raramente apreciado em nossas salas de concerto. O domínio
da escrita vocal resulta da sua vasta produção de obras vocais e corais5. O domínio da
escrita vocal resulta de sua vasta produção de obras vocais e corais. As suas canções nos
remetem às coleções de Prelúdios e Poesilúdios para piano, com peças curtas, sublimes
e poéticas. A maioria das canções de Almeida Prado é sobre as poesias de Cecília Meireles, na qual ambos se encontram no cultivo do sublime. Cito aqui a Canção do amor Perfeito (1998), Fragilidade (1998) Modinha nº 4 (1998), Instrumento (1998), Cantata Vesperal
(1998), Leveza (1998), 4 Motivos da Rosa (1998)6. O compositor tem preferência por poemas
curtos, muitas vezes em linguagens simples, como pode se perceber em outros autores escolhidos: Manuel Bandeira em 4 Poemas de Manuel Bandeira (1998), José Aristodemo Pinotti
em Espiral (1985), Milton Vaz de Camargo em Lembranças do Coração (1973) (p. 17 e 18).

Barankoski (2005) faz este levantamento ainda ressaltando a abordagem de Prado no tocante à temática religiosa, folclórica, dentre outras;
Várias canções são sobre trechos bíblicos (os temas religiosos são frequentemente utilizados
por Almeida Prado, a exemplo da Sonata para Piano nº 7 (1989), como (1) Marta, Maria e
Jesus, em Betânia (1998), sobre fragmento do Evangelho de São Lucas, (2) Carta de Paulo
Cito Pequenos Funerais Cantantes (cantata) para solistas, coro e orquestra (1969), Villegnon ou Les Isles Fortunées
para soprano, dois narradores, coro e orquestra (1971); La Lettre de Jerusalém para soprano, narrador e percussão (1973);
Thérèse or L’Amour de Dieu (oratório) para solistas, dois narradores, coro e orquestra (1973); Bendito da Paixão de Jesus
de Nazaré (cantata) (1978); Missa de São Nicolau para solistas, coro e orquestra (1986); Sinfonia Apocalipse para coro,
solistas e orquestra (1987); Yerushalain Nevé Shalom (cantata) para coro, solistas e orquestra (1993); Cantares do sem
Nome e de Partidas (“In Memorian Mirella Pinotti” para soprano e cordas (1996) (Apud BARANCOSKI, 2005, p. 17).
6
Curioso é observar que tais obras foram todas publicadas no mesmo ano (1998).
5

Comunicações

393

Menu
de Tarso aos Gálatas (1998) e (3) Carta de Paulo de Tarso aos Colossenses (1998). Há, também, canções com conotação nacionalista, como as canções do Livro Brasileiro I: Pinião
sobre texto do folclore, Louvação de Ogum, e Acalanto – com texto do compositor baseado
em sonoridades na língua tupi-guarani (BARANCOSKI, 2005, p. 18).

Notáveis diferenças na obra de Almeida Prado ocasionaram uma possível delimitação
de fases composicionais que diferem entre alguns autores especializados em Prado, como Moreira
(2004) e Assis (1997) – esta última, chega a afirmar, coerentemente, a existência de sete fases –, conforme Moreira (2004) elas estendem-se basicamente em;
A 1a Fase, Nacionalista (1960-65), contém obras compostas sob a orientação de Camargo
Guarnieri, que refletem o estudo do folclore segundo a estética de Mário de Andrade, marcado pelo uso do modalismo. A 2a Fase, Pós-tonal (1965-73), reflete o contato com os sistemas de estruturação musical desenvolvidos após a dissolução da tonalidade, na Europa, a
partir do início do Século XX. A 3a Fase, de Síntese (1974-82) está relacionada ao domínio
sobre as técnicas de composição apreendidas, liberdade no uso das mesmas, fusão de conceitos e a concepção do “Sistema de organização das ressonâncias”, utilizado na composição de Cartas celestes, sua obra mais aclamada. A 4a Fase, Pós-Moderna (1983 até hoje),
reflete um processo de auto-releitura iniciado durante a composição dos 16 Poesilúdios
para piano. Durante as duas últimas Fases, cinco temáticas principais coexistem em sua
obra. As peças com Temática Mística possuem uma motivação espiritual; as com Temática
Ecológica refletem sua preocupação com a ecologia; as com Temática Astrológica incluem
as catorze Cartas Celestes; as com Temática Afro-brasileira são motivadas pela beleza
plástica dos ritos de religiões afro-brasileiras e as obras com Temática livre incluem os 16
Poesilúdios. (p. 80)

Um fato curioso é que a grande maioria da obra vocal de Prado encontra-se nas fases derradeiras, entre os anos de 1971 até sua morte (COELHO, MAYER, 2006).

2. Análise de trechos de Belo Belo
Belo Belo (1998) é a terceira canção do ciclo Quatro Poemas de Manuel Bandeira (1998),
como já citado anteriormente. Para chegar-se à análise de alguns trechos, foram levados em consideração: a) o período em que o ciclo foi escrito (entre a fase derradeira ou a última fase do compositor,
variando entre alguns autores), que já se tratava de uma etapa composicional de plena maturidade de
Almeida Prado; b) os poemas de Manuel Bandeira e a interpretação dos mesmos; c) a ordem das canções e os possíveis motivos que levaram Prado a predispô-las desta forma; d) a análise musical em
diálogo com as entrevistas concedidas a autores de teses, dissertações e artigos, para se chegar a conclusões em relação ao timbre. Abaixo, vê-se um excerto da canção:
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Figura 1: Belo Belo, compassos 25 ao 28

Este trecho de Belo Belo, compreende um dos caráteres apresentado anteriormente: noturnal. Abaixo da inserção de caráter, Prado coloca entre parênteses a frase “antes da aurora”, o que
deixa claro o significado que o adjetivo deve ser tomado, ou seja, relativo à noite.
A indicação de pianíssimo nas pautas do piano e piano na linha da voz, pode ser compreendida como o silêncio encontrado na passagem da madrugada para o dia, quando a calmaria parece ser a regra (andamento indicado acima). É significativa a forma como o compositor faz
um crescendo para o mf na frase ascendente – conjugado à palavra aurora – e o decrescendo em
retorno à dinâmica piano na linha melódica descendente, em que é significativo a presença do texto apaga-se.
Na parte do piano aparece a expressão bastante pedal, o que faz com que os acordes, tenham uma sonoridade de eco. Agora, de que forma, os intérpretes podem refletir a sonoridade do timbre neste trecho?
Ao cantor, utilizar recursos como o fundo do palato pode vir a colaborar para uma sonoridade com tonalidade mais escura.7 Ao pianista, o uso do pedal una corda, associado ao pedal direito,
pode resultar em um timbre próximo ao do cantor, muito embora um pouco mais escuro e nublado,
exatamente por conta da pluralidade de ressonâncias advindas do uso do pedal direito. Todavia, o que
é mais relevante é a fusão dos dois timbres, tanto do cantor quanto do pianista, formando um novo
timbre, completamente relacionado à ideia de aurora presente no texto de Bandeira.
Após quatro compassos, Prado sugere o caráter amanhecendo (compasso 36). É interessante refletir de que forma se pode inserir um contraste entre o trecho citado e o seguinte.

7

Termo proveniente do chiaro-oscuro muito utilizado no período barroco.
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Figura 2: Belo Belo, compassos 29 ao 32

Entre os compassos 29 e 32, Prado insere (além do anterior noturnal) outra informação ao
caráter: misterioso. A dinâmica continua piano. As lágrimas, nesta frase do poema de Manuel Bandeira, relacionam-se ao orvalho da manhã, e o fato de guardá-las (e eu guardo...) é manter seu surgimento em segredo – daí a inserção do caráter misterioso.
Além do timbre mais escuro e levemente abafado, como já sugerido anteriormente, o cantor pode acrescentar maior soprosidade à voz, como se estivesse dizendo um segredo, quase um suspiro, em baixa intensidade. A propósito, Schafer (1991) compreende que “um suspiro é uma informação
secreta e privilegiada. Por isso, apuramos o ouvido para percebê-lo” (p. 105). Tudo isso colabora para
que a atmosfera de mistério aqui discutida venha a ser instaurada no momento da performance.

Considerações finais
Observa-se que o compositor se dedicou por mais de quarenta anos a obras vocais, e em
pleno ano de 2017, quase sete anos após sua morte (São Paulo, 21 de novembro de 2010), suas peças
para voz ainda continuam sendo pouco interpretadas e analisadas. E cabe aos profissionais da música,
de diferentes áreas, observarem este impasse e promover formas de divulgação da obra de compositores nacionais contemporâneos. É necessário refletir sobre a produção natal e como ela caminha de
acordo com o que vem sendo feito fora da terra brasilis e, também, de que forma é concebida devido
ao contexto em que está inserida. Gubernikoff (1998/1999) entende que
além destes aspectos técnicos, meu interesse pelas diversas tendências composicionais da
música brasileira nas últimas décadas e sua inserção no campo mundial da composição contemporânea atraía-me para determinados aspectos considerados empíricos, no sentido da
experiência sensível e da experiência de vida dentro de um determinado grupo cultural. A
trajetória da obra de Almeida Prado, além de suas características pessoais, presta-se a este
tipo de abordagem. (p. 208)
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Analisar e interpretar a obra de compositores como Almeida Prado faz com que tal ação
não fique limitada apenas à obra, mas traz consigo a referência de um povo e de sua heterogênea influência, diferentes linguagens e como tal abrangência leva a inusitados resultados necessários à afirmação de uma identidade e/ou reinvenção da mesma. Preocupar-se com a repercussão de uma obra,
nesse aspecto, é preocupar-se com a voz do próprio ouvinte (povo) que já não será mais apenas ouvinte, pois
o músico se torna músico através da escuta. Ou seja, é a música que nos converte em músicos.
Nossa cultura letrada, por outro lado, torna conscientes, e grafáveis, níveis mais profundos
de estruturação, que só têm paralelo nos níveis considerados inconscientes ou inteligíveis
da cognição. Ou seja, a música é capaz de trazer para o nível do sensível operações que se
passam no nível do inteligível. Como este “inconsciente” ou nível profundo se organiza tem
sido objeto de várias correntes das ciências sociais, humanas e naturais. Podemos afirmar
que estão envolvidas neste processo pelo menos a psicologia e a psicanálise, a biologia, a
antropologia, a sociologia, a linguística e as ciências exatas, se pensarmos na formalização
e quantificação das informações. (GUBERNIKOFF, 1998/1999, p. 208)

Por fim, como já foi mencionado, uma pesquisa sobre a abordagem tímbrica no tocante
à obra vocal com piano, e a íntima relação texto-música, em canções de Almeida Prado, vem sendo
desenvolvida, no programa de mestrado da Universidade Federal de Goiás (UFG), dentro da área de
Música, Criação e Expressão. Propõe-se com tal pesquisa colaborar para a válida inserção do repertório de Almeida Prado, com a sua rica abordagem no que concerne ao uso do timbre, em repertórios
de concerto, em anais científicos, por exemplo, e na valorização do gênio deste compositor que, em
especial, é brasileiro.
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ASPECTOS EXTRA MUSICAIS NA PERFORMANCE:
SUGESTÕES PARA A PREPARAÇÃO DO PERFORMER
Luciano Ferreira Pontes (UFG)

luciano737pontes@gmail.com

Resumo: Este artigo pretende discutir alguns fatores extra musicais presentes na performance musical, por exemplo
ansiedade de palco, alimentação, estresse e exercícios físicos. Considerando que fatores psicológicos e físicos podem
afetar a qualidade da prática musical, esperamos que esta pesquisa contribua para maior despertamento em relação a
importância dos fatores extras musicais na preparação do performer.
Palavras-chave: Performance Musical, Ansiedade, Estresse
Abstract: This article has the intention to discuss some extra musical factors present in the musical perfomance, for
example anxiety, feeding, stress and physical exercise. Considering that psychological and physical factors can affect the
quality of the musical practice, we hope that this research contributes to the importance of the extra musical factors in the
performer preparation.
Keywords: Musical Performance, Anxiety, Stress

INTRODUÇÃO
Inúmeros trabalhos recentemente publicados no Brasil, tem mostrado o crescimento de
pesquisas que dedicaram esforços em estudar a relação do funcionamento do corpo na atividade
do performer musical. Muitas destas investigações, foram realizadas em parceria com profissionais
oriundos de diversas áreas, como biomecânica, anato fisiologia, medicina, entre outras.
Fatores de ordem psicológica podem ser comumente detectados na prática da performance musical, entre os quais podemos destacar o estresse, a ansiedade de palco e a falta de concentração, habitualmente presentes na preparação artística do músico. Fabiane (2008, p. 1) observa que a
ansiedade e o estresse são ‘’estados psicológicos que tem influência direta na execução de tarefas que
exijam concentração e esforços prolongados’’.
Questões de natureza física inerentes a prática de instrumento musical, também tem sido
problemas recorrente na performance do músico, sendo que algumas pesquisas já realizadas, apontam
para um alto índice de profissionais atingidos por esta problemática, que pode estar relacionada com
diversos fatores. Quanto as prevenções voltadas para os transtornos de ordem física, autores tendem
a concordar que ‘’a maior abertura dos músicos para este tópico tem se dado somente após a ocorrência de sintomas que prejudicam a atividade, como a dor recorrente limitante’’ (NORRIS, 1997 apud
COSTA, 2005, p. 55).
Estas reflexões preliminares, nos remetem ao questionamento principal que norteia este artigo: Uma pesquisa que abrange aspectos extra musicais comumente presentes na performance,
apresentando sugestões quanto a preparação, poderia contribuir para um maior despertamento em relação a importância desta temática?
Neste contexto, o presente artigo objetiva discutir alguns aspectos extra musicais presentes na performance do músico, como ansiedade de palco, estresse físico, exercícios físicos e alimentação adequada. Considerando a amplitude do objeto aqui discutido e suas múltiplas possibilidades,
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buscamos amparar a construção deste texto em uma revisão bibliográfica que abrangeu alguns trabalhos escritos por autores como Andrade e Fonseca (2000), Cintra e Barrenecheia (2004) e Costa
(2005), que tem dedicado estudos voltados para aspectos extra musicais no cotidiano do instrumentista, como também outras pesquisas que não estão ligados a performance do músico, mas que nos
fornecem dados que podem ser transpostos, adaptados e utilizados em distintas áreas de pesquisa, incluindo a música.
Considerando-se que fatores psicológicos e físicos podem afetar o desempenho do performer na preparação musical, justifica-se esta pesquisa pela necessidade de maior visibilidade quanto a
esta preocupação, tanto quanto promover um despertamento dos performers quanto a importância de
lidar de forma adequada com esta problemática.
Torna-se importante destacar que são inúmeros os aspectos extra musicais que podem interferir na performance musical, porém, optamos por discutir aqueles que consideramos ser alguns
dos mais importantes.

1. DISCUTINDO ASPECTOS DA ANSIEDADE NA PERFOMANCE MUSICAL
Concordando com Klickstein (2009), a ansiedade configura-se como um dos fatores mais
recorrentes na preparação de um músico, merecendo atenção especial neste artigo, principalmente
por influenciar diretamente no desempenho da prática musical.
Moraes (1990, p. 51) define a ansiedade como um termo que ‘’refere-se a uma debilitante
apreensão durante um certo período’’. Esta apreensão, tem se manifestado comumente entre os músicos, principalmente antes de entrarem em cena e segundo Klickstein (2009), pelo menos 25% dos
músicos profissionais são afetados pelo medo do palco, e muitos sofrem deste mal por recusarem-se
a enfrentar os problemas causados pela presença da ansiedade na performance.
O medo de palco pode provocar sequelas, como extrema desolação, tanto física como
mental, além da frustração que pode se manifestar após alguma performance insatisfatória. Klickstein
(2009) divide os efeitos da ansiedade em três etapas: pré, durante e depois da prática musical. Entre os
inúmeros efeitos causados por este fator na fase denominada pelo autor de pré, destacamos a prática
obsessiva, a dificuldade de concentração, perda de apetite, uso abusivo de substâncias químicas, taquicardia, entre outros; durante a prática, destacam-se a técnica insegura, tensão muscular, as mãos frias e
o corpo trêmulo; depois da prática alguns sintomas podem ser comuns, como a vergonha de se apresentar em público, a falta de interesse pela performance musical, fadiga, insônia persistente, entre outros.
Os efeitos citados pelo autor são os mais predominantes, mas cada performer pode apresentar ou desenvolver sintomas particulares, seja físico ou mental; em cada uma das fases determinadas por Klickstein (2009), os efeitos da ansiedade podem interferir no corpo e na mente do artista.
Moraes (1990), discutindo sobre a práticas de alto desempenho, relata que a manifestação da ansiedade nestas atividades, depende de vários fatores que englobam a personalidade de cada pessoa, o grau
de dificuldade da tarefa e o local que será executada.
Cardassi (2000) concordando com Roland (1997), também divide os sintomas da ansiedade em corporais e mentais, sendo que fatores como tensão muscular, tremores, aceleração dos baComunicações
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timentos cardíacos, aumento da adrenalina, vontade de ir frequentemente ao banheiro, entre outros,
estariam ligados a questões corporais, quanto a pensamentos derrotistas, lapsos de memória e sensação de pânico, estariam ligados a sinais de ordem mental.
Cardassi (2000, p. 255) enfatiza a grande importância da concentração no desempenho do
performer musical, que também pode ser afetada ‘’quando o nível de ansiedade assume proporções
além do nível ótimo. Manter o foco de concentração no que interessa, afastando pensamentos irrelevantes, é fundamental para o sucesso’’. Esta sugestão da autora pode orientar o performer a concentrar-se no controle técnico-musical no momento da execução e, consequentemente, obter resultados
satisfatórios.
Notamos que o controle técnico da obra executada está diretamente ligada as questões de
ansiedade, sobre isto, Klickstein (2009) alerta para a importância do intérprete buscar o domínio técnico musical da obra durante as práticas de preparação, pois a ansiedade associada a um má preparo
técnico pode representar grandes frustrações e insatisfações na prática musical.
A seguir discutiremos algumas questões de ordem física que também podem proporcionar
resultados insatisfatórios na performance musical.

2. O ESTRESSE FÍSICO E A PERFOMANCE MUSICAL
Andrade e Fonseca (2000, p. 120), consideram que há uma grande proximidade na relação das atividades entre músicos e atletas, onde ‘’ambas envolvem um treinamento muscular, que
inclui longas horas diárias de prática visando, em geral, uma apresentação pública onde o músico ou
o atleta deverá mostrar habilidades e eficiência’’. Mishakoff (1985 apud ANDRADE E FONSECA,
2000) afirma que o atleta tem uma vantagem em relação ao músico pois, o atleta possui um médico
que acompanha sistematicamente o seu trabalho e zela pela sua saúde, já o músico nem sempre dispõe de profissionais para esta finalidade.
Segundo Costa (2005), o II Congresso Internacional de Medicina para Músicos realizado na Espanha em setembro de 2005, incluiu os músicos nos principais grupos de risco expostos ao
adoecimento ocupacional. Entre os fatores que podem estar ligados a esta questão, destacamos a má
postura, a ansiedade, o estresse provocado pela busca excessiva do perfeccionismo que pode se manifestar tanto fisicamente como psicologicamente, a sobrecarga muscular causada por excesso de trabalhos e atividades, entre outros.
Um dos principais sintomas do estresse físico é a dor, pois ela é um sinal claro de desconforto, mostrando que algo pode não estar funcionando adequadamente dentro do nosso corpo. Costa (2005) relata que uma maior abertura dos músicos em relação a estas questões, tem se dado após
o surgimento de sintomas, como a dor recorrente e limitante que prejudicam diretamente a atividade
musical.
Sobre a prática de alongamentos, Silvestre (2007, p. 181) relata que ‘’a flexibilidade é um
componente relacionado com a função músculo-esquelética. Conceitua-se flexibilidade como a capacidade de amplitude de uma articulação isolada ou de um grupo de articulações, solicitadas na realização de movimentos’’. O autor cita ainda que bons índices de elasticidade muscular, podem oferecer
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desde uma melhora na postura a diminuição da tensão e do estresse, além de aumentar a resistência
em relação a dores musculares e lesões.
Achour (1998) e outros autores, tendem a concordar que alongamentos podem reduzir ou
eliminar determinados problemas, como nódulos musculares, o encurtamento do sistema muscular,
determinadas tensões nos músculos e articulações, além de proporcionar uma circulação sanguínea
mais eficiente e melhorar a postura estática e dinâmica que são condições essenciais para o performer musical.
Inúmeros instrumentistas tem buscado soluções para eventuais problemas físicos inerentes a prática musical, que muita das vezes, tem resultado em obstruções ou limitações nas carreiras de
músicos promissores, esta afirmação vem sendo confirmada ‘’pelas comunicações de pesquisas resultantes de projetos envolvendo as áreas em questão, em eventos científicos nos últimos quatro anos’’
(RAY E ANDREOLA, 2005, p. 23).
Cintra e Barrenecheia (2004), após várias entrevistas feitas com pianistas, identificaram
que nenhum deles se preocupava com a preparação física antes da performance, e apelas um recebeu
algum tipo de orientação sobre a prática de alongamentos. Esta informação nos revela uma notável
falta de conhecimento ou interesse em relação aos cuidados com problemas físicos relacionados com
a prática da performance.
Sobre o aquecimento na performance musical, Ray e Andreola (2005) observam:
No meio musical é comum que se use o termo ‘’aquecimento’’ referindo-se a exercícios de
técnica organizados em grau de dificuldades crescente. Tais exercícios tem o objetivo de
preparar a musculatura e a concentração do performer para suas atividades rotineiras, qual
sejam, estudar isoladamente, ensaiar com seu grupo, apresentar-se em público ou para seu
professor (aula). (RAY E ANDREOLA, 2005, p 24).

Nota-se uma grande confusão entre performers quanto a definição de aquecimento muscular e alongamento muscular. Vaz (2005, p. 1) define o alongamento como ‘’uma forma terapêutica elaborada para aumentar o comprimento de estruturas moles de tecidos, os chamados músculos
encurtados, e desse modo permitir a extensão da amplitude do movimento [...], ajudam a distribuir
o sangue de maneira mais uniforme no tecido muscular’’. Na performance musical, Ray e Andreola
(2005, p. 25) enfatizam a importância dos performers desenvolverem um ‘’fortalecimento de toda a
musculatura corporal a fim de adquirirem mais resistência para longos períodos de atividade prática
com seus instrumentos’’. Sobre aquecimento as autoras ainda revelam que ‘’pode ser uma sequencia
bastante simples de respiração combinada com movimentos amplos dos membros superiores, inferiores e pescoço, o que pode acontecer simultaneamente ao alongamento’’ (p. 24).

3. EXERCÍCIOS FÍSICOS E A NUTRIÇÃO DO PERFORMER
Palma (2000) e Silvestre (2007) tendem a concordar que a atividade física tem sido relacionada com fatores como a prevenção, combate e diminuição do aparecimento de doenças, melhoras
quanto a mobilidade muscular, aumento da resistência física e força muscular e alívio do stress.Silvestre (2007) observa ainda que a atividade física pode cooperar com a solução de problemas dentro
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de determinadas instituições, principalmente quanto a diminuição do índice de ausências dos profissionais no trabalho por problemas de ordem física. Esta observação do autor confere com o que acontece em alguns organismos musicais como orquestras e bandas, onde a primeira reação de músicos ao
se depararem com problemas físicos é afastar-se das suas atividades musicais.
Cardassi (2000) também ressalta a importância da prática de exercícios físicos como
um elemento fundamental para uma boa postura e diminuição do risco de lesão do performer musical, citando ainda que práticas esportivas de modalidades como natação e caminhada, conjugada
com alongamentos podem ser bem recomendadas, além de propiciar resultados de qualidade física
satisfatórios.
Sobre a alimentação, Grecco e Ray (2004) observam que pode interferir diretamente na
condição física e psicológica do performer; apontam para alguns tipos de alimentos que se forem ingeridos durante a preparação musical, podem causar efeitos indesejados, como por exemplo, a ingestão de alimentos que expandem a taxa de açúcar no sangue e fazem o nível de insulina aumentar,
armazenando assim mais açúcar do que o necessário e fazendo com que haja uma produção maior
de energia já no começo da atividade; quando posteriormente o glicogênio diminui, o cérebro acaba
ficando sem este nutriente após a energia ter sido consumida rapidamente desde o início da prática,
causando diminuição no grau de concentração do performer. As autoras enfatizam a necessidade de
uma alimentação adequada, afim de que haja o mínimo possível de interferências no rendimento físico e cognitivo na preparação e performance do músico.

SUGESTÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme observamos na preparação do atleta, a rotina de exercícios físicos, alongamentos, boa alimentação e preparação psicológica são fatores preponderantes para o bom desempenho na performance, este mesmo cuidado já não acontece com o músico na preparação musical,
que geralmente associa a obtenção de um bom nível em uma apresentação a várias horas de estudo
individual. Nota-se uma despreocupação na construção de uma performance quanto a fatores físicos e psicológicos, que podem ser responsáveis por problemas agravantes que aparecem ao longo
do tempo.
Entendemos que da mesma forma que existe uma organização voltada para o aprendizado dos aspectos musicais em uma determinada obra, deve-se também haver uma preparação psicológica e física, onde o artista busca suas próprias táticas para enfrentar esta problemática, por exemplo
utilizar a ansiedade e a adrenalina de palco como fator de favorecimento em relação a concentração,
apropriando-se de pensamentos positivos e não se apegando as eventuais falhas técnicas que poderão
ocorrer, afinal, a performance continuará e o artista terá outras oportunidades de mostrar suas qualidades, que não se resumem a uma pequena falha técnica. Demonstrar auto confiança para o público
e se recompor rapidamente de falhas casuais, mostrará a plateia uma postura firme e convincente de
quem está bem preparado.
Outra sugestão que pode ajudar principalmente o instrumentista a controlar a ansiedade,
é escolher sempre um repertório que seja compatível com o seu nível técnico, pois a escolha de um
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programa desafiador que o aluno não tenha o material técnico necessário para preparar, poderá deixá-lo com a sensação de que não conseguirá aprontar e apresentar a obra, podendo gerar sensações de
desespero e inquietude; a ansiedade associada com inseguranças técnicas causadas por uma má preparação pode significar uma performance insatisfatória.
A preparação técnica de forma meticulosa, concentrada e consciente, pode ajudar o músico no palco a se lembrar de como determinada obra deve ser tocada, mesmo que ele pressinta que
será dominado pela ansiedade e pelo medo, porém, ainda que inconscientemente, ele conseguirá apresentar boa parte daquilo que foi estudado, pois sua preparação foi satisfatória. Sugerimos que o performer sempre faça uma avaliação da prática musical, afim de tentar identificar se há interferência de
questões extra musicais. A concentração pode também estar ligada a fatores de ordem física, sendo
que uma mente ou corpo exausto pode refletir um baixo rendimento na preparação.
Apresentar sarais domésticos, ou tocar determinada(s) obra(s) para um grupo de colegas,
pode ajudar o performer a se ambientar com as condições de ansiedade parecidas com aquelas que
ele enfrentará no palco; começar a tocar a peça inteira várias vezes nos dias que antecedem a apresentação final, pode ajudá-lo a manter sua concentração, controlar a ansiedade e criar resistência física e
psicológica para enfrentar a execução completa da obra pretendida. Gravar execuções da peça, ainda
que em casa e de forma amadora, poderá também ajudar na melhoria da concentração e controle da
ansiedade, pois quando gravamos nossa execução de determinada obra, ainda que sozinhos, somos
induzidos a sentir uma sensação muito parecida com aquela que encontramos em um palco com uma
plateia nos assistindo.
Com as sugestões do parágrafo anterior, esperamos que o performer crie uma condição
de maior tensão, onde o sistema nervoso se comportará de forma parecida como se estivesse em um
concerto, por isto sugerimos que tocar a peça inteira, utilizar um gravador ou uma câmera pode ser
uma excelente oportunidade de criar situações anormais para a ambientação do sistema nervoso com
a ansiedade e o medo de palco.
Quanto a resolução de problemas técnicos pela repetição excessiva de determinado trecho, o performer precisa estar atento para não criar uma áurea de extrema dificuldade em relação a
certa passagem, ou seja, criar uma atmosfera de que uma certa seção da obra é impossível de se tocar, e isto pode provocar instabilidades não conscientes em relação a peça, bem como repetições desnecessárias, contribuindo inclusive para a perda da concentração; três reproduções de determinada
seção de uma peça de forma consciente e concentrada valem mais do que dez reiterações desconcentradas e inconscientes.
O performer precisa desmontar e desmistificar a dificuldade técnica de determinada obra,
elaborando estratégias que criam segurança e tranquilidade ao tocar. Uma sugestão que propomos é
o estudo de determinadas passagens de forma lenta, precisa e com tranquilidade, aumentando o andamento de forma gradativa e, consequentemente, construindo a autoconfiança e uma atitude de relaxamento e efetividade no sistema nervoso. A realização de pausas durante a preparação, configura-se
como um recurso importantíssimo, mesmo que não haja cansaço físico muscular, pois o cérebro também se cansa e precisa de tempo para processar muitas informações simultâneas; as pausas também
podem servir para reflexão sobre a qualidade da preparação do performer, principalmente se está sendo realizado um estudo concentrado e eficaz ou meramente repetitivo e sem objetivo.
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Quanto a uma boa alimentação, o performer deve sempre consultar um profissional especializado, esclarecendo o tipo de atividade musical que desempenha e solicitar a sugestão de alguma
educação alimentar que possa favorecer a prática musical.
Os exercícios físicos podem ajudar na prevenção e tratamento de doenças musculares e
ósseas, pois o sedentarismo durante um determinado período de tempo, certamente refletirá de maneira negativa na prática musical e em certos casos, pode até resultar na limitação ou no fim de carreiras consideradas proeminentes. Quanto aos alongamentos físicos, aconselhamos o performer a não
encará-los como uma atividade extra ao seu estudo diário, onde ele realiza apenas se sobrar tempo,
mas como uma atividade imprescindível e pertencente ao seu cotidiano.
Aconselhamos o músico que se interessa pela prática de exercícios físicos e por uma educação alimentar que favoreça a performance musical, a consultar um profissional da área, afim de ser
submetido a uma avaliação física e a partir das condições apresentadas ter o devido respaldo médico.
Observamos ainda que realizar acompanhamentos regulares com um profissional especializado, pode
ajudar o músico na identificação e tratamento de doenças como tendinite, lesão por esforço repetitivo
e até mesmo a surdez.
Em síntese, entendemos ser de grande validade a preparação do performer não apenas direcionada para os aspectos técnico interpretativos, ou somente voltada para questões extra musicais,
mas considerando estes dois aspectos como interligados e que convergem simultaneamente, afim de
auxiliar o músico a ter um bom desempenho na prática musical.
Esperamos que este artigo contribua para um maior despertamento entre os músicos em
relação aos fatores que não estão intrinsecamente explícitos no texto musical, mas que afetam diretamente a prática performática.
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DOIS POEMAS DE KAVÁFIS: Uma análise da música à
luz de suas relações com o texto
Ubiratan Carvalho Costa (UFG)
biraccosta@hotmail.com

Resumo: O presente artigo trata de uma análise da obra musical Dois Poemas de Kaváfis, de Ubiratan Costa, feita pelo
próprio compositor. Os aspectos musicais das canções, incluindo a escolha dos materiais empregados e a maneira como
se relacionam dentro da obra musical, são abordados a partir de seus pontos de contato com os poemas de Konstaninos
Kaváfis. Através da análise, observa-se que a construção das canções se situa dentro de um eixo consciente de dar
consequências musicais ao texto poético.
Palavras-chave: Canção. Relações entre texto e música.
Abstract: This paper is an analysis of Ubiratan Costa’s Dois Poemas de Kaváfis by the composer himself. The musical
aspects of the songs, including the choice of the materials used and the way they are related in the musical work, are
approached from their points of contact with the poems of Konstaninos Kaváfis. Through the analysis, it is observed that
the construction of the songs is situated within an axis conscious of giving musical consequences to the poetic text.
Keywords: Song. Relations between text and music.

Dois Poemas de Kaváfis é um par de canções de minha autoria compostas em 2012, para tenor e dois violões. Pensadas como unidade, de forma a tecer um caminho de sentido entre um
poema e outro, o par de canções combina dois textos isolados da curta e intensa produção poética
de Konstantinos Kaváfis, poeta greco-alexandrino que, com a totalidade de 154 poemas publicados
apenas postumamente1, Kaváfis por vezes é considerado o maior nome da poesia em grego moderno.
Nascido em 1863 em Alexandria, Egito, Kaváfis é dono de uma obra poética marcada pela evocação do classicismo tardio, e pela atmosfera instável advinda de um intenso cruzamento cultural entre as tradições greco-latina e hebraico-cristã. (VIEIRA, 2007, p. 9-11). O poeta viveu alguns
anos de sua juventude na Inglaterra, de 1872 a 1878, o que explica seu domínio na língua inglesa, na
qual fazia suas anotações pessoais. Sua vida também conta com alguns anos em Constantinopla, afastando-se do Egito devido a complicações no cenário político pela ocupação do país pela Inglaterra.
(SILVEIRA, 2006, p. 8).
Os poemas escolhidos para o par de canções foram musicados não em sua versão original, mas em uma tradução para o português oriunda de uma seleção de 60 poemas do autor, publicados em 2007 no Brasil em seleção e tradução de Trajano Vieira. O poema Desejos, escrito em 1904,
é o texto usado na primeira canção:
Feito os corpos que morrem juvenis e belos,
chorados à clausura de um mausoléu magno,
com pétalas à testa, com jasmim nos pés,
assim transcorrem os desejos que abortam,
alheios à volúpia de uma noite única,
ao rútilo clarão do amanhecer.2

Em vida, o poeta editava seus poemas primeiramente em pequenos fascículos, e mais tarde, em folhas volantes, as
quais fazia circular apenas entre amigos seletos. (PAES, 1998 p. 8)
2
KAVÁFIS, 2007, p. 23.
1
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Através de uma curta descrição da pompa com que são sepultados os corpos dos que morrem jovens e belos, o poeta compara a volúpia que se esvai desses corpos à vida que se lhes transcorreu: ambas, volúpia e vida, sepultadas sem se realizarem plenamente.
Há, nesse poema, a presença de elementos importantes na poética de Kaváfis: a abordagem do belo e do sensual, elementos que colaboram vivamente na criatividade do poeta3, e a exaltação da juventude, tema este que reflete sua preocupação com a senilidade, vista como “a supressão
dos prazeres que animavam sua existência de homem solitário”4. Sobre essa preocupação presente na
poesia de Kaváfis, assim comenta Silveira (2006):
O tema da velhice transparece em muitas de suas composições, quando não se apresenta claramente exposto. Está patente até mesmo no registro da morte de jovens, como que se procurasse
assim mantê-los vivos na memória, seres privilegiados que não foram condenados a exibir a
deterioração de seu corpo como consequência natural da passagem cruel do tempo. (p. 27).

O poema Súplica, datado de 1898, é o texto utilizado na segunda canção, e nos conta de
uma mãe em oração, rogando à figura da Virgem Maria pela segurança do filho no mar, mal sabendo
ela que o filho já naufragara. A perspectiva da Virgem ante à súplica da mãe é evidenciada nos últimos versos, onde o ícone a escuta, solidário, mas impossibilitado de agir ante à morte do náufrago.
O mar reteve nos baixios um nauta.
Sua mãe sem o saber a vela alta
acende junto à Virgem. Seu retorno
requer, lhe pede um tempo sem transtorno.
O vento a obceca, nele se demora,
mas no momento em que suplica e ora,
o ícone, sério e solidário a escuta,
sabendo sem sentido sua labuta.5

Embora concebidos em datas relativamente distantes uma da outra e exporem situações
diferentes, os dois poemas guardam um traço em comum: a abordagem da morte como elemento de
tragicidade. Coube à música o papel de costurá-los de maneira a se completarem entre si, apresentando-os dentro de um mesmo repertório de ideias e gestos musicais capazes de dar consequência ao
texto poético no plano essencialmente não verbal da música.
E é sobre tais procedimentos de sugestão e de efetivação do texto poético no plano musical que este trabalho investiga Dois Poemas de Kaváfis, debruçando-se sobre seus recursos musicais
a fim de entender como música e texto se relacionam.
A própria escolha de uma tradução dos poemas para o português, em detrimento ao original em grego dos poemas, pode sugerir a dimensão que a palavra deveria tomar na fruição do público para o qual primeiramente foi pensada a audição dessas canções, ou seja, um público de falantes
da língua portuguesa; logo, num ambiente onde se presume o não entendimento do grego moderno, a
opção pela apresentação dos poemas em sua língua original seria um entrave.
3
4
5

SILVEIRA, 2006, p. 22.
SILVEIRA, 2006, P. 27.
KAVÁFIS, 2007, p. 15.
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Entendendo o texto como ponto de partida (ou mesmo de chegada) dessas canções, e seu
entendimento como parte não negligenciável no processo da escuta, uma diversidade de elementos
presentes no discurso musical pode encontrar sua origem no texto poético.
A começar pela multiculturalidade presente na obra e na figura de Konstantinos Kaváfis – que, embora tenha nascido em Alexandria, Egito, é de origem e educação grega, nascido de pais
gregos oriundos de Istambul6 –, que pode encontrar eco na diversidade de influências apresentadas
dentro do par de canções: o uso de um modo eclesiástico, mais precisamente o modo eólio a partir de
FÁ#, como base de estruturação das alturas; elementos peculiares como a afinação meio tom abaixo
para a 3ª corda de um dos violões na primeira canção – afinação esta usada no violão moderno para se
tocar o repertório de alaúde renascentista –, certos aspectos timbrísticos dos violões, que ora sugerem
o oud, do Oriente Médio, ora chega a lembrar a lira; o contraponto como técnica de escrita, ocidental
em sua natureza, mas inserido dentro de uma atmosfera orientalizante; todos esses e outros elementos
combinados podem ser enxergados como escolhas de modo a proporcionar um ambiente musical tão
multicultural quanto o que deu origem aos textos de Kaváfis.

1. DESEJOS: ASPECTOS MUSICAIS
Construída sobre uma estrutura em quaternário composto (Figura 1), que é apresentada
pelo segundo violão e repetida duas vezes antes de ser variada, este primeiro movimento dispõe uma
textura contrapontística que, a grosso modo, pode ser entendida como a três partes, embora a que é
apresentada pelo segundo violão, quase a modo de ostinato, seja constituída de um ataque periódico
da nota FÁ#, sobre o qual canta uma melodia que por vezes sofre divisi, alternando assim um jogo
entre duas e três camadas cujo resultado é ouvido como uma só movimentação:

Figura 1: Estrutura em quaternário composto apresentada pelo segundo violão

Seu caráter de base, de ‘chão’ sobre o qual se delineiam as partes superiores, e sua subsequente perda do caráter melódico individual em interação com as demais partes, guarda relação com
a artesania dos organa melismáticos, onde a identidade de uma melodia base previamente existente
se dilui no contraponto com vozes superiores7.
Enquanto camada intermediária deste plano polifônico, o primeiro violão se movimenta
num desenho rítmico de notas isoladas sempre em contratempo ao segundo violão, tendendo o deseVieira (2007) afirma ser essa multiculturalidade, caracterizada pelo repertório heterogêneo de temas, “outra marca
que confere atualidade à poesia [...]” de Kaváfis.
7
GROUT; PALISCA, 2007, p. 101.
6
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nho deste a se unir ao do anterior de forma a mascarar sua própria qualidade repetitiva, e até mesmo
criando um jogo sutil de frases espacializadas entre os dois instrumentos, possível graças à igualdade de timbres e ao entrelaçamento das vozes, uma vez que o âmbito de cada uma não reconhece o da
outra como seu próprio limite. Esse cruzamento livre entre as linhas melódicas (Figura 2), tanto entre
as dos dois violões como entre as deles e a linha do tenor, confere à escrita de Desejos um caráter que
a aproxima da prática polifônica do Medievo8, uma vez que o cruzamento entre vozes era livremente
empregado nessa época e constitui uma forte marca dessa música, vindo a ser gradativamente evitado a partir do Renascimento.

Figura 2: Livre cruzamento das vozes

Construída sobre uma escala cujo ponto de tonalização é FÁ#, a disposição das alturas
em Desejos nos indica o modo eólio como seu eixo, embora a alteração do 6º grau para RÉ# entre os
compassos 6-7 e 14-15 no primeiro violão denote uma ligeira oscilação para o modo dórico.
O aspecto estático da harmonia, presa à reincidência da tônica em quase todos os tempos
da canção, nos levam a outro dado interessante: os encontros de alturas observados nesta peça, muito
embora possam ser vistos como acordes, não se encontrariam justificados dentro de um pensamento harmônico funcional, visto que, tendo as sonoridades do Medievo como principal referência para
sua composição, com esta canção me remeto à prática de contraponto anterior ao surgimento da harmonia tal como a conhecemos hoje9. De um modo geral, observa-se o gosto por intervalos de 4ª e 5ª
justas e pelos de 2ª maior e menor, combinados em aglomerados fugidios e reincidentes ao longo da
textura polifônica.
O discurso da canção se dá de forma a conduzir a um ponto culminante de eventos musicais (Figura 3): contrariando uma lógica de 4 compassos que se repetem idênticos no segundo violão,
KIEFFER, 1981, p. 24.
Como afirma Kieffer (1981, p. 54), o que entendemos hoje por acorde “é mais do que a simples soma das propriedades
dos intervalos componentes”, muito diferente dos medievais, para os quais os acordes “não eram entidades autônomas
mas resultavam simplesmente dos encontros, em sentido vertical, de sons componentes de linhas horizontais a fluírem
simultaneamente. ”
8
9
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o que parecia ser mais uma repetição desemboca, a partir do compasso 13, em uma série de desdobramentos inéditos de forma a romper a quadratura fixa de 4 compassos sobre a qual a canção é feita;
a linha do primeiro violão, apresentando até então uma movimentação sinuosa, de avanços e recuos,
agora caminha decididamente em direção ao seu ponto mais alto; e a melodia do tenor, antes se movimentando com liberdade de direção em graus conjuntos e saltos de terça, agora se aferra a uma nota
fixa, sobre a qual repete o mesmo verso com o qual abriu a música, para depois atingir sua nota mais
aguda e saltar em direção ao grave sua distância mais longa, a de oitava. Esse adensamento de eventos marca a imprevisibilidade de um discurso até então plano, de reiterações mascaradas.

Figura 3: linha estática do tenor (1), ponto culminante do 1º violão (2), início da quebra da quadratura fixa do
2º violão (3) e ponto culminante do tenor (4).

O jogo imitativo ao final da canção (compassos 21 e 22), que articula uníssonos entre os
dois violões e o tenor, também atua como elemento de novidade (Figura 4). Nele, o segundo violão
imita o primeiro à distância de uma colcheia, gerando uníssonos deslocados sobre os quais paira a linha do tenor em notas em sua maioria coincidentes com as do violão, em uma imitação mais livre em
termos de altura e ritmo.

Figura 4: Imitações
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Os três últimos compassos da canção, em que o segundo violão toca sozinho após a desaparição gradual do tenor e do primeiro violão, apresentam de maneira abreviada, resumida, o mesmo
material melódico e harmônico dos quatro compassos iniciais também apresentados ‘a descoberto’
pelo segundo violão, como um último comentário, dessa vez conclusivo.

1.1 Desejos: relações entre poesia e música
Observando em aspectos gerais, o tratamento austero e uniforme dado ao texto em Desejos nos leva a afirmar que a música é isenta de intenções descritivas. A própria natureza do poema –
que, ausente de um plano narrativo ou personagens que ajam ou sofram a ação de outros, refere-se a
corpos de jovens sepultados para deter-se na ideia do desejo carnal que se esvai com suas vidas sem
ser realizado – oferece possibilidades limitadas de ser transposto a um plano musical mais descritivo.
No entanto, o caráter algo tumular do poema se encontra representado durante toda a canção.
A começar pela linha do segundo violão, que se inicia pelo ataque do FÁ# na região mais
grave do instrumento (ver Figura 1), ataque este que se repete insistente e periodicamente, e nos remete à ideia de um dobre fúnebre ora em primeiro plano nos momentos iniciais e finais da canção,
em que o segundo violão toca sozinho, ora longínquo devido ao adensamento do plano polifônico no
meio da canção. Essa tônica insistente, pesada e escura devido ao timbre característico da 6ª corda do
violão, é o eixo inescapável da harmonia estática e não modulante da canção. Essa harmonia parada,
fixa, presa à reincidência de sua tônica em nota pedal, tem ampla correspondência com a ideia de corpos sepultados, ou seja, encerrados em uma sepultura, incapazes de movimento porque inanimados.
A movimentação vertiginosa dos dois violões rumo ao grave a partir do compasso 15
(Figura 5), acrescida do efeito expressivo da insistência em choques de intervalos de segunda na linha
do segundo violão, dá outra dimensão à ideia de sepultamento.

Figura 5: Movimentação em direção ao grave em ambos os violões

A súbita leveza e clareza de textura nos compassos 21 e 22, devido aos uníssonos buscados entre as três partes da trama contrapontística em uma região média tanto da tessitura do tenor
quanto dos violões, reforça a imagem suscitada pelo poema em “ao rútilo clarão do amanhecer” e
alivia, apenas momentaneamente, como um vislumbre de luz, o caráter abafado em que a canção se
imbui.
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Um dado, mais pertencente ao domínio da escuta que da escrita, é o efeito causado pela
alteração da afinação da 3ª corda de um dos violões para um semitom abaixo, FÁ#2, recurso utilizado
por violonistas de forma a executar obras escritas no período renascentista originalmente para alaúde
e vihuela10. Mais que um facilitador na execução de passagens onde o FÁ# é empregado, e recurso
para favorecer o uso de cordas soltas, o efeito timbrístico causado pela sonoridade frouxa da 3ª corda
afinada abaixo de sua altura original, aliado ao uso recorrente de choques de semitons dentro de uma
ambiência modal, sugere a sonoridade do oud, instrumento árabe tradicional que, difundido na Europa durante a Idade Média, deu origem ao alaúde11. Tal sugestão de atmosfera instrumental orientalizante, em simbiose com o emprego da polifonia, técnica tão cara à tradição ocidental, embora não
exclusiva do ocidente12, guarda estreita relação com o locus de produção da poesia de Kaváfis, residente em uma Alexandria permeada de cruzamentos culturais13.
Os últimos compassos, apresentados pelo segundo violão a solo, mais que um gesto de
resposta aos compassos iniciais também de violão desacompanhado, são como que compassos ‘sobrantes’, que ‘escapam’ da textura a três partes da canção para se esvaírem sozinhos, e embora sejam
harmonicamente conclusivos (uma vez que cadenciam em o que seria um acorde de FÁ# menor com
a terça suprimida), soam mais como uma pergunta, o que nos remete a um dos versos do poema, que
fala de um desejo abortado, não realizado, que se esvai sobrante, não vivido, do corpo jovem em que
resistia, e que agora jaz morto e sepultado.

2

SÚPLICA: ASPECTOS MUSICAIS

Se, por um lado, a escrita de Desejos não se arma de intenções descritivas e assume um
caráter mais homogêneo, sem transformações, em Súplica observamos diferenças significativas ao
longo de seu discurso musical calcado em desdobramentos contínuos, ou melhor: para cada momento do texto, as ideias musicais tendem a se dispor de maneira nova. Refletindo uma necessidade de
acompanhar o texto a cada imagem poética, a canção se divide em 4 seções dispostas como a seguir:
a primeira vai do compasso 1 ao compasso 10; a segunda, do 11 ao 30; a terceira, do 31 ao 43; e a última, do 44 ao 55.
A peça se abre com um pequeno trecho (compassos 1 a 6) cuja marca é a mescla de camadas delicadas (figura 6). O intervalo de segunda maior entre si e DÓ# é atacado em intervalos regulares de um tempo pelo primeiro violão, encontrando eco no segundo violão, que o repete a uma
distância de três quartos do tempo; sobre esse efeito ondulatório, um ostinato com as notas si e ré em
harmônicos se inicia no meio do primeiro compasso; uma melodia se esgarça sobre o pano de fundo
criado pelas camadas anteriores, e a linha do tenor se movimenta por graus conjuntos em notas longas.
BORGES, 2007, p. 30.
TOUMA, 2003, p. 110 – 111.
12
Grout e Palisca (2007, p. 97) afirmam ainda que, embora não nos seja exclusivo o uso da polifonia, “foi a nossa música
que, mais do que qualquer outra, se especializou nesta técnica”, muitas vezes “à custa de subtilezas melódicas e rítmicas
que são características da música de outros povos altamente civilizados [...]”.
13
SHERIF (201-?, s/n) ressalta a importância de Alexandria na obra de Kaváfis enquanto “cidade reconhecida como
encruzilhada de civilizações”, rememorando as palavras do próprio poeta, para quem a cidade, por tantas vezes retratada
em seus poemas, é uma “capital de memórias”.”
10
11
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Figura 6: O intervalo SI-DÓ# compartilhado pelos violões (1), a melodia do primeiro violão (2) e o ostinato
em harmônicos (3) na textura imbricada dos primeiros compassos.

A indeterminação da tonalidade nestes primeiros compassos é marcante, resultado da sobreposição de camadas que divergem entre si quando ao centro tonal. Os movimentos melódicos, a
cargo do tenor e do primeiro violão, tonalizam em FÁ#, uma vez que se iniciam, cada um deles, com
as notas pertencentes ao acorde de primeiro grau (FÁ# - LÁ - DÓ#) dessa tonalidade, e ambos cadenciando melodicamente na nota DÓ#, quinto grau, em pontos diferentes: o tenor no compasso 8, e a
melodia do violão no compasso 4. No entanto, os ostinatos rítmicos, tanto do primeiro violão quanto
o do segundo, são calcados na repetição insistente de si natural, e no caso do intervalo gerado pelos
harmônicos SI – RÉ no segundo violão, é evidente a afirmação da tonalidade em si.
Essa não afirmação de um centro tonal entre as melodias e as camadas de repetição, pode
ser explicada pela insistência em alturas resultantes de aglomerados quartais, que tendem a se repetir
ao longo de toda a canção. De um modo geral, pode-se resumir os compassos 1 a 6 em um único aglomerado de quartas que abarca todas as alturas apresentadas: DÓ# - FÁ# - SI - MI - LÁ - RÉ - SOL,
resultantes do que poderia ser um SI eólio, ou um FÁ# frígio. Até mesmo a organização das alturas
em nível horizontal encontra-se algumas vezes apoiada em quartas, como a primeira frase do tenor,
entre os compassos 1 e 4, e as duas semifrases da linha melódica do primeiro violão, onde se observa
o caminho descendente de LÁ até MI, e logo em seguida, de SOL até DÓ#, ascendentemente.
O próximo trecho, a partir do compasso 7, ainda dentro da primeira seção, apresenta partes idênticas para os dois violões, que se defasam à distância de uma colcheia, criando uma nova
textura ondulatória, desta vez gerada a partir do ostinato de SI - RÉ anteriormente apresentado pelo
segundo violão. Há uma linha melódica descendente implícita, cujo âmbito é de uma quarta justa entre SI e FÁ#.
Diferentemente da escrita de Desejos, em Súplica constatamos momentos onde as alturas
se encontram manejadas dentro de um pensamento verticalizante, procedimento evidente na grande
seção que vai dos compassos 11 a 30, onde acordes são formados por aglomeramentos de sons sobre um eixo primeiramente baseado na quarta justa SI – FÁ# (compassos 11 a 20), e logo depois na
segunda maior FÁ# - SOL# (compassos 23 a 30), gradativamente dando espaço a afirmação de FÁ#
como tônica, que como tal permanecerá até o final da canção.
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A intercambialidade dos modos é também mais movimentada, como por exemplo na aparição de SOL# na linha do tenor a partir do compasso 12, guiando para uma modulação efetiva de FÁ#
frígio para eólio no compasso 23, o mesmo ambiente harmônico da primeira canção; e também oscilando para o dórico logo mais à frente (tal como acontece em Desejos) com a aparição de RÉ# no compasso 37, na linha do tenor, num jogo que resulta no inusitado do choque cromático entre SOL# e SOL
natural no compasso 39 (Figura 7), momento de máxima tensão harmônica de todo esse par de canções.

Figura 7: O choque gerado entre sol natural (tenor e primeiro violão) e sol# (segundo violão), dissipado somente no próximo compasso

2.1 Súplica: relações entre texto e música
Dessa canção, muito de seu recursos musicais podem ser explicados à luz de seu forte
contato com o texto poético; mas, diferentemente de Desejos – onde a harmonia, o caráter da peça e
seu repertório de gestos musicais são usados de forma a criar, mais que tudo, uma ‘vestimenta’ para o
poema –, em Súplica as contínuas transformações de textura, a presença de seções musicais contrastantes e a maior variedade de gestos musicais apontam para um recurso que vai além do de ‘vestir’ o
texto, mas sobretudo ilustrá-lo, descrevê-lo.
São frequentes, por exemplo, as texturas que visam imitar o movimento das ondas do mar
nos violões, quer pela utilização da sobreposição de camadas de movimentos sutis e repetitivos sugerindo a calmaria, como acontece na abertura da canção (ver figura 6); quer pelo uso da repetição em
defasagem de dois blocos idênticos que crescem em dinâmica e em andamento, como um mar que se
agita – a linha melódica descendente envolta na agitação da textura evoca ainda a ideia de um corpo
que afunda – (Figura 8); ou mesmo através da homofonia do trecho que vai dos compassos 11 ao 19,
onde o resultado do contraste rítmico ente os dois violões, ainda mais pelo caráter pendular do ostinato do segundo violão, sugere uma embarcação ao balanço das ondas do mar (Figura 9).
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Figura 8: A ideia de um corpo que afunda no mar ilustrada através de dois ostinatos idênticos que se justapõem
à distância de uma colcheia, contendo eles uma movimentação melódica descendente compasso a compasso

Figura 9: A ideia de uma embarcação que balança ao mar sugerida pelo efeito resultante dos contrastes rítmicos entre os violões

O gesto de imitação da natureza também se faz presente quando o segundo violão, a partir do compasso 31, apresenta um ostinato de caráter circular que, ao longo de toda a sessão, deverá
repetir-se acelerando e crescendo vertiginosamente, numa espécie de agitação eólica em meio a qual
canta o tenor os versos em que a mãe se demora atenta ao vento (Figura 10).
Há ainda, nessa mesma sessão, a intenção de sugerir a sonoridade da lira dentro das possibilidades do violão moderno, através de uma indicação de digitação e timbre no ostinato do primeiro
violão, que começa um compasso após a entrada do tenor (ver Figura 10). A intenção do efeito provocado pelo arpejo executado sobre a ponte do violão (o que lhe confere timbre leve e doce) é sugerir
uma lira arcaica revolta no vórtice do vento (este a cargo pelo segundo violão).
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Figura 10: A especificidade na digitação e no timbre do primeiro violão como a evocação de sonoridade da lira

O caminho da indeterminação harmônica do início da canção rumo a afirmação enfática
de FÁ# enquanto tonalidade, pode ser entendido como a realização no plano sonoro da figura do nauta primeiramente à deriva (ambiguidade tonal), e mais tarde atracado a seu destino final, os baixios, a
morte (afirmação de uma tônica).
Nos momentos finais da canção, a associação entre reincidência insistente da tônica e a
morte (associação essa que permeia todo o corpo da primeira canção) se faz novamente presente: como uma profusão de dobres fúnebres, dois ostinatos outra vez superpostos em entradas deslocadas,
badalam alturas que se respondem criando um caminho melódico em torno de FÁ# na região do grave dos violões.

Figura 11: Uma nova superposição de ostinatos remete, desta vez, a uma profusão de sinos
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CONCLUSÃO
Observa-se que, ao longo de todo o par de canções, a leitura do texto orienta tanto a escolha do material musical quanto a estruturação da música. Os meios de alusão às imagens suscitadas pelo texto poético vão desde o reforço do caráter do poema, através da escolha de uma harmonia
e uma sonoridade que lhe sejam condizentes (observando, é claro, que o entendimento do texto não é
universal e se articula, entre outros fatores, dentro da subjetividade e das vivências do leitor, que neste
caso é o compositor), até o uso de meios mais descritivos, tal como acontece em Súplica. Na análise, é
possível entender como a concepção de Dois Poemas de Kaváfis se articula na unidade entre música e
texto, evidenciando processos de construção que, embora satisfatoriamente conectados dentro de um
plano puramente musical, tornam-se mais ricos se vistos à luz de suas correspondências com o texto.
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MINATURA DO BOI: ANÁLISE ESTÉTICO-MUSICAL E
CONSTRUÇÃO DE UMA INTERPRETAÇÃO VOCAL
Valéria Vieira da Silva (UFG)

valvieira2@gmail.com

Ângelo Dias (UFG)
Resumo: Este artigo representa parte da pesquisa de mestrado que venho desenvolvendo sobres as obras corais de Liduino
Pitombeira. Nele, faço uma apresentação e análise musical de Miniatura do Boi, Op. 20 procurando a ligação existente
entre texto e música para, assim, gerar uma interpretação que se aproxime da ideia cultural da obra. Tornou-se igualmente
necessário uma breve reflexão sobre a situação da atividade coral no último século e sua influência nas composições e
performances apresentadas nos dias de hoje.
Palavras-chave: música coral; Liduino Pitombeira; bumba-meu-boi; Mário de Andrade; Danças Dramáticas.
Abstract: This paper work is part of the research I have been developing about Liduino Pitombeira’s choir masterpieces
in my Master’s Degree. Focusing on the presentation and musical analyses of Miniatura do Boi, Op. 20, on this article
I intend to establish the effective connection between text and music. This will allow for establishing the best approach
for an interpretation that captures the main cultural idea of the piece. This study also incorporates a brief reflection about
today’s choral activity and how, during the last century, it has influenced compositions and performances.
Keywords: choir music; choral works; Liduino Pitombeira; bumba-meu-boi; Mário de Andrade; legend; folguedos;
Dramatic Dances; harmony; rhythm; melody; Brazilian culture.

1. A Obra
A Miniatura do Boi, Op. 20, composta em 1995, para coro a cappella, faz parte de um
total de 16 composições para coro de Liduino Pitombeira. Foi publicada pela Cantus Quercus, editora americana especializada em música para coros adultos e infantis, concentrando-se principalmente
em compositores da Austrália, Brasil, Alemanha, Polônia Rússia e Estados Unidos. Pitombeira utiliza, como letra, temas extraídos do livro As Danças Dramáticas do Brasil, de Mário de Andrade, contendo canções folclóricas cantadas e encenadas em várias regiões do país. Cristiane Rodrigues Souza
(2013), em seu artigo Danças Dramáticas Populares e Versos Amorosos de Mário de Andrade, cita a
definição do próprio Andrade sobre as danças:
Mário de Andrade, caracteriza as “danças dramáticas”, formadas não apenas por “bailados
que desenvolvem uma ação dramática propriamente dita, como também [por] todos os bailados coletivos que, [...] obedecem a um tema dado tradicional e caracterizador”. O estudo
dos bailados populares – reisados, cheganças, congos, bumbas-meus-bois – agrupados por
Mário sob o nome genérico de “danças dramáticas”, foi uma das grandes preocupações do
modernista, pesquisador interessado em compreender a tradição folclórica e musical do
povo brasileiro. Expressão criada pelo estudioso “com o intuito de revelar a unidade subjacente a fatos culturais até então chamados por diferentes nomes”, as danças dramáticas são
formadas por canto antifonal, cantorias em coro, além de coreografia e peças instrumentais.
(SOUZA, C. R. 2013, p. 4)

O bumba-meu-boi, tema que é tratado na obra, é um dos folguedos que mais se destaca
nesse cenário e, embora seja amplamente difundido no Nordeste, ele é executado em vários estados
do Brasil, tendo sido também declarado patrimônio brasileiro pelo Iphan.
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A história baseia-se na narrativa da morte e ressurreição de um boi, e combina personagens humanos e animais para contar a história. A lenda conta que um rico fazendeiro possuía um boi
muito bonito, e que é morto por Mateus, funcionário da fazenda, para satisfazer o desejo de sua mulher grávida: comer língua de boi. O fazendeiro descobre toda a história e perdoa Mateus. Em seguida, manda chamar os pajés, que ressuscitam o boi e, então, celebram sua vida cantando e dançando.
Os personagens da história podem mudar conforme a região em que é executada, assim como o motivo da morte do boi, mas seu retorno à vida é sempre preservado em qualquer versão.
Pitombeira explica, na contracapa de sua obra, a divisão da peça em três partes textuais:
1) Coro de abertura
2) Lamento de Mateus
3) Baiano do Boi
Essas partes são seguidas da contextualização feita por Mário de Andrade e rápida explicação da relação do enredo com a música feita por Pitombeira.

2. O Compositor
Liduino Pitombeira, nascido em 1962, é natural de Russas (CE). Atualmente, é professor
de composição da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Suas pesquisas em composição e teoria musical são publicadas em vários periódicos nacionais e internacionais,
e apresentadas em diversos congressos, tanto no Brasil quanto no exterior. É doutor em composição
e teoria pela Louisiana State University (EUA).
O universo composicional de Liduino Pitombeira se impõe com grande destaque no cenário musical mundial, respaldado por diversos prêmios internacionais, dentre eles: 1º prêmio no II
Concurso Nacional de Composição Camargo Guarnieri, São Paulo, Brasil, 1998; o 1º prêmio no
Concurso Nacional de Composição, com a “Sinfonia dos 500 anos” (uma lenda indígena brasileira
para orquestra), Recife, Brasil, 2000; 2º prêmio na Bienal de Música Brasileira Contemporânea, Rio
de Janeiro, Brasil, 2001; Compositor do ano da Associação Nacional dos Professores de Música dos
Estados Unidos (MTNA), em 2003, por seu trio com piano Brazilian Landscapes No.1º; em 2005, obteve o 1º Prêmio no Sigma Alpha Iotas Inter-American Music Awards Competition com a obra Brazilian Landscapes No.2 para quinteto de metais; 1o Prêmio no Kean University Competition, 2006, com
a obra Brazilian Landscapes No.6, para quinteto de cordas.
Suas obras são publicadas Edition Peters, Bella Musica, Conners, Alry, Irmãos Vitale, e
vem sendo executadas e gravadas regularmente, desde 1997, por diversos músicos e grupos do Brasil e do mundo, como o Quinteto de Sopros da Filarmônica de Berlim, a Louisiana Sinfonietta, a Orquestra Filarmônica de Poznan (Polônia), a Orquestra Sinfônica de Recife, a Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo, o Grupo Syntagma (grupo dedicado à performance e à pesquisa da música antiga e da música nordestina) e o violoncelista suíço Martin Merker.
Sua extensa discografia inclui a participação em mais de 50 álbuns, onde se destacam selos independentes e conceituados no gênero erudito, como Magni, Summit, Antes, Blue Griffin RecorComunicações
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ding, Centaur, Filarmonika e Bis. Apesar de a vasta maioria de sua obra ser para instrumentos, sua
produção coral, mesmo pequena, é bastante significativa. Ao todo, são 16 composições e 10 arranjos
para coro.

3. Análise da Obra
A análise aprofundada sempre possibilita conhecer os meios técnicos utilizados pelo
compositor para assim compreender sua expressão e a natureza de sua obra. Para Carlos Kater, através da análise,
[...]podemos distinguir na conformação (estrutura) de uma série de obras produzidas por
um compositor dado, suas características expressivo-compositivas, as regras particulares
que acabaram por determinar seu estilo [...] (KATER, Análise e Música Brasileira dos Sécs.
XVIII e XIX)

Assim posto, compreende-se que a análise de uma obra como a Miniatura do Boi é de
excepcional importância, não apenas pelo seu aspecto harmônico e melódico, mas pelo levantamento musicológico da obra, que auxilia no entendimento dos diálogos existentes entre texto, música
e seus aspectos culturais. É através do conhecimento gerado pela análise que se torna possível perceber características como linhas melódicas, novas utilizações da voz e elementos vocais não tradicionais, outras organizações rítmicas como padrões assimétricos, irregularidade métrica, uso de
polirrítmos, acentuação em tempos fracos, elementos sempre associados ao texto e ao significado
intelectual da obra.
Visando a melhor compreensão do trabalho proposto, partimos de um panorama mais amplo da peça para, posteriormente, lançar um olhar mais detalhado sobre elementos estéticos nela encontrados. Como ponto de partida, eis a divisão textual sugerida pelo compositor:
Meu sinhô dono da casa
Qu’eu venho da madrugada
Si não me abris esta porta
Si tu não me abres esta tua porta, (vós)
Num sois feliz num sois nada
Si não abris esta porta, vós num sois feliz num sois nada
E eu não sou mais feliz
Não sou feliz, feliz, feliz, feliz, feliz
Se tu não me abres esta porta
Êh boi bunito, êh bumba êh boi, êh boi, eh...
Sodades eu tenho do país do norte
Meu Deus protegei um fio sem sorte
Sodades eu tenho lá por onde andei
Lá do meu Ciará e do povo que eu amei
Êh boi bunito êh, (meu boi) bumbá
Boi desengano êh, (meu boi) bumbá
Meu boi bunito, êh meu boi bumbá
Meu boi bunito, êh meu boi bumbá
Meu bunito, (boi alegria) estrela do norte, êh
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Fulô do dia êh, êh
Bumba folga meu boi, êh êh
Bumba folga meu boi
Meu boi bunito, êh meu boi bumbá
Meu boi bunito, êh meu boi bumbá
Uh!

A Miniatura do Boi, de Liduino Pitombeira, possui uma extensão de 72 compassos, marcados por variadas mudanças de andamento, correspondentes à separação em seções do texto acima.
A peça inicia seu discurso com as vozes em uníssono, na primeira seção, que o compositor denominou de coro de abertura e descreve como sendo de uma “qualidade quente [...] dada especialmente
pelas notas graves”.

Nessa parte do discurso, há uma saudação dirigida ao “sinhô dono da casa”, que representa a chegada de Mateus (personagem da história do boi-bumbá), para dar-lhe a má notícia. A melodia
apresentada inicialmente em uníssono é marcada por várias mudanças de compasso, o que sinaliza
não apenas mudança na acentuação da frase, mas também pausas com caráter dramático. Harmonicamente, a música foi escrita no modo de Dó eólio, apresentando movimentos cadenciais que enfatizam o texto. No compasso 9, por exemplo, o destaque do texto é dado pelo naipe dos baixos, que
canta sozinho, encerrando o discurso com uma meia cadência, o que evidencia um caráter ainda mais
suspensivo.
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Do compasso 20 ao 27, embora não haja nenhuma mudança significativa no caráter da peça durante esse trecho, ele é destacado por um contorno melódico cromático, causando intensa dissonância entre as vozes, especialmente na repetição da palavra “feliz”, o que pode sugerir um momento
de extrema angústia, tendo em vista a morte do boi.

A segunda seção, a qual o compositor chamou de lamento de Mateus, é iniciada por clara
mudança de andamento, enfatizada pela marca metronômica da semínima logo acima do compasso, o
que indica também mudança de caráter. As vozes caminham polifonicamente através de um processo
contrapontístico imitativo, agora em Fá mixolídio.
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A partir da anacruse do compasso 35, surge uma melodia realçada pelo lirismo, conduzida pelo naipe do soprano, e que vem repleta de um sentimento nostálgico de saudade de um lugar outrora abandonado. O acompanhamento é feito de maneira homofônica pelo contralto, tenor e baixo.

A partir da anacruse do compasso 43, a melodia que se iniciou com o soprano segue agora
caminhando alternadamente entre o tenor, o baixo (compasso 45) e o contralto (compasso 46 ao 50),
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que finaliza esse trecho com uma bordadura e uma indicação de um ritardando nas últimas notas, que
se encerra com uma cadência autêntica perfeita.

Soprano:

Tenor:
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Baixo:

Contralto:

Na terceira e última seção, nova mudança de andamento e o retorno ao caráter da dança
apresentada na segunda seção, frisado também pela mesma célula rítmica em destaque. Esta seção,
que o compositor nomeou de Baiano do Boi, reflete a dança frenética em comemoração ao seu renascimento, é também enfatizado pela repetição contínua do texto, e denota a alegria de todos por um
boi que estava “desenganado” voltar à vida. Tenor e baixo, no compasso 59, 60 e 61, apresentam uma
ideia motívica que remete ao aboio nordestino, evidenciada pelo ritmo, enquanto o soprano e o contralto seguem com a mesma proposta anteriormente exposta.
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Tenor e Baixo:

No trecho apresentado em sequência, percebe-se uma clara opção por uma textura homofônica, o que põe em destaque o ritmo, reportando ao maracatu cearense, marcado também pela referência metronômica que indica nova mudança de andamento. Harmonicamente, esse mesmo trecho
pode equivaler a uma codeta, visto que o motivo da dança do boi é seguido por um accellerando poco a poco.
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A despeito da divisão textual esboçada pelo compositor ocorrer em três seções, é possível
observar pelo menos outras duas subdivisões, sempre sinalizadas por características significativas,
como mudança de compasso, mudança de andamento, mudança no padrão rítmico, cada uma apontando uma dança diferente.

4. A construção de uma estética vocal junto ao Coro
A atividade coral tem experimentado grandes mudanças desde o século XX até os dias
atuais. Essas mudanças vão desde a ampliação da sua função social, passando pela estrutura organizacional do próprio coro, até os aspectos musicais e composicionais.
FERNANDES e KAYAMA (2011) comentam em seu artigo publicado no periódico Música Hodie (vol. 11 – nº2) que,
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No campo da composição, podemos afirmar que diante das várias tendências e influências
sofridas no século XX, os compositores modernos têm experimentado, em sua prática, uma
liberdade que ainda não fora possível aos compositores dos séculos anteriores. No âmbito
da música coral, esta liberdade pode ser percebida da escolha do texto às cadências finais.
(FERNANDES A. J. 2011, p. 94)

Eles fazem ainda uma importante citação à MOE (1988):
[Ela] revela-se nos contornos melódicos ricamente variados, nas novas relações entre alturas
num vocabulário harmônico “sem amarras”, na métrica e em planos rítmicos complexos, [...]
Para complicar ainda mais, também há uma confusa variedade de estilos, nacionais, regionais, locais e pessoais. (MOE, 1988 apud FERNANDES A. J, 2011. p. 94)

A análise estético-musical da obra possibilita a compreensão de sua natureza, suas características composicionais, suas particularidades harmônicas, melódicas e rítmicas em relação ao texto
expresso, cabendo ao regente a tarefa de conduzir o coro para assimilação do seu estilo, estrutura e
organização, solucionando assim possíveis dificuldades melódicas e harmônicas.
Tomando-se por base a análise apresentada, podemos afirmar que a obra Miniatura do
Boi não requer nenhum uso diferenciado da voz, ou qualquer tipo de efeito vocal específico. Sua beleza estética consiste na riqueza cultural apresentada por uma “costura” musical complexa no que diz
respeito ao trato harmônico, acompanhada por ideias melódicas que transmitem com leveza sentimentos dos mais diversos.
A construção da sua interpretação é realizada muito mais por esse trabalho musicológico
de compreensão da cultura que inspirou a confecção da peça, na percepção e compreensão das escolhas harmônicas adotadas, no entendimento da riqueza rítmica e o que ela representa. Enfim, o labor
interpretativo está no domínio do conhecimento texto-música contido na obra.

Considerações Finais
Muito embora a música coral, a partir do século XX, venha agregando outras características melódicas, rítmicas e harmônicas que influenciam na maneira com fazemos e ouvimos essa música, a Miniatura do Boi é uma obra que guarda uma aparente simplicidade e certo tradicionalismo na
sua execução, mas riquíssima em detalhes musicais, que são utilizados para expressar toda a riqueza
da cultura brasileira.
Conhecer profundamente suas peculiaridades estilísticas é o que ajuda a determinar qual
caminho interpretativo se pretende seguir e qual resultado sonoro se pretende obter do coro. O cuidado com a afinação é sem dúvida um dos aspectos mais marcantes da obra, que demanda atenção
constante e preparação adequada do coro, para que assim possam ser capazes de transmitir toda a
mensagem textual e cultural da peça.
Ao regente, cabe o trabalho de elaboração das ideias musicais e a transformação dessas
ideias em realidade sonora, extraindo do coro todo seu potencial técnico-musical, para uma performance que vá além do apenas satisfatório e consiga transmitir para o público toda a expressividade
e sentimentos contido na obra.
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O Choro de Juliana,
uma análise voltada à interpretação
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Resumo: Neste artigo apresentamos uma análise imanente da composição de Marco Pereira, O Choro de Juliana,
com o intuito de responder a seguinte indagação: Como lograr uma interpretação proficiente desta obra? Diante disso,
produzimos um exame criterioso dos aspectos harmônicos, melódicos, rítmicos, formais e motívicos da peça, no qual
foi possível identificar e estabelecer inter-relações das características gerais da obra. Diante dos resultados do estudo,
entendemos que o procedimento analítico aqui exposto constitui-se como um meio satisfatório para uma interpretação
musical bem-sucedida da obra.
Palavras-chave: O Choro de Juliana; Análise musical; Interpretação Musical; Marco Pereira.
Abstract: In this article we present an analysis neutral of the composition of Marco Pereira, O Choro de Juliana, in order
to answer the question: How to achieve a proficient interpretation of this musical work? Faced of this, we produce a
careful examination of the aspects harmonics, melodic, rhythmic, formal and motives of the piece, in which was possible
to identify and establish interrelations of the general characteristics of the piece. Considering the results of the study, we
understand that the analytical procedure presented is a satisfactory way for a successful musical interpretation of the piece.
Keywords: O Choro de Juliana; Análise Musical; Interpretação Musical; Marco Pereira.

1. Fundamentação Teórica e Metodologia
Toda a argumentação deste artigo foi produzida com o intuito de responder a seguinte
indagação: Como lograr uma interpretação proficiente da peça O Choro de Juliana em relação aos
aspectos melódicos, harmônicos, formais, rítmicos e motívicos? Acreditamos que o uso da análise
imanente1 (Nattiez, 1990), ou análise do nível neutro, que é um relevante instrumento no processo
preparatório de uma interpretação, nos fornecerá a resposta desta questão.
A análise, que pode ser definida como um exame criterioso dos diversos componentes de
um determinado objeto musical, em nossa visão, proporciona ao intérprete uma valiosa aproximação
com a obra em seus diversos aspectos. Corroborando com nosso argumento podemos citar a afirmação de Gerling (1989): “O objetivo da análise é dar ao intérprete um maior entendimento da estrutura
básica da composição e um maior conhecimento da coesão e organicidade dos seus múltiplos detalhes com relação ao todo, a fim de possibilitar uma realização sonora, livre e criativa [...] (GERLING,
1989, p. 31). Tomando como base estas ideias entendemos que o procedimento analítico apresentado
aqui é um importante subsídio para uma interpretação musical bem-sucedida desta obra.
Na apresentação da análise da peça O Choro de Juliana de Marco Pereira, iremos levar
em consideração apenas os seguintes aspectos: forma, harmonia, melodia (tema) e acompanhamento.
Os termos utilizados na análise estrutural; seção, coda, motivo, forma e melodia (tema), foram baseados no livro Fundamentos da análise musical de Schoenberg (2012).
As análises imanentes, isto é, as que abordam o texto sem tomar parte da pertinência poïetique e/ou estésica das estruturas assim discernidas (Nattiez, 1990. p. 55).

1
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A análise harmônica foi produzida com base no conceito dos lugares de chegada2 exposto
no capítulo I – Fundamentos diatônicos da harmonia tonal: dos lugares de chegada que conformam
os planos tonais da tese de Freitas (2010). A nomenclatura dos acordes ocorreu pelo uso de cifras,
tendo em vista a funcionalidade dos acordes de; tônica, subdominante, dominante secundária, dominante, descrita no livro Harmonia Método Prático de Guest (2006).
Como modo de expor claramente nossa análise melódica da peça, preferimos apresentar
na Figura 1 somente a melodia e a cifra, retirando então, o acompanhamento feito pelas notas graves
do violão. O mesmo procedimento ocorre na análise da seção B (Figura 4).
Mais à frente apresentamos a análise do acompanhamento e algumas observações e justificativas da separação do acompanhamento e melodia (tema). Embora o desmembramento da melodia
e do acompanhamento de uma peça musical pareça um procedimento simples, alguns pontos deste
processo necessitaram de um olhar bastante criterioso. As tomadas de decisão, neste caso, foram pautadas, na coerência entre os detalhes e a estrutura geral da obra.

2. Análise formal, melódica (tema) e harmônica
A peça O Choro de Juliana está contida no LP – Violão Popular Brasileiro contemporâneo (1985). Neste disco foram gravadas oito composições de Marco Pereira: Pra Hermeto, Pivete, Mulher Rendeira, Pixaim, Baião Cansado e O Choro de Juliana. A peça está na forma ternária
||:A:||:B:||A|| e, a tonalidade é Lá Maior.
Seção A (25 compassos)

Figura 1: Seção A
Assim, o que se entende aqui por lugares de chegada, grosso modo, equivale àquilo que em nossa disciplina é conhecido como “meta tonal”, “ponto de fechamento” ou “centro tonal” como diz Meyer (2000). Como “cadential goals”
(CAPLIN, 1998, p. 196) ou “acorde de descanso (Ruheklang)” como diz La Motte (1993, p. 275). Ou como “acorde significante”, aquele que “revela o sentido (significado)” e a “coerência tonal”, aquele que (distinguindo-se do grupo dos
“acordes gramaticais”) “sublinha a especial intenção arquitetônica [... ] dentro de uma frase” ou “seção de uma obra, ou
de uma obra inteira” (SALZER, 1990, p. 32). (Freitas, 2010. p. 2)
2
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A primeira seção conta com 25 compassos e foi dividida em seis subseções (1-3; 4-7;
8-11; 12-15; 16-19; 20-24). A divisão foi produzida mediante análise dos aspectos harmônicos, melódicos, rítmicos e a coerência entre as subseções e o todo.
A melodia é iniciada no primeiro compasso sobre o acorde de dominante (mi maior) e
desenvolve-se utilizando variações do motivo inicial (Figura 2). Ao final do compasso 3 ocorre a primeira interrupção melódica, sobre o acorde de C#7/9. Esta interrupção é protagonizada, pela nota ré#
(compasso), a qual possui a duração de um tempo. Logo em seguida (Comp. 4) a melodia é retomada
e desenvolvida até o comp. 7 e encerrada sobre o acorde de dominante.

Figura 2: Seção A, Motivico rítmico

No compasso 8, inicia-se a terceira subseção na qual o tema é retomado com pequena variação rítmica. O desenvolvimento melódico nesta subseção ocorre em 4 compassos (8 – 11). Esta
subseção assemelha-se fortemente com as primeiras por apresentar o mesmo motivo melódico, todavia nota-se mudanças no desenvolvimento harmonico.
Na subseção 4 (comp. 12 ao 15) é apresentada uma nova construção melódica. Esta construção é caracterizada pela retirada da ligadura da última nota do compasso, pelo cromatismo e pela
mudança rítmica. Nos compassos 12 e 13, Pereira explora o cromatismo entorno da nota dó. No compasso 14 a ideia cromática continua, contudo, com o objetivo, agora, de alcançar a nota fá# (comp.
14). Como fechamento desta subseção, Pereira apresenta o compasso 15. No qual a melodia é ainda
cromática, porém descendente e com notas mais longas. O comportamento harmonico, cujos acordes
são: Bb7/9 → Am7 → Gm7/5b → F#m7/5b → Em7/9 → A7/9b, acompanha, em certo grau, o direcionamento cromático da melodia.
Na subseção 5 (comp. 16- 19) Pereira inicia o retorno ao acorde de tônica. Este retorno
ilustrado pela cadência IV – IVm – I e pela melodia desta subseção, a qual, retoma de modo quase literal a estrutura rítmica do início da peça (Figura 2). No último compasso (19) desta subseção
é apresentado um arpejo, sobre os acordes de A6 e F#7, o qual funciona como ponte para a subseção final.
Na última subseção (comp. 20 ao 24), a maior da seção A, o compositor prossegue o retorno ao acorde de tônica iniciado anteriormente. A harmonia apresentada nestes compassos faz referência àquela da subseção II. Pereira recorre ao motivo rítmico inicial da peça (Figura 2) para a
produção desta subseção.
É importante enfatizar os tipos de acordes utilizados pelo compositor, vários destes dotamos de dissonâncias, (9, 9b, 11,13, 13b). Constatamos também o uso recorrente de acordes de outros
campos harmônicos (F7M, F#7, B7, G7, C7M) e, verificamos, que não ocorre uma estabilização em
outra tonalidade além da original nesta seção.
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Outro aspecto que merece destaque na observação da melodia (tema), é a maneira antecipada de sua construção. Há, quase sempre, uma antecipação da nota próximo acorde, acontecimento
que retira a o peso da primeira nota tempo um, resultando em frases acéfalas. O que por sua vez antecipa, também a execução dos acordes de acompanhamento.
Na análise estritamente rítmica do tema, podemos concluir que, de modo geral, o desenvolvimento da seção A foi produzido a partir de variações rítmicas da primeira célula da peça (compasso 1) apresentada na Figura 2. As variações podem ser constatadas nas figuras abaixo:

Figura 3: Seção A Variantes do motivo rítmico

Seção B (20 compassos)

Figura 4: Seção B

Seguindo os mesmos critérios de divisão da seção A, dispomos a seção B em três subseções; comp. 26 ao 34, 35 ao 38, 38 ao 40. Os compassos 41, 42 são codetas, da mesma forma, que os
compassos 44, 45 e 46. Nestes compassos quase não incidência de desenvolvimento harmônico e suas construções melódicas, são representadas por notas de passagem.
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Na primeira subseção (comp. 26 ao 34) a melodia e a harmonia contrastam fortemente
com os materiais apresentados na seção A. O tema é construído a partir do agrupamento de 3 notas
que iniciam no segundo tempo do compasso. Na sequência harmônica desta subseção não há um lugar de repouso, ou seja, todo trecho é arquitetado sobre a um ambiente harmônico instável. A sequência de acordes apresentada é: Aº → G#º7 → Bº7 → C#7/9b → F#7/9 → B7/9 → E7/9 → Em7/9 →
A7/13b → D#m7/5b.

Figura 5: Motivo 1, seção B

A segunda subseção é apresentada em quatro compassos (35 ao 38), vemos que a melodia
é apresentada com uso quiálteras e de notas rápidas, seguidas de uma nota mais longa ao final. Esta
subseção apresenta apenas quatro acordes: Dm7 – C#m7 – B7/9. As figuras rítmicas, rementem àquela exposta no compasso 19 da seção A.

Figura 6: Motivo 2, seção B

Na terceira subseção (38-40), a melodia é apresentada por um grupo de três notas de curta
duração tocadas cromaticamente em direção ascendente, seguidas por uma nota mais longa. É possível notar alguma semelhança com a proposta rítmica da primeira subseção (comp. 26 ao 34), a qual
como já mencionado é apresentada em uma sequência de três notas, sendo a última com maior duração. A sequência harmônica proporciona o retorno da tônica de lá maior e apresenta a seguinte progressão: B7/9 → E7/13 → A.

Figura 7: Motivo 3, seção B

Nos compassos 41 e 42, é apresentada uma codeta, em que o compositor explora uma série dissonâncias sobre lá maior. Esta primeira codeta não faz parte estrutura predominante da peça,
melodia x acompanhamento. O que Pereira escreve nestes compassos funciona como uma afirmação
da tonalidade de lá maior alcançada anteriormente no compasso 40.
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A seguir nos compassos 44 e 45 Pereira expõe mais uma codeta, a qual nos encaminha
para a seção A da peça. O compositor utiliza esta codeta com a mesma intenção da primeira. Porém,
diferentemente da primeira, existe aqui um curto desenvolvimento melódico, produzido em oitavas,
com uma série de notas de passagem sobre o acorde lá maior. Na última codeta (compasso 46) Pereira
utiliza uma pequena variação rítmica do compasso 26 para alcançar o acorde de tônica.
Relacionando o uso da harmonia nas duas seções nota-se grande diferença em relação à
estabilidade harmônica. Na primeira seção existem dois momentos de afirmação da tonalidade. Inicialmente no compasso 9 na parte final da seção, compasso 21. Enquanto que na seção B a tonalidade
só é afirmada uma vez, ao final. Ocorre também, nas duas seções, o uso constante acordes dissonantes (6, 9, 9b, 11, 13, 13b). Os quais, ora aparecem como resultado da condução melódica (comp. 16 e
20) ou por opção estética do compositor (comp. 2 e 23).
Podemos apontar semelhanças na construção rítmica da melodia entre as seções da peça.
A primeira a ser destacada é o uso da ligadura que ocorre sempre na última nota do compasso em praticamente todo final de frase. A segunda é o uso recorrente de figuras de semicolcheias e quiálteras.
Em relação ao uso de motivos melódicos, há clara diferença. A seção A é praticamente uma extensão
do motivo rítmico inicial mostrado na Figura 2. Já a segunda seção da peça foi desenvolvida a partir
de três motivos rítmicos distintos. Em relação a estrutura formal da peça, a seção A foi organizada em
6 subseções compassos e a B em três, mais codetas.

3. O acompanhamento
Seção A
Nesta primeira seção da peça há recorrência na escrita de notas graves nos tempos fortes
do compasso, contrapondo a característica acéfala do tema da peça. Foram identificados cinco padrões de acompanhamento: nota grave seguida de um acorde em bloco (Exemplo 1), acorde arpejado
(Exemplo 2), acorde com todas as notas executadas simultaneamente (Exemplo 3), acorde arpejado
seguido de tríade (Exemplo 4), nota grave executada isoladamente (Exemplo 5).

Figura 8: Seção, padrões de
acompanhamento
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Seção B
Nesta segunda seção, como visto na primeira, também há uma recorrência na escrita de
notas graves nos tempos fortes do compasso, em contraposição a característica acéfala do tema. Foram identificados, também, cinco padrões de acompanhamento: nota grave seguida de acorde em
bloco (Exemplo 1), nota grave seguida de terças (Exemplo 2, primeiro tempo do compasso), acorde
tocado em bloco (Exemplo 3, segundo tempo do compasso), acorde arpejado (Exemplo 4, primeiro
tempo do compasso) e nota grave executada isoladamente (Exemplo 5).

Figura 9: Seção B, padrões de acompanhamento

3. O isolamento da melodia (tema)
Nas figuras 1 e 2, expomos a melodia e a harmonia (acordes cifrados), tendo em vista a
apresentação clara de uma análise da construção melódica da peça. Entretanto, percebemos a necessidade de justificar algumas escolhas feitas no processo de isolamento da melodia, tendo em vista as
dificuldades encontradas nas tomadas de decisão.
Compasso 7

Figura 10: Seção A, compassos 6, 7
e8

Nesse compasso nenhuma nota, exceto a nota si que é remanescente do compasso anterior, pode ser vista como parte da melodia (tema da peça). Com base no contorno melódico visto nas
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duas primeiras subseções e ainda, tendo em vista, a ideia de fechamento ilustrada pela duração alongada da última nota do comp. 6 – si. Entendemos que o arpejo é parte do acompanhamento da peça
não configurando assim como continuação da melodia (tema).
Compassos 15 e 17

Figura 11: Seção A, compassos 15, 16 e 17

No compasso 15 concluímos que apenas as três últimas notas fazem parte da melodia da
peça. Tomamos esta decisão, por entender que somente estas notas correspondem ao encaminhamento cromático presente em toda melodia exposta na quarta subseção.
Para formalizar nossa decisão a respeito da nota lá do compasso 17, a qual é empregada
apenas como acompanhamento, verificamos o modo como a melodia da peça foi disposta em toda a
seção. A partir disso constatamos que Pereira atribui apenas uma vez a responsabilidade melódica a
segunda semicolcheia do compasso (compasso oito). Ao nosso ver o compositor utilizou este recurso,
uma única vez, como forma de variar a melodia, já que no compasso oito ocorre a reexposição do tema. Pudemos ver que este cenário não se repete no compasso 17. E, além disso, a construção melódica do compasso 17 liga-se diretamente as outras subsequentes cujas construções melódicas são uma
repetições rítmicas literais da figura 2.
Compasso 33

Figura 12: Seção B, compassos 33, 34 e 35

Neste compasso a movimentação da nota fá# para fá (natural) poderia ocasionar a escuta
destas notas como parte da melodia. Todavia, esta percepção não possui não pode estar correta. Pois,
analisando a construção da primeira subseção da seção B, desde seu início, compasso 26 até o comComunicações
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passo 34, constata-se que o compositor utiliza o agrupamento de apenas três notas para construção
tema.
Uma das possíveis causas deste movimento melódico cromático entre fá# e fá, e da não
utilização da ligadura entre a quarta e quinta nota do compasso 33, como Pereira havia feito nos compassos anteriores e no compasso posterior a este, pode estar vinculado a facilitação da execução deste
trecho ao violão ou a necessidade de ajuste na harmonia.
Compasso 37

Figura 13: Seção B, compassos 36, 37 e 38

Em nosso posicionamento, baseado na disposição melódica da segunda subseção de B,
compreendemos a nota ré# do compasso 37 como primeiro impulso das quiálteras que ocorrem a seguir. Esta conclusão é justificada pela correspondência direta, dotada de leve variação rítmica, da organização proposta nos compassos 35 e 36.

Resultados e Considerações finais
Nesta análise foi possível encontrar padrões referentes à construção melódica (tema), harmônica, organizacional da peça como um todo. Na primeira seção da peça o tema, é apresentado na
tonalidade de lá maior, a qual é definida logo nos primeiros compassos. Já em B, cuja tonalidade terá
sua definição protelada até os últimos compassos, o tema é desenvolvido a partir de três motivos melódicos apresentados nas Figuras 5, 6 e 7.
Verificamos também os tipos de acompanhamentos propostos por Pereira, cinco em cada
seção da peça. Notamos que a construção do tema da peça foi, quase que totalmente sobre notas agudas do violão. Sendo que a utilização das notas graves (bordões), funcionou, majoritariamente, como
reforço harmônico.
No tópico; Isolamento do tema, foram justificadas as tomadas de decisão a respeito do
desmembramento do tema da peça. De forma que todas a dúvidas puderam ser sanadas por meio da
comparação das demais ideias contidas na própria obra.
Em suma apresentamos neste texto uma análise imanente da peça O Choro de Juliana
utilizando a abordagem de Nattiez (1990), objetivando proporcionar ao intérprete compreensão dos
vários componentes deste objeto musical. Acreditamos que com uso desta análise o intérprete poderá
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lograr uma interpretação proficiente da obra ao que refere-se ao plano geral de estrutura, bem como,
padrões rítmicos, harmônicos, formais e melódicos.
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O E.J. 1 DE TAFFANEL E GAUBERT COM
CÉLULAS RÍTMICAS DO CHORO E SAMBA:
UMA PROPOSTA DE ESTUDO PARA FLAUTA TRANSVERSAL
Everton Luiz Loredo de Matos (SEDUCE-GO)
matos_evertonluiz@hotmail.com

Resumo: Este trabalho visa propor um estudo de técnica e articulação, aliando o Exercise Journaliers 1 (E.J. 1) do
Méthode Compléte de Flûte de Taffanel e Gaubert (1958) com as células rítmicas principais dos gêneros Choro e Samba.
Através de pesquisa bibliográfica, do levantamento de elementos da trajetória histórica dos gêneros e do instrumento no
Brasil e análise das principais células rítmicas do Choro e Samba, percebeu-se que amplas possibilidades de estudo para
o flautista surgiram, contribuindo assim, para seu desenvolvimento musical e até mesmo para a promoção dos gêneros
musicais.
Palavras-chave: Técnica e articulação na flauta; Método para flauta de Taffanel e Gaubert; Choro e Samba.
Abstract: This work aims at a study of technique and articulation, combining Exercise Journaliers 1 (E.J. 1) of Méthode
Compléte of Flûte de Taffanel and Gaubert (1958) with the main rhythmic cells of the genres Choro and Samba. Through
a bibliographical research, the survey of elements of the historical trajectory of the genres and the instrument in Brazil
and analysis of the main rhythmic cells of Choro and Samba, it was noticed that ample possibilities of study for the flutist
appeared, thus contributing, for their musical development And even for a promotion of musical genres.
Keywords: technique and articulation in flute; Method for flute by Taffanel and Gaubert; Choro and Samba.

INTRODUÇÃO
A flauta transversal é um instrumento muito utilizado na música popular brasileira, seja
no choro ou samba. Compositores e arranjadores do Brasil o exploram muito, tanto na música instrumental de grandes e pequenos grupos musicais quanto no acompanhamento de músicas com voz.
Porém, existe uma carência muito grande de métodos que trabalhem elementos rítmicos, técnicos e
de articulação baseados nestes gêneros musicais, isso evidencia uma grande dificuldade dos flautistas
em executar música popular brasileira. Sendo assim, chego ao objetivo deste trabalho que é propor
um estudo de técnica e articulação usando o Exercise Journaliers1 1 (E.J. 1) do Méthode Compléte de Flûte2 de Taffanel e Gaubert (1958), um dos métodos mais tradicionais para flauta transversal,
aliando-o com as células rítmicas mais presentes nos gêneros musicais Choro e Samba. Além de ser
mais uma alternativa para o desenvolvimento técnico do flautista, este trabalho visa também promover um conhecimento mais abrangente, por parte destes instrumentistas, da música brasileira, além de
fomentar maior valorização dos gêneros apresentados.
O método escolhido se trata do mais recomendado pelos professores de flauta transversal no Brasil e no mundo, Celso Woltzenlogel em seu “Método Ilustrado de Flauta” (Woltzenlogel,
1982), por exemplo, cita Taffanel e Gaubert como um dos mais importantes para o estudo de técnica
do instrumento. Os próprios editores, no prefácio do Méthode Compléte de Flûte, relatam que
“o método completo de Taffanel-Gaubert é uma verdadeira enciclopédia da flauta. É, do
ponto de vista dos alunos, um instrumento absolutamente completo [...] Muito evolutivo,
1
2

Tradução: Exercícios Diários
Tradução: Método Completo de Flauta
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leva o aluno desde o início, ensinando-lhe a posição dos lábios e a produção de som [...] Não
se limita apenas em exercícios de técnica, mas une teoria e prática oferecendo ao estudante
uma compreensiva coleção de estudos extraídos dos grandes mestres e dos autênticos trabalhos de Philippe Gaubert”3 (Taffanel e Gaubert, 1958, p. 3).

No que diz respeito aos gêneros musicais, a escolha se deu a partir de suas autenticidades.
Segundo Henrique Cazes, “a partir das danças europeias (principalmente a polca) somadas ao sotaque do colonizador e à influência negra –, foram surgindo gêneros que seriam a base de uma música
popular urbana nos moldes que hoje conhecemos [no Brasil]” (CAZES, 1999, p. 17), esse autor se
refere ao samba e o choro. Sandroni (2001) dialoga com Cazes (op. Cit) ao abordar que estes gêneros têm suas origens no Lundu, uma dança africana que já traz uma interação com a cultura europeia
– com o fandango espanhol. Sandroni (Ibidem) ressalta ainda que a célula rítmica básica do samba
é uma variação do lundu, porém, mais sincopado do que a dança africana, essa diferença de ritmo, o
autor chama de “síncope característica4”. Ao falar dos ritmos predominantes no choro, Cazes (2010)
também faz alusão ao lundu africano e as polcas europeias que chegaram no Brasil principalmente no
século XIX. Portanto, ambos gêneros, que têm sua origem no final do século XIX, nascem em terras
brasileiras.

1. A FLAUTA TRANSVERSAL NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA: UM BREVE
HISTÓRICO
Assim como o violão e o cavaquinho, a flauta transversal foi um dos primeiros instrumentos presentes no choro e samba, sua função principal é a de solista. O precursor da flauta na música
popular no Brasil foi Joaquim Antônio Callado, um dos grandes nomes da música brasileira do início do século XX. Alexandre Gonçalves Pinto5 (1936), o veterano chorão que vivenciou o “calor das
rodas de choro”, no seu histórico livro “O choro – reminiscências de chorões antigos”, revela a importância do flautista fazendo as seguintes reverências: “Callado foi um flauta de primeira grandeza
[...] tornou-se um Deus para todos que tinham a felicidade de ouvi-lo” (Ibidem, p. 11). Segundo esse
autor, além de ter feito concertos no teatro do Rio, era músico de tocar de primeira vista e de compor
qualquer choro de improviso, finaliza dizendo que “Callado, foi o rei da música daquele tempo” (Ibidem, p. 12). Joaquim Antônio Callado também foi professor do Conservatório de Música do Rio de
Janeiro. O seu instrumento, a flauta transversal, chegou ao Brasil por volta de 1859, quando o impeTexto original: The complete method of Taffanel-Gaubert is therefore a really practical Encyclopedia of the flute. It is
from the point of view of studies for the instrument absolutely complete [...] Very progressive, it takes the student from
the beginning, teaching him the position of the instrument on his lips and the production of tone [...] It is not confined to
exercises which are the basis of all technique; but uniting theory and practice it offers the student a comprehensive collection of studies, extracts from the great masters and original works of Philippe Gaubert.
4
A Síncope Característica será exemplificada na sequência do trabalho.
5
Alexandre Gonçalves Pinto (cujo apelido era “animal”), antigo chorão carioca e funcionário dos correios, na obra O
Choro – reminiscências dos chorões antigos (Rio de Janeiro: Funarte, 1978. Edição fac-similar 1936), não só reafirma
o emprego do termo “chorões” para aqueles que frequentavam as rodas de choro e praticavam o gênero musical choro,
quanto descreve em detalhes as características de cada chorão do início do século XX, as peculiaridades do cenário histórico com o qual interagiram. Essa obra, que constitui-se em um dos mais importantes registros históricos do choro,
levou Cazes (1998, p. 18) à seguinte observação: “apesar de tremendamente mal escrito é um documento ‘único’ sobre
os chorões da virada do século”.
3
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rador D. Pedro II resolveu contratar músicos europeus para tocar no palácio, dentre eles, o flautista
belga Mathieu-André Reichert. A chegada desse flautista, segundo Cazes (1999), “fez crescer o interesse já existente pela flauta, pois além de ser um virtuose e criador de repertório próprio, ele foi um
dos introdutores do sistema Boehm6 da flauta transversal moderna, que abriu novas possibilidades para o instrumento” (Ibidem, p. 23).
Dentre tantos outros flautistas do início do século XX, dois tiveram destaque tanto no cenário instrumental do choro quanto nos solos em discos de cantores de samba, Pixinguinha e Benedito Lacerda. O primeiro, segundo Gonçalves Pinto (1936) era
Maestro e talentoso flauta que repercutiu as nossas glórias ‘musicaes’ no Estrangeiro e que,
deixo de ‘innumera-las’ pois, que o público conhece-a todas não só pelo Rádio, como também em muitas festas de ‘Chôros’ que se ‘exhibem’ nesta Cidade Maravilhosa onde é apreciado e ovacionado pela maneira admirável com que sabe executar o que é nosso, quero
dizer com isto que é um filho que sabe honrar a tradição de seu ‘pae’ [Alfredo Vianna] no
círculo dos Chorões (Ibidem, p. 21-22).

Pixinguinha foi um dos grandes nomes do choro, seja como intérprete, arranjador ou
compositor, sempre é lembrado pelos músicos como o principal propagador do gênero. Integrou
o grupo “Os Oito Batutas”, na qual gravou vários discos como flautista. Pixinguinha também esteve presente no samba, principalmente como arranjador e maestro, uma vez que trabalhou, entre
1929 e 1939 na gravadora “Victor” e na Rádio Mayrink Veiga na década de 1940, contribuindo
assim para que a flauta estivesse sempre em evidência nos sambas que ali eram gravados ou tocados ao vivo.
Outro flautista importante neste contexto foi Benedito Lacerda. Além de ter ajudado Pixinguinha na reabilitação de uma crise financeira, Benedito Lacerda foi seu parceiro em aproximadamente 34 discos entre 1945 a 1948.
Natural de Macaé – RJ, nasceu no dia 13 de março de 1903. Tocou flauta desde os oito
anos de idade e aos dezessete ingressou no Instituto Nacional de Música. Em 1922 entrou
para a carreira militar, atuando como músico, no entanto, deixou essa carreira em 1927,
quando passou a integrar orquestras de cinemas e de teatros, obtendo muito sucesso. Era
destaque por onde passava, o que possibilitou que tocasse com diversos nomes da música
popular brasileira como Francisco Alves, Carmem Miranda, dentre outros (Marcondes,
2000, p. 131-133).

Benedito Lacerda também gravou com grandes nomes do samba como, Carmen Miranda,
Noel Rosa, Aurora Miranda, dentre outros.
Da década de 1940 aos dias atuais, o cenário da flauta na música popular brasileira, principalmente no choro e samba, sempre foi bem representado. Influenciados pelos flautistas citados anteriormente, Altamiro Carrilho, Carlos Poyares, Toninho Carrasqueira, Carlos Malta, Dirceu Leite,
Eduardo Neves, dentre outros, estão entre os principais flautistas que difundiram o instrumento em
ambos os gêneros. Além de seus discos instrumentais, gravam e tocam (ou gravaram e tocaram) com
sambistas de renome como Cartola, Beth Carvalho, Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz,
dentre outros.
Sistema moderno da flauta transversal criado em meados do século XIX pelo flautista e compositor Theobald Boehm
(PORTO, 2011, disponível em: http://www.aflauta.com.br/hist/hist.html).
6
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2. AS PRINCIPAIS CÉLULAS RITMICAS DO CHORO E SAMBA
As principais influências rítmicas que o choro e o samba sofreram, conforme citado no
tópico anterior, estão no lundu e na polca. Abaixo encontram-se duas figuras que exemplificam estes
gêneros, de acordo com Cazes (2010, p. 39) nas Figuras 1a e 1b.

Figura 1a: Célula rítmica básica do lundu

Figura 1b: Célula rítmica básica da polca

No entanto, a música executada pelos chorões era mais sincopada do que o lundu e mais
ritmada ainda que a polca. Sandroni (2001) lembra que Mário de Andrade7 já falava em “síncope
característica” ao se referir às peculiaridades da música brasileira, observando que “a síncope... no
primeiro tempo do dois por quatro [compasso] é a característica mais positiva da rítmica brasileira”
(Ibidem, p. 20). Entretanto, Sandroni usa os termos “contrametricidade”, quando se refere à imparidade rítmica da música africana e “cometricidade” no tocante a proporcionalidade do europeu, para
explicar a base “contramétrica” do sistema rítmico brasileiro. O músico brasileiro Egberto Gismonti,
em uma entrevista concedida ao projeto Vozes de Mestres, estabelecendo diálogo com Sandroni, observou que “a principal diferença entre música brasileira e alemã está nos acentos, no Brasil é muito
raro o acento no tempo forte, já no país europeu esta característica é a mais presente” (GISMONTI,
2017). Refere-se, portanto, também à “Cometricidade” e à “Contrametricidade”, termos estabelecidos pelo estudioso da música africana Kolinski (1960), citado por Sandroni (2001). O primeiro termo
remete à constância dos ritmos que recaem sobre os tempos fortes de determinados compassos, como
exemplificado na Figura 2a e o segundo, à constância de contratempos, ou seja, àqueles ritmos que
recaem sempre contra o tempo forte, como pode ser observado na Figura 2b.

Figura 2a: Exemplo de cometricidade

Figura 2b: Exemplo de contrametricidade

Sandroni (2001) chega à conclusão de que uma das primeiras manifestações dessa fusão
mais ampla de sistemas básicos resultou também uma constância rítmica para a música brasileira no
final do século XIX e início do século XX, que chamou de “paradigma do tresillo” (exemplificado na
Figura 3), integrada por três variantes rítmicas (que podem ser conferidas nas Figuras 3a, 3b e 3c).
Essas variantes foram constantemente utilizadas pelos gêneros que floresceram nesse período, o que
inclui o choro e o samba, mencionado pelo autor.
Mário de Andrade, intelectual, folclorista brasileiro e cabeça de um dos principais movimentos nacionalistas brasileiros vigentes na primeira metade do século XX.
7
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Figura 3: Paradígma do Tresillo

Figura 3a: 1ª variante: Síncope Característica

Figura 3b - 2ª variante

Figura 3c: 3ª variante: Rítmo da habanera

Segundo Tinhorão (1991, p. 58), essa contrametricidade, que aparece incorporada nas três
variantes do “paradigma do tresillo” no período mencionado, evidencia a “ginga carioca”, isto é, as
“contribuições rítmicas” brasileiras para os gêneros europeus. Sandroni (2001) concorda com Tinhorão quando observa:
Assim, veremos que lundu, polca-lundu, cateretê, tango, maxixe e todas as combinações
destes nomes, embora em outros contextos possam ter determinações próprias, quando
estampados nas capas das partituras brasileiras do século XIX, nos informavam basicamente que se tratava de música “sincopada”, “tipicamente brasileira” e propícia aos “requebrados mestiços” (Ibidem, p. 31).

As variantes do Tresillo estavam presentes de forma marcante nesses gêneros musicais.
No acompanhamento, cavaquinho, percussão e violão principalmente, as síncopes aparecem com
bastante frequência, como revela as Figuras 4a, 4b, 5a e 5b.

Figura 4a: Ritmo predominante no Choro

Figura 4b: Ritmo predominante no Choro

Figura 5a. Ritmo predominante no Samba

Figura 5b. Ritmo predominante no Samba

As Figuras 4a e 4b foram extraídas do método “Escola Moderna do Cavaquinho” de Henrique Cazes (2010). Já as figuras 5a e 5b aparecem também no livro “Batuque é um privilégio” de
Oscar Bolão (2003), nele contém uma rica variedade de células rítmicas do samba e seus respectivos
instrumentos utilizados. Henrique Cazes, em seu método, exemplifica apenas uma célula do samba,
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porém o autor justifica que “o samba é um gênero em que se desenvolvem inúmeras ‘batidas’8. Podemos considerar como base o ritmo acima [citado no próprio método, as figuras 5a e 5b também são
exemplos]” (Cazes, op. cit, p. 39). Neste trabalho, a célula citada por Bolão (op. cit) do instrumento
tamborim9, será usada como referência no samba.

3. A APLICAÇÃO: E.J. 1 COM AS CÉLULAS DO CHORO E SAMBA
Serão apresentadas neste tópico, alternativas de estudos de técnica e articulação vinculando o E.J. 1 - Exercise Journaliers 1 e as células rítmicas mais predominantes nos gêneros choro
e samba. O estudo completo possui 30 compassos e tratam-se apenas de uma escala no modo maior
até o quinto grau e uma escala do modo lócrio, também até o quinto grau. A cada dois compassos a
tonalidade sobe um semitom. A figura abaixo é um recorte dos dois primeiros compassos do E.J. 110
(Taffanel, 1958, p. 112).

Figura 6: Dois primeiros compassos do E.J. 1 extraídos do Méthode Compléte de Flûte

Os próximos exemplos serão maneiras de articulação a partir das células do choro.

Figura 7: Opção de estudo 1 no Choro. Tudo Staccato, mais acentuações

Termo popular utilizado para definir células rítmicas presents em um gênero musical.
“Pequeno aro de madeira ou metal, com uma pele esticada sobre um dos lados – é tocado com uma baqueta de
madeira semelhante às da caixa” (Bolão, op. cit, p. 34)
10
Como os intervalos e escalas são os mesmos a cada dois compassos, mudando apenas a tonalidade, somente os dois
primeiros do exercício serão exemplificados. Porém, o flautista pode aplicar os exercícios propostos na sequência em
todos os 30 compassos do E.J. 1.
8
9

Comunicações

446

Menu
Figura 8: Opção de estudo 3 no Choro. Tudo Staccato, mais outras acentuações

Figura 9: Opção de estudo 3 no Choro. Parcialmente Ligado, mais acentuações

No próprio método tem opções de articulação, entretanto, apenas uma se aproxima das
explanadas até aqui. Nas duas figuras abaixo estão evidenciadas as pequenas diferenças.

Figura 10: Opção de articulação do próprio Méthode Compléte de Flûte

Figura 11: Opção de estudo 5 no Choro. Parcialmente Ligado, mais acentuações
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As próximas propostas de estudo de técnica e articulação, baseiam-se em três células rítmicas predominantes no Tamborim, que, segundo Bolão (2003), “este trio de tamborins apresenta
uma combinação de ritmos muito utilizada em gravações de samba” (Ibidem, p. 36). As três figuras
da sequência são recortes do método de Oscar Bolão (Ibidem).

Figura 12: Célula rítmica do tamborim 1

Figura 13: Célula rítmica do tamborim 2

Figura 14: Célula rítmica do tamborim 3

As figuras apresentadas a seguir são as opções de estudo de técnica e articulação para o
flautista,com base nos três tamborins do gênero samba.

Figura 15: Opção de estudo no Samba 1. Tudo Staccato, mais acentuações do tamborim 1

Figura 16.: Opção de estudo no Samba 2. Tudo Staccato, mais acentuações do tamborim 2
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Figura 17: Opção de estudo no Samba 3. Tudo Staccato, mais acentuações do tamborim 3

Figura 18: Opção de estudo no Samba 4. Parcialmente Ligado, mais acentuações do tamborim 1

Figura 19: Opção de estudo no Samba 5. Parcialmente Ligado, mais acentuações do tamborim 2

Figura 20: Opção de estudo no Samba 6. Parcialmente Ligado, mais acentuações do tamborim 3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho visa propor um estudo de técnica e articulação, aliando o Exercise Journaliers 1 (E.J. 1) do Méthode Compléte de Flûte de Taffanel e Gaubert (1958) com as células rítmicas
principais dos gêneros Choro e Samba. Tendo em vista que foram apresentadas 10 formas de estudo,
percebe-se que há uma gama de possibilidades muito ampla de estudos de técnica e articulação para
flauta transversal, um instrumento muito utilizado nos gêneros citados desde o final do século XIX.
Portanto, o instrumentista em questão terá um extenso conhecimento teórico-musical do
Choro e Samba, haja vista que conhecerá boa parte das células rítmicas e instrumentos que os compõe. Essa vivência adquirida ao praticar o estudo proposto, pode contribuir na sua execução, pois irá
trabalhar técnica do instrumento, percepção musical e apreciação crítica. Há também a possibilidade
de, ao mesmo tempo, manter os estudos com um dos métodos mais tradicionais para flauta transversal e promover e valorizar gêneros ricos em elementos musicais.
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Resumo: Este trabalho pretende discutir como o silêncio era uma prática usual na música antiga. Utilizado através da
técnica da word-painting na música renascentista, com fins decorativos em relação ao texto, na música barroca o silêncio
passa a ser utilizado de modo retórico com o intuito de mover os afetos e persuadir o ouvinte à emoção, tal como atestam
as figuras de silêncio. Dentre as diversas figuras de silêncio existentes na prática musical barroca, esse trabalho se centrará
na abrutio, aposiopesis e suspiratio.
Palavras-chave: silêncio, retórica, afeto, abrutio, aposiopesis e suspiratio.
Abstract: This work intends to discuss how silence was a usual practice in ancient music. Used through the technique
of word-painting in Renaissance music, with decorative purposes in relation to the text, in baroque music silence is used
in a rhetorical way with the intention of moving the affections and persuading the listener to the emotion, as attested by
the figures of silence. Silence permeated with meaning. Among the various figures of silence existing in Baroque music
practice, this work will focus on the abruptio, aposiopesis and suspiratio
Keywords: silence, rhetoric, affection, abrutio, aposiopesis e suspiratio.

Introdução
O silêncio é elemento intrínseco da organização musical. Afinal, pausas, compassos vazios, cesuras dividindo diferentes seções de uma peça, não são novidades. Ellen T. Harris considera como silêncio os locais em que a notação estabelece ausência de som, como por exemplo a pausa
geral orquestral. Ela afirma que a musicologia tradicionalmente concebe que o uso do silêncio na
música tem origem no período clássico. Essa é a visão de musicólogos como Enrico Careri que considera Haydn, Mozart e Beethoven os primeiros a capitalizarem o potencial expressivo do silêncio,
interrompendo o fluxo sonoro para criar atraso, surpresa e perplexidade. Porém, Harris discorda dessa perspectiva uma vez que seu trabalho se debruça sobre os usos expressivos do silêncio na música
barroca de Handel. (HARRIS, 2005, p. 522).
Apesar de Harris centrar o seu trabalho no silêncio existente na prática musical barroca
de Handel, ela considera que já existiam precursores em sua utilização. O madrigal teria fornecido
o precedente mais importante na música vocal para a técnica da word-painting,1 por meio da qual o
silêncio também era inerente. Carlo Gesualdo (1560-1612), por exemplo, em Sospirava il mio cor,
do Terceiro Livro de Madrigais (1595) colocou pausa entre a palavra sospirava (sos-pirava), enfatizando-a, o hífen indica a pausa. Harris considera que a música renascentista utilizava o silêncio para demarcar seções ou importantes frases do texto, como por exemplo em Quam pulchra es, de John
Dunstable (1390-1453), onde uma pausa prepara a entrada das vozes que retratam a convocação do
amado a um passeio ao campo. Em Josquin des Prez (1440-1521), um longo silêncio antes e deA técnica de word-painting, pintura das palavras em música, utiliza tanto elementos audíveis, quanto visíveis, isto é,
notados na partitura, com a intenção de descrever um texto musicalmente. Os elementos podem variar, desde ascendência ou descendência de escalas, saltos, procedimentos imitativos, pausas, dentre outros recursos (CAZNOK, 2003, p. 83).
Desse modo, o discurso musical contribuía para dotar de sentido o texto.
1
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pois da petição à Virgem Maria (O mater dei) dá novas cores à homofonia. Mesmo na balada Armes,
amours/O flour, do século XIV escrita por Eustache Deschamps e composta por F. Andrieu, sobre a
morte de Guillaume de Machaut, em 1377, o silêncio figurava. Ele é colocado após a palavra mort
(morte) e após o nome do compositor (HARRIS, 2005, p. 525).

Exemplo 1: Carlo Gesualdo – Sospirava il mio core – compassos 1 e 2. http://www3.cpdl.org/wiki/images/9/98/
Ws-gesu-sos.pdf

Durante a renascença o interesse na antiguidade grega e romana enfatizou a compreensão
da música como uma arte retórica. Isso nos possibilita perceber que o discurso musical ajudava aferir
sentido ao texto, tal como percebeu Harris. A redescoberta dos escritores clássicos, tal como Aristóteles, Cícero e Quintiliano fez com que a retórica se tornasse parte da educação e da vida cultural no
Renascimento e no Barroco.
A retórica estava tão profundamente enraizada na cultura que a sociedade educada dos
séculos XVII e XVIII não considerou estranho incorporá-la a todos os aspectos da vida (CAMERON,
2005).
No século XVII, a ópera também teve consciência do potencial expressivo do silêncio, tal
como em Octavia, Addio Roma, de L’incoronazione di Poppea (1642), de Monteverdi. As pausas separando a vogal inicial da palavra addio, confere mais dramaticidade à despedida, como se a palavra
não quisesse sair: A-, a-, a-, addio Roma, a-, a-, addio patria, a-, amici, amici, addio, o hífen novamente indica silêncio (HARRIS, 2005, p. 525).
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Exemplo 2: Octavia, Addio Roma, de L’incoronazione di Poppea (1642), de Monteverdi – Compassos 2 à
4. http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/91/IMSLP56258-PMLP69659-Monteverdi_Poppea_SV308_Act3.
pdf

Derivado do Humanismo renascentista, o pensamento retórico clássico foi uma das bases
do currículo das escolas e das universidades da época e influenciou determinantemente a composição
tanto de música sacra, quanto de música secular. Esse processo levou a novos estilos e novas formas
musicais, com destaque para a ópera e para o madrigal. Segundo Versolato e Kerr “a associação entre
música e os princípios retóricos foi o traço mais marcante do racionalismo musical barroco” (VERSOLATO e KERR, 2008, p. 65).
Os recursos da retórica, que na oratória têm a função de intensificar os discursos se amalgamaram aos recursos musicais. Desse modo, as figuras retóricas surgiram para dramatizar os “afetos” contidos no texto. O silêncio era um importante meio para conseguir tal dramatização e assim
suscitar emoções, os afetos. Tanto que entre as diversas figuras da retórica musical as figuras de silêncio tinham a importância garantida, características que veremos logo à frente.
O silêncio também era inerente à música instrumental. A sua utilização derivou em larga
escala da tradição da música vocal. As sonatas de Arcangelo Corelli (1653–1713) constituem importantes exemplos das práticas instrumentais dos usos do silêncio. Segundo Harris, Corelli foi um dos
primeiros a incluir silêncios dramáticos na composição instrumental e aparentemente foi o primeiro
compositor de música instrumental a utilizar o silêncio como um elemento regular de seu estilo. Ele
empregava o silêncio em situações pré-cadenciais e para demarcar os limites harmônicos e formais
da música (HARRIS, 2005, p. 527).
Handel, segundo Harris também é um expoente dessa tradição musical de utilização do
silêncio. Tal como Corelli, Handel utilizava o silêncio em situações pré-cadenciais, para demarcar os
limites harmônicos e formais da música, e tal como os madrigalistas, para reforçar os potenciais expressivos das palavras do texto, muitas vezes em detrimento do caráter semântico ou gramatical da
palavra (HARRIS, 2005, p. 557).
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Heloísa de Araújo Duarte Valente faz um percurso sumário do silêncio na música antiga.
Enquanto Ellen T. Harris enfatizou o papel expressivo acerca do silêncio do madrigal até a música de
Handel, Valente aborda que já no canto gregoriano o silêncio tinha importância. Ele tinha o objetivo
“de não confundir o fraseado litúrgico com a reverberação acústica dos claustros do mosteiro ou da
capela” (VALENTE, 1999, p. 90). Assim, a compreensão da palavra, que visava à comunicação com
o divino, não era impedida.
Valente concorda com Harris ao afirmar que nos madrigais renascentistas o silêncio apareceu como recurso expressivo de união da poesia à música. Portanto, pode ser compreendido a partir da dimensão retórica. O silêncio como sussurro; dinâmicas que exploram o pianíssimo e o piano;
pausas indicando cesuras, respiração, ou suspensão discreta do discurso; fermatas gerando uma tensão expressiva, sobretudo em resoluções de cadências remontam dessa tradição. Afirma ainda, que
ouvir a história do silêncio musical significaria passar dos Livros de Madrigais, de Monteverdi, às
Partitas para violino desacompanhado de Bach, pelo Réquiem, de Mozart, por todo Beethoven, pelos
prelúdios de Chopin, poemas sinfônicos de Lizst e pelos lieder de Schubert e Schumann. Enfim, ouvir
novamente as cadências não-resolvidas do Tristão, de Wagner (VALENTE, 1999, p. 91).
Desse modo, o silêncio na música antiga ganhava ênfase narrativa e retórica. Em “A Retórica do Silêncio”, Cesar Mariano Villavicencio oferece uma exemplificação de como “elementos
musicais como pausas, cesuras e articulações foram usados por compositores em diferentes períodos
da história da música, com a finalidade de provocar com ênfase determinados estados de espírito”
(VILLAVICENCIO, 2011, p. 101). A existência de diversas figuras retóricas de silêncio atesta que o
silêncio na música antiga, mais especificamente na barroca, a qual o artigo de Villavicencio foca, já
era tratado com proeminência, intencionalidade e sentido. Algumas dessas figuras de silêncio se relacionavam com o páthos, e tinham, portanto, o poder expressivo de suscitar emoções, despertar os
ânimos e afetar a alma. Uma expressividade, que no caso do Barroco alemão estava permeada de sentido religioso.

1. Retórica e afeto
A antiga disciplina da retórica, a arte do discurso eloquente, originou-se no século V a. C,
como uma habilidade oral utilizada por juristas e homens de Estado. A retórica era originalmente uma
arte linguística, arte de falar ou escrever para persuadir as pessoas. Era uma disciplina que prescrevia
não unicamente a estrutura, mas também o estilo da oratória na vida pública das antigas civilizações
grega e romana. Acredita-se que a tradição retórica foi introduzida pelo sofista Górgias, por volta de
428 a.C. Vários outros filósofos contribuíram para o desenvolvimento dessa arte, como Protágoras,
Antifonte, Lísias, Isócrates, Platão e Aristóteles (CAMERON, 2005).
Górgias concebia a retórica como um tipo de poder persuasivo. A arte de persuadir o ouvinte não dependia apenas dos princípios do argumento, mas também das formas da prosa. Desse
modo, percebe-se o início da elocutio, isto é, do uso cuidadoso e do arranjo das frases e palavras para conseguir um efeito. Contudo, Platão, em seu livro Górgias, expressou preocupação em relação ao
poder que os retóricos tinham sobre seu público. Assim, ele se conteve em classificar a retórica coComunicações
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mo uma arte, pois para Platão ela não se centrava no conhecimento, uma vez que o orador meramente convencia sua audiência através do poder da fala, que conhecia mais do que qualquer especialista.
Então havia o perigo de uma pessoa mal informada ou ignorante ser facilmente influenciada. Como
resultado desse feito, a justiça e a opinião poderiam ser corrompidas. Para Platão, um retórico não era
tão apto quanto um filósofo para o exercício do poder (CAMERON, 2005).
Aristóteles, discípulo de Platão, tinha uma opinião diferente sobre o assunto. Seu principal trabalho sobre o tema, Retórica, é considerado como pedra fundamental da disciplina. Em seu
tratado, Aristóteles identifica três áreas distintas de persuasão: ethos (decorrente das características
próprias do orador); pathos (decorrente das emoções da audiência); demonstração lógica, que é dependente do argumento. Aristóteles também reconheceu a importância do papel do ouvinte. Para
Aristóteles, os três tipos de retórica correspondem a três tipos de ouvintes. Cada discurso é composto
por três partes: o falante; o assunto que ele trata; a pessoa a quem o assunto se endereça, isto é, o ouvinte (CAMERON, 2005).
Platão e Aristóteles tratavam a retórica como uma parte subordinada à Filosofia. Eles defendiam que os filósofos tinham mais competência profissional para tratar do assunto do que os retóricos. Em Atenas e em muitas outras cidades gregas falar em público e atividades em tribunais de
lei eram práticas do dia a dia. Por isso os professores de oratória tinham grande demanda e a retórica
tornou-se parte essencial no curriculum.
Já os tratados de retórica romanos, tais como o de Cícero e o de Quintiliano, são mais práticos e descritivos do que o dos gregos, que eram mais abstratos. Para Quintiliano, a retórica possuía
dois modos de expressão: a voz e o corpo. Ele defendia que voz e corpo necessitavam serem controlados por regras adequadas, assim, considerava absolutamente necessário para o orador estar familiarizado com os métodos de expressão que iam desde os gestos corporais aos arranjos das palavras e
inflexões da voz. (CAMERON, 2005).
Com a ascensão do cristianismo, teóricos da Igreja adotaram a disciplina retórica clássica dos romanos, que por sua vez tinha abraçado a teoria e a prática grega. A arte de falar em público
foi ressignificada durante a Idade Média. Os retóricos medievais focavam na arte de compor cartas ou
documentos oficiais e o clero cultivava a retórica no gênero do sermão.
Desde a antiguidade o conceito de afeto tem sido associado à música e à retórica. O termo latino affectus é correspondente à palavra grega pathos e pode ser associado a ânimo, estado ou
disposição de espirito, sentimento, impressão, afeição, paixão.
Os afetos (as paixões) podem ser traduzidos como distorções da serenidade da alma, como
sofrimentos da alma, mas também como purificações, que sempre dependerão do governo
e domínio correto do uso da razão, para que não limitem a liberdade humana. Todos esses
significados têm raízes nos escritos de Platão e Aristóteles e foram transmitidos através da
Idade Media e do Renascimento, tornando-se herança para os pensadores dos séculos XVII
e XVIII (GATTI, 1997, p. 16).

O termo pathos era compreendido como doença ou enfermidade, resultando na condição
passiva de outra pessoa. A tradução latina de pathos, affectus, está enraizada no verbo adficere, que
significa trabalhar sobre influência, afeto. Ambos, Platão e Aristóteles, interessavam-se pelo poder da
música em influenciar o espírito humano, o que os levou a sugerirem os usos específicos de certos
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tipos de música, baseados nos ethos específicos dos modos gregos (BARTEL, 1997, p. 31). Platão
defendia que os movimentos melódicos correspondentemente movimentavam a alma dos ouvintes.
Assim, a música poderia servir ética e moralmente: o modo Dórico poderia despertar serenidade, o
Frígio valentia, enquanto o Lídio era desaconselhável por poder suscitar características afeminadas.
Platão diferenciava quatro afetos (prazer, sofrimento, desejo e temor) e enfatizava a responsabilidade da música e do músico em escolher qual o melhor modo de direcionar a alma do ouvinte (GATTI,
1997, p. 16).
Já Aristóteles, na Retórica, enumerou 11 afetos misturando prazer e sofrimento, compreendido como ausência de prazer: desejo, ira, temor, coragem, inveja, alegria, amor, ódio, saudade, ciúmes e compaixão. Para ele, a música possuía a qualidade de criar diversos estados de ânimo, além
de não se restringir em suscitar um caráter apenas eticamente bom, mas também sensualmente belo
(GATTI, 1997, p. 17).
Quintiliano, de quem o Institutio Oratoria tornou-se a mais influente fonte retórica na
Renascença, afirmava que a música “excita sentimentos generosos e acalma paixões desordenadas”.
Os estoicos mantiveram a visão negativa grega sobre os afetos, considerando-os como não naturais,
uma vez que ansiavam pelo completo domínio das paixões. Ambos os termos, passio e affectus, eram
usados pelos primeiros cristãos, incluindo aí Santo Agostinho. Para ele, o conceito de afeto incluía as
paixões construtivas e destrutivas, incluindo as virtudes e pecados humanos. O poder ético e de cura
da música já era promulgado nos tratados medievais (BARTEL, 1997, p. 31).

2. A Música movendo os afetos
Com a crescente importância das disciplinas linguísticas no Renascimento e simultaneamente a “humanização” do pensamento musical, a nova ênfase na expressão substituiu o significado
medieval de música especulativa e matemática, proveniente de Boécio. Boécio (480-524) realizou a
união entre a teoria musical greco-romana com a teoria medieval Durante a Idade Média, na classificação das sete artes liberais, as artes do quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música)
ganhavam maior destaque do que as artes do trivium (gramática, dialética e retórica). Através de seu
trabalho, o conceito pitagórico de música como uma disciplina matemática se intrincou no pensamento da escolástica medieval, estabelecendo o primado de ciência especulativa sobre a arte sensualmente perceptível do fazer musical (BARTEL, 1997, p. 11).
Gioseffo Zarlino (1517-1590) pontuava que a preocupação primária devia ser direcionada
para uma definição adequada e apropriada das palavras. Através da correta declamação do texto, da
sua expressão sensitiva, as palavras e a música seriam trazidas para um balançado equilíbrio. A preocupação dos escritores e músicos do século XVI não era tanto em mover o ouvinte, mas em expressar
as palavras (BARTEL, 1997, p. 32).
Embora o tratamento do afeto fosse fundamental tanto na Renascença quanto no Barroco, esse clamava por maior expressividade. Enquanto as fontes renascentistas retratavam uma
visão balanceada e descritiva dos afetos, a era barroca queria mover o espírito humano às paixões
extremas.
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Na Música renascentista (sagrada e secular) são abundantes os elementos de decoração
musical, cujo objetivo era o de ilustrar o texto através das figuras do discurso musical. A técnica da
word-painting fazia parte da família dos dispositivos retóricos. Ela pode ser compreendida como parte integrante da retórica musical, uma representação mais literal do uso do texto de modo a convencer
o ouvinte acerca de seu sentido, mas tinha uma característica mais decorativa em relação ao texto, do
que em gerar, despertar, ou mover os afetos, tal como acontecia com as figuras retóricas no Barroco.
Então, na Renascença os estudiosos da já admitiam uma proliferação de figuras de retóricas (CAMERON, 2005).
A música ativamente criava os afetos pretendidos, não sendo um mero reflexo passivo
dos mesmos. As composições deviam retratar e despertar os afetos dos ouvintes. Para a Renascença,
affectus exprimere, o Barroco adicionou, affectus movere. Já não bastava simplesmente apresentar os
afetos objetivamente através da música, o ouvinte devia ser arrastado para o drama da apresentação,
e assim ser emocionalmente afetado. O barroco queria mover o ouvinte a um estado emocional intensificado. Era o ouvinte e não o texto que agora tinha se tornado o objetivo da composição (BARTEL,
1997, p. 32).
Estudiosos alemães, no início dos anos 1900, deram o nome de Figurenlehre, “Doutrina
das Figuras”, à interpretação das figuras musicais encontradas nas fontes teóricas dos séculos XVII
e XVIII. Essas figuras musicais eram baseadas nas figuras de linguagem utilizadas pelos oradores,
remetendo a tradição clássica de pensadores, como Aristóteles, Quintiliano e Cícero (CAMERON,
2005). Porém, os compositores e teóricos musicais alemães eram unânimes em expressar os afetos,
mas tal unanimidade não era correspondente ao método para expressá-los. Desse modo, a “doutrina
dos afetos” não possui uma existência precisa. A assunção frequentemente encontrada na música moderna de que existia uma certa doutrina dos afetos, ou Affektenlehre, torna-se insustentável se examinada a diversidade das fontes dos teóricos do barroco alemão. Cada escritor advertia os compositores
a examinar o texto a ser musicado a fim de enfatizar determinadas palavras e emoções.
Enquanto os vários estilos e tradições do barroco europeu compartilhavam o conceito geral de música afetiva, a visão especificamente alemã se esforçava em realizar uma compreensão racional, além de explicar os fenômenos fisiológicos subjacentes ao singular interesse nos princípios
estruturantes desenvolvidos pela disciplina retórica, cumprindo assim a finalidade de uma poética
musical (BARTEL, 1997, p. 29).
O mandato para expressar e explanar o texto encorajou não apenas o desenvolvimento do
conceito de figuras retóricas, mas também levou à introdução das inventio, dispositio e elocutio musicais associadas aos métodos e dispositivos retóricos. Desse modo, a musica poetica adotou conceitos literários, retóricos e de linguagem para definir seu próprio mandato. A descrição da composição
e de suas ferramentas de expressão musical em termos retóricos emergiu primeiramente nos círculos
alemães durante o século XVI, paralelo ao estabelecimento do protestantismo luterano. Durante os
séculos XVII e XVIII a musica poetica gradualmente abraçou todos os princípios e procedimentos da
retórica. Enquanto o foco das figuras de retórica era inicialmente sobre o texto, a expressão dos afetos,
as figuras gradualmente foram ganhando proeminência, eventualmente substituindo a dominação das
regras do texto. Na introdução de seu Musica Poetica, Burmeister assegurava aos estudantes que “o
texto por si mesmo apresentará as regras para sua aplicação”. Em sua lista de figuras ele incluiu coComunicações
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mo ferramenta a hypotyposis, usada para expressar o texto realisticamente e pathopoeia, que era mais
adequada para expressar o texto criando os afetos a ele associados (BARTEL, 1997, p. 23).
Essa busca por mover o ouvinte em direção a uma maior afetividade musical não descartou a compreensão matemática e especulativa medieval da música na Alemanha. Ao invés disso, os
elementos físicos e psicológicos da música entravam em ressonância com a racionalidade discernível
das leis naturais. Isso pôde ser percebido através da crença que toda a criação estava enraizada, refletia
e ansiava pela ordem natural, a unitas, que seria a essência mesma do Criador. A música refletia essa
ordem universal pela virtude das proporções harmônicas. Quando confrontado com essa verdade, o espírito humano instintivamente reconhecia e ressoava em acordo. O controle encontrado nas proporções
numéricas dos intervalos musicais garantiria a possibilidade de prever uma reação no ouvinte através
da criação dos afetos musicais. Assim a musica poetica uniu os preceitos especulativos e matemáticos da música medieval, com a vocação à palavra, do pensamento Luterano (BARTEL, 1997, p. 33).
Os afetos desejados poderiam ser apresentados e despertados através de um modo ou tonalidade apropriados, fórmula de compasso e tempo, cadências e ao longo de todo arsenal de métodos e
dispositivos retóricos. (BARTEL, 1997, p. 33). Teóricos da renascença e do barroco sublinharam que
uma das principais considerações sobre a expressão musical dos afetos devia ser a escolha do modo ou
a da tonalidade de uma composição. Durante da Idade Média e a Renascença, os vários modos eclesiásticos assinavam caracteres expressivos análogos ao éthos dos modos gregos. Com o final da Renascença os conceitos harmônicos foram sendo revisados. As tonalidades maior e menor começaram a
substituir os modos, enquanto os caracteres expressivos dos modos ou tonalidades foram sendo redefinidos. Embora nenhum compositor ou teórico tenha sugerido que os modos ou tonalidades não contivessem potencial expressivo, muitos questionaram a validade de associá-los a aspectos específicos e
deterministas. Os modos eclesiásticos foram derivados da cultura bizantina, ao invés do éthos dos modos gregos. Desse modo, havia a discrepância não apenas entre os modos gregos e eclesiásticos, mas
também entre os compositores do próprio barroco em relação às características afetivas uniformes dos
modos e da tonalidade, o que torna difícil uma doutrina uniforme dos afetos (BARTEL, 1997, p. 40).
Em vez de simplesmente representar os afetos encontrados no texto, o compositor barroco procurou despertar e mover o ouvinte através de uma música que retratava e despertava as
emoções. O texto e seus afetos substituiu o numerus como assunto da música, enquanto o ouvinte
substituiu o texto como objeto da música. Uma astuta e laboriosa representação dos afetos na música
poderia causar um involuntário e correspondente estado emocional no ouvinte (BARTEL, 1997, p.
55). Muitos escritores designavam as qualidades afetivas dos diversos modos eclesiásticos, embora
poucos concordavam sobre os detalhes específicos de suas características afetivas. Outros sugeriam
que certas emoções poderiam ser retratadas através de gêneros específicos de danças, tipos de ritmo
ou formas literárias. A considerada natureza afetiva dos vários intervalos musicais também levou alguns autores a sugerirem certas combinações de intervalo para representar os afetos. Apesar dessas
recomendações, não havia uma doutrina geral. A principal meta da música barroca era definida pelo
intento do compositor em apresentar objetivamente um estado emocional, apesar do quão diverso os
processos tenham sido. Essa sistematização sobre os afetos estava enraizada na disciplina retórica,
que foi se tornando cada vez mais influente, particularmente na teoria composicional alemã. Os conceitos de retórica, assim como os afetos, centralizavam-se na estrutura da música e nas figuras da retórica musical, referidas como “as várias linguagens dos afetos” (BARTEL, 1997, p. 30).
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3. Silêncio e retórica: as figuras retóricas musicais de silêncio
Em “A Retórica do Silêncio”, Cesar Mariano Villavicencio ofereceu uma exemplificação
de como “elementos musicais como pausas, cesuras e articulações foram usados por compositores
em diferentes períodos da história da música, com a finalidade de provocar com ênfase determinados
estados de espírito” (VILLAVICENCIO, 2011, p. 101).
As figuras musicais de silêncio podem ser divididas em duas categorias, segundo Bartel:
aquelas que significam uma quebra ou ruptura da linha musical (abruptio, ellipsis, tmesis) e aquelas
que significam silêncio subsequente (aposiopesis, homoioptoton, homoioteleuton, suspiratio) (BARTEL, 1997, p. 362). Porém, as Figurenlehren estão situadas no plural, pois designavam figuras de retórica musical. Haviam definições diferentes de uma mesma figura, não havendo consenso entre os
teóricos. Villavicencio buscou discernir a aplicação das seguintes figuras da retórica musical no período barroco que estavam vinculadas ao silêncio: aposiopesis, abruptio, suspiratio, ellipsis, synecdoche, pausa, tmesis, homoioptoton e homoioteleuton.2
Seu artigo sugere uma divisão das pausas e de seus objetivos musicais em três grupos.
1. Figuras do silêncio relacionadas com pathos:
• Abruptio: pausa súbita na música que cria um afeto inesperado.
• Aposiopesis: pausa geral com afeto.
• Suspiratio: pausa que corresponde a um suspiro.
2.
•
•
•

Figuras do silêncio sem relação com pathos:
Pausa: pausa no final, que conclui em descanso.
Aposiopesis: pausa geral sem afeto.
Tmesis: fragmentação estrutural de uma sequência musical por meio de pausas.

3.
•
•
•

Figuras do silêncio relacionadas com sua função afetivo-estrutural:
Homoioteleuton: pausas geradas após uma clara intensão de final. Finale silentium.
Homoioptoton: pausas geradas sem a intensão de uma finalização. E.g. Aposiopesis.
Homoioarche: pausa geral que precede os primeiros sons de um movimento, seção, etc
(VILLAVICENCIO, 2011).

Villavicencio expõe diversas opiniões sobre a categorização dos silêncios, por exemplo: Bartel, que propõe uma
divisão entre figuras de interrupção (abruptio, elipsis, tmesis) e figuras de silêncio (aposiopesis, homoiopton, homoioteleuton, suspiratio); Kircher, que se refere ao abruptio como aposiopesis; Walther que subdivide a aposiopesis em
duas subcategorias: homoioptoton e homoioteleuton. A categorização de Bartel, ao propor uma categorização entre
figuras de interrupção e silêncio, pode gerar o problema de situar figuras divergentes numa mesma categoria, tais
como: pausa (essencialmente seria o silêncio que circunda o conteúdo) e suspiratio (figura ligada ao pathos, isto é,
que apresenta musicalmente a representação emocional do suspiro, utilizando pausas). Outra possibilidade de classificação das pausas retóricas apresentada por Villavicencio seria: pausas coletivas e aquelas usadas individualmente.
Entretanto, isso poderia incorrer no problema de situarmos novamente figuras com diferentes objetivos dentro da
mesma categoria, como por exemplo: a aposiopesis, vinculada ao pathos e a pausa, que não teria conotação afetiva
(VILLAVICENCIO, 2011).
2
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a) Abruptio: uma repentina e inesperada pausa na composição musical.
É uma dentre outras figuras de silêncio, tais como: aposiopesis, ellipsis, homoioptoton,
homoioteleuton, tmesis, suspiratio e especialmente a pausa. Embora não seja comumente encontrada
como uma figura retórica, o termo já era utilizado por Virgílio “como o corte no meio do discurso”
(SIMPSON, 1968, p. 75 apud VILLAVICENCIO, 2011, p. 103). Ela se constitui como uma atual e
inesperada pausa em uma passagem musical. Vogt e Spiess consideraram ambas, abruptio e tmesis,
como figuras de retórica musical. A abruptio seria uma “quebra”, uma pausa em direção ao fim da
composição, já a tmesis seriam interrupções curtas dentro do contexto de uma composição, análoga à
stenasmus ou suspiratio de Kircher (BARTEL, 1997, p. 168).
Na ária Es ist volbracht da Paixão segundo São João, de Johann Sebastian Bach, encontra-se um exemplo de abruptio. Villavicencio considera que o abruptio está ligado nessa música à figura da exclamatio, uma vez que ocorre vinculada à força ascendente em que é expressada a palavra
Kampf (luta) (VILLAVICENCIO, 2011).

Exemplo 3: Aria Es ist Volbracht da Johannes Passion, BWV 245 de J.S. BACH (Leipzig, Bach Gesellschaft
apud VILLAVICENIO, 2011

b) Aposiopesis: um descanso em uma ou todas as vozes de uma composição; uma pausa geral.
A maior parte dos autores a define como uma pausa geral, afetando todas as vozes da
composição. Como significado literal, apo significa remoto e siopesis, silêncio. Essa figura está
relacionada com a abruptio, tal como Spiess enfatizou. Entretanto, enquanto a abruptio denotava
uma pausa repentina numa passagem musical, a aposiopesis era referente a um uso intencional e
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expressivo do silêncio na composição. Além disso, a abruptio é normalmente descrita como repentina e inesperada, uma característica não necessariamente inerente à aposiopesis (BARTEL,
1997, p. 203).
A aposiopesis é frequentemente encontrada nas composições onde o texto é referente à
morte ou a eternidade. Nesses casos a aposiopesis era comumente empregada expressando infinidade ou o nada. Herbst afirmou que ela podia ser utilizada nas composições quando a perda, a queda ou
a destruição de algo estavam a ser expressos. Ela pode estar associada ainda à figura de interrogatio,
expressando assim o silêncio que precede a pergunta (BARTEL, 1997, p. 203).
A aposiopesis ou reticentia indica uma interrupção coletiva. Uma pausa geral relacionada
ou não com o páthos, (...) “um corte súbito em todas as partes da composição no meio do discurso,
usualmente para dar a entender ter sido rendido à emoção” (BURTON, 2010 apud VILLAVICENCIO, 2011, p. 104).
No concerto Grosso nº 1, em Sol maior, Op. 6, Georg F. Handel encontramos uma aposiopesis de suspensão no compasso 79, uma vez que ocorre após o acorde de sétima da dominante,
V , do compasso 78, retardando a cadência esperada e direcionando o ouvinte para a resolução na
tônica em Sol maior.

Exemplo 4: Allegro do Concerto Grosso I, Op. 6, de Handel, compassos 75 à 81. http://ks.imslp.net/files/
imglnks/usimg/1/12/IMSLP17698-Handel_Concerti_Grossi.pdf

c) Suspiratio, stenasmus: uma expressão musical de um suspiro através de uma pausa.
A suspiratio or stenasmus (de suspirare, stenazo, para suspiro, gemido) referia-se aos
usos específicos do emprego da pausa numa composição, com o intuito de expressar suspiros, gemidos, ou afetos relacionados. Os termos não apareciam como figuras retóricas. Tais expressões de
silêncio fariam parte do domínio da elocução do texto e, portanto, não corresponderiam à estrutura
formal de uma oração. Em contraste, pausas musicais deviam ser notadas na composição, por isso a
existência de figuras de retórica musicais de silêncio (BARTEL, 1997, p. 392).
Comunicações

461

Menu
Suspiratio, ou stenasmus são figuras relacionadas com páthos que tem o objetivo de introduzir o silêncio com objetivos de suscitar emoções relacionadas à tristeza, mágoa, angústia etc
(VILLAVICENCIO, 2011).
Em Salve Regina HWV 241, de Handel, em dó menor encontramos um exemplo de suspiratio nada distante das pausas indicando suspiro em Sospirava il mio core, de Carlo Gesualdo e
Octavia, Addio Roma, de L’incoronazione di Poppea (1642), de Monteverdi. O adágio, em compasso ternário já remete a sacralidade da trindade. As pausas sugerindo suspiros ocorrem entre a palavra
suspiramus na frase: ad te suspiramus, gementes et flentes (a vós suspiramos gemendo e chorando).
Ao suspiro se sucede um lamentoso gemido descrito musicalmente por Handel através das colcheias
realizadas pelos violinos no compasso 30.

Exemplo 5: Handel – Salve Regina, HWV 241 (1707) – Adagio Compassos 23 à 32. http://ks.imslp.net/files/
imglnks/usimg/d/df/IMSLP360003-PMLP581450-IMSLP18899-PMLP44665-HG_Band_38_HWV_241.pdf

Conclusão
O silêncio era um elemento bastante recorrente na música antiga, desde a prática renascentista da word-painting, ao modo retórico em que era tratado na música barroca. Permeado de
intencionalidade retórica, com o intuito persuasivo, o silêncio na música barroca deveria mover o ouvinte em direção ao afeto pretendido. A ênfase luterana, na exegese da palavra, educação e proselitismo, associada à ênfase renascentista sobre as disciplinas linguísticas resultaram num conceito de
música que elevava a expressão do texto e sua associação com os afetos, a musica poetica. Era pontuada a função didática da música associada ao texto. Ambas, música e palavra existiam para ensinar
e proclamar o Evangelho Cristão (BARTEL, 1997, p. 58).
A característica edificadora da música para Lutero se juntou às premissas setecentistas de
orientação aristotélica vinculadas a tradição Retórica. A arte, compreendida como imitação da natureza, em Aristóteles, deveria incitar o sujeito a Virtude, que correspondia ao fim de toda ação e de toda
arte. Daí decorre que beleza implicava também em finalidade moral. A virtude aristotélica foi confundida com os ideais cristãos ao adequar os fins de toda arte à edificação religiosa. Ideia em voga da
Alemanha protestante aos autores do começo do século XVIII (LUCAS, 2005).
Mais do que um efeito decorativo do texto, tal como a técnica renascentista da word-painting, a música barroca tinha um propósito intencional de gerar e mover o afeto do ouvinte. Essa era
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a sua arte. A expressividade suscitada pela música barroca alemã produzia um acordo social entre o
sujeito e a Congregação, através dela o homem entrava em harmonia com a Palavra de Deus tão reivindicada por Lutero. As figuras retóricas eram um grande meio para criar esse sentido divino. Dentre
elas, as figuras de silêncio tinham a sua posição garantida. Silêncio edificador para ouvir a “Palavra”
do Criador. Silêncio com sentido divino.
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Tempo musical e regularidade
– um estudo sobre o rubato
João Miguel Bellard Freire (UFRJ)
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Resumo: O presente artigo apresenta uma discussão sobre o tempo musical, enfocando a percepção de regularidade
temporal e sua alteração através do rubato. Vamos contrapor duas visões sobre tempo musical, uma mais objetivista, que
considera a estrutura da música como constante e que toma por base a partitura. A outra visão é subjetivista e lida com
a estrutura percebida da obra, valorizando a escuta. Defendemos que para abordar a performance, é necessário levar em
conta a dimensão subjetiva do tempo em sua realização concreta, o que ressalta a importância do intérprete. Também
abordaremos a história do conceito de rubato em suas duas modalidades: a prática antiga e a posterior (HUDSON,
1994). Vamos apresentar diferentes concepções de rubato de autores ligados diretamente à prática musical. Pelo fato
de serem intérpretes, esses autores abordaram o rubato, quase sempre ausente das discussões teóricas sobre tempo
musical. Uma proposta teórica sobre o rubato também será analisada. Contrapondo uma concepção teórica sobre tempo
e uma visão decorrente da experiência musical de intérpretes, buscamos uma aproximação entre teoria e prática na
interpretação, destacando a correlação entre a adoção do rubato e a estrutura musical da obra. Esperamos, dessa forma,
valorizar a construção de sentido expressivo em uma performance através da maneira como o intérprete concebe o
tempo musical, bem como contribuir para novas possibilidades de investigação musicológica, tratando da obra musical
como objeto sonoro.
Palavras-chave: tempo musical. regularidade. rubato. práticas interpretativas. musicologia
Abstract: This article presents a discussion about musical time, focusing on the perception of temporal regularity and its
alteration through rubato. We will contrast two views about musical time, one of which is more objectivist and considers
the structure of music as a constant and the score as a basis. The other view is subjectivist and deals with the perceived
structure of the work, valuing the listening experience. We assert that in order to approach performance it is necessary
to take into account the subjective dimension of time and its concrete realization, which underscores the importance of
the performer. We will also approach the history of the concept of rubato in its two modalities: early and later practice.
We will present different conceptions of rubato by authors who are directly linked to musical practice. Due to their being
performers, these authors have approached rubato, which is almost always absent from theoretical discussions about
musical time. A theoretical proposition about rubato will also be analyzed. Contrasting a theoretical conception about time
and a view resulting from the musical experience of performers, we seek an approximation between theory and practice in
performance, highlighting the correlation between the adoption of rubato and the musical structure of the work. We hope,
therefore, to value the construction of expressive meaning in a performance through the way the performer conceives of
musical time, as well as to contribute to new possibilities of musicological investigation, by treating the musical work as
a sonic object.
Keywords: musical time. regularity. rubato. performance practices. Musicology

Introdução
O presente artigo apresenta uma discussão sobre o tempo musical, enfocando a percepção
de regularidade temporal e sua alteração através do rubato. Revisaremos o histórico do conceito de
rubato, utilizando a concepção de Hudson (1994) que aponta duas práticas relacionadas ao conceito:
a prática antiga (early practice) e a prática posterior (later practice). Vamos contrapor essa definição
a relatos históricos sobre a prática do rubato, enfocando visões de C.P.E. Bach, e relatos de alunos de
Chopin e Liszt sobre suas concepções temporais, bem como vamos apresentar diferentes perspectivas
de intérpretes/ pianistas atuais sobre o emprego do rubato na performance, além de uma investigação
teórica a seu respeito (YESTON, 1975).
Em seguida, discutiremos duas abordagens teóricas sobre tempo musical: uma mais objetivista e centrada no estudo da partitura (COOPER;MEYER, 1960, LERDAHL: JACKENDOFF,
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1983), e outra mais subjetivista e que valoriza a percepção da estrutura através da escuta (CLIFOTN,
1983; KRAMER, 1988). Vamos defender aqui a perspectiva que valoriza a escuta, apontando suas
contribuições para a reflexão e a prática de intérpretes, bem como suas possíveis implicações para a
musicologia. A abordagem que será desenvolvida sinaliza para um entrecruzamento entre a musicologia histórica, as práticas interpretativas e a teoria da música, esperando oferecer uma contribuição
para o avanço do conhecimento em nossa área.

1. Discussão
Antes de iniciarmos a revisão acerca do rubato, vamos comentar brevemente sobre regularidade temporal na música.

1.1 Tempo e regularidade
A regularidade é um fator que pode ser associado ao tempo musical. Sua percepção tem
a ver com a recorrência de eventos sonoros e com a criação de expectativas de continuidade. Dito
de outra forma, regularidade envolve, não apenas, a periodicidade com que os eventos ocorrem, mas
também, a expectativa dessa recorrência. A discussão sobre regularidade temporal pode envolver outros conceitos associados, como métrica e ritmo, continuidade e descontinuidade. Iniciaremos nossa
discussão sobre rubato e voltaremos, em seguida, a aprofundar duas visões sobre tempo musical e suas implicações na compreensão do rubato.

1.2 Rubato
A percepção de regularidade pode ser alterada por recursos expressivos, como a alteração da estabilidade da pulsação, através do rubato. Apesar de sua importância na realização do
tempo musical na performance, ele não é geralmente abordado nas reflexões teóricas sobre tempo
musical.
Numa visão objetivista, que parte do princípio da estabilidade da estrutura, mudanças
pontuais na métrica (como as introduzidas pelo rubato) não são valorizadas, por serem consideradas
como desvios temporários da regularidade do tempo, sem importância na construção da obra. Contudo, se pensarmos que as concepções, e, consequentemente, as ênfases temporais realizadas pelos
intérpretes vão interferir na estrutura percebida da obra, podemos entender que as modificações temporais por eles realizadas têm implicação significativa. Observamos, ainda, que, na literatura revista,
os textos de intérpretes apresentaram considerações importantes sobre o tema, ao passo que os autores
eminentemente teóricos em suas abordagens, em geral, não concedem importância ao assunto. Passamos agora a uma revisão histórica sobre o termo.
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1.3 Breve revisão histórica do termo
A origem do termo rubato é revista por Hudson (1994) e por Eigeldinger (1986). Ambos
apresentam a mesma tradução para o termo tempo rubato, que quer dizer, em italiano, “tempo roubado”. De acordo com Eigeldinger, foi utilizado pela primeira vez no tratado de Tosi, teórico bolonhês
de bel canto, em 1723, embora o tipo de prática que o termo descreva remonte provavelmente aos
primórdios da monodia acompanhada dos círculos humanistas italianos.
[...] rubato é um sistema de compensação onde o valor de uma nota pode ser prolongado ou
diminuído em detrimento ou ganho da nota seguinte. Esse ‘estelionato’ métrico é mais bem
aplicado a ornamentos improvisados [levando em consideração o sentido das palavras tanto
quanto a música] sobre o movimento imperturbável do baixo (grifo de Tosi). Resulta do contraponto entre a linha do solo e a linha do baixo e é caracterizada, em termos verticais, por
momentos de deslocamento métrico entra as duas partes; é deixado ao bom senso do cantor
usá-lo com moderação, de acordo com as regras do bom gosto.1 (TOSI, 1723, p. 81-2, 99, 105
apud EIGELDINGER, 1986, p. 118)

Embora não precise o tratado citado acima como a primeira menção ao termo, Hudson
enumera as datas em que o conceito foi empregado pela primeira vez em diferentes contextos musicais: “A palavra rubato aparece em conexão com música vocal em 1723, a expressão tempo rubato
em 1752. Rubato aparece primeiro em fontes para teclado em 1755 e para violino em 1756.”2 (HUDSON, 1994, p. 2)
Hudson (1994) aponta dois tipos de prática de rubato. Ele as nomeou como rubato antigo
(early rubato) e rubato posterior (later rubato). O rubato antigo está descrito na citação de Tosi (alteração da melodia e manutenção do baixo) e surgiu como conceito na data citada acima e o rubato
posterior apresenta variação de andamento envolvendo todos os elementos da música, não somente a
melodia. Esta prática surge no Romantismo. Segundo Hudson, ambas coexistiram na primeira metade do século XIX e, depois, permaneceu a prática posterior, que é a empregada até hoje. Vamos aprofundar as descrições a seguir.
Carl Philipp Emanuel Bach (1996) comenta sobre o rubato nos moldes da prática antiga:
No início de uma fermata, que exprime languidez, ternura ou tristeza, também se retarda
um pouco o andamento. E é aqui que se deve tratar do tempo rubato. Nesta maneira de
escrever, certas figuras, às vezes, têm mais, às vezes, têm menos notas do que o permitido
pela divisão do compasso. Pode-se assim deformar parte de um compasso, ou o compasso
inteiro, ou mesmo uma série de compassos. O mais difícil, e o mais, importante, é que as
notas de mesmo valor sejam executadas exatamente da mesma maneira. Quando a execução ocorre de tal forma que uma mão parece tocar fora do compasso, enquanto a outra bate
todas as divisões do compasso meticulosamente, então está se fazendo o que se deve fazer
nestes casos. É raro, então, que duas vozes sejam tocadas ao mesmo tempo. (BACH, 1996,
p. 111-112)

[...] rubato is a system of compensation whereby the value of a note may be prolonged or shortened to the detriment or
gain of the succeeding note. This metric ‘larceny’ is best applied to improved ornaments [taking the sense of the words
into account as much as the music] over the imperturbable movement of the bass (underlined by Tosi). It results from
counterpoint between the solo line and the bass line and is characterized, vertically speaking, by moments of metric displacement between the two part; it is left to the singer’s discretion to use it with moderation, according to the rules of
good taste.
2
The word rubato appears in connection with vocal music in 1723, the expression tempo rubato in 1752. Rubato first
occurs in sources for keyboard in 1755 and for violin in 1756.
1
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Yeston cita o mesmo tipo de prática de rubato no tratado de violino de Leopold Mozart
(YESTON, 1975, p. 288).
Chopin, nome fortemente associado ao uso do rubato como recurso expressivo, criticava
exageros em sua adoção pelo intérprete. Seu tipo de rubato, de acordo com os relatos de seus alunos
e de outros músicos de sua época, estava próximo à pratica antiga:
Chopin era inexorável na manutenção do tempo, e alguns leitores vão se surpreender em
saber que o metrônomo nunca deixava seu piano. Mesmo em seu muito difamado tempo
rubato, a mão responsável pelo acompanhamento mantinha um tempo estrito, enquanto
a outra mão, cantando a melodia, libertaria a essência do pensamento musical de todas as
amarras rítmicas, quer por protelar hesitantemente ou por ansiosamente antecipar o movimento com uma certa veemência impaciente similar a um discurso apaixonado.3 (MIKULI,
apud EIGELDINGER, 1986, p. 49)

Mikuli (discípulo de Chopin) acrescenta que o uso de rubato por Chopin era frequente
em suas interpretações, mas tinha coerência lógica com a obra em questão: “Era sempre justificado
por um fortalecimento ou enfraquecimento da linha melódica, por detalhes harmônicos, pela estrutura figurativa. Era fluido, natural; nunca se degenerava em exagero ou afetação.”4. (ibidem, p. 50) A
coerência apontada por Mikuli é relacionada por ele ao conteúdo emocional da obra. No entanto, podemos acrescentar que a justificativa da relação com a linha melódica, harmonia, etc., converge o que
outros autores revisados apontam – o rubato tem forte conexão com a estrutura da obra.
A formação de Chopin, segundo Eigeldinger (1986), se deu com mestres que tinham forte
conexão com o Pré-Classicismo, além de ter tido contato próximo com círculos de cantores ligados
ao bel canto, o que teria influenciado sua maneira de conceber o rubato, que apresenta características
semelhantes às prescritas por Tosi.
O rubato praticado por Liszt já se enquadraria na prática posterior de acordo com uma
comparação entre o rubato de Chopin e o de Liszt feita por Carl Lachmund, aluno de Liszt:
Nessa ocasião [Liszt nos deu] um insight importante sobre o rubato lisztiano, que consiste de variações sutis de andamento e expressão em uma declamação livre, inteiramente
diferente do sistema de pegar-e- devolver de Chopin. O rubato de Liszt é mais como uma
suspensão leve e repentina do ritmo nessa ou naquela nota importante, de modo que o fraseado fique sobretudo mais claramente e convincentemente expresso. Ao tocar, Liszt parecia
pouco preocupado em manter o tempo, e, no entanto, nem a simetria estética nem o ritmo
eram afetados.5 (LACHMUND apud EIGELDINGER, 1986, p. 122)

Aqui, a oposição entre as duas concepções fica bastante clara: por um lado, a ideia de
compensação de valores das notas quando há alteração; de outro, a conexão com a declamação livre,
In keeping time Chopin was inexorable, and some readers will be surprised to learn that the metronome never left his
piano. Even in his much maligned tempo rubato, the hand responsible for the accompaniment would keep strict time,
while the other hand, singing the melody, would free the essence of the musical thought from all rhythmic fetters, either
by lingering hesitantly or by eagerly anticipating the movement with a certain impatient vehemence akin to a passionate
speech.
4
It always justified itself by a strengthening or weakening of the melodic line, by harmonic details, by the figurative
structure. It was fluid, natural; it never degenerated into exaggeration or affectation.
5
On this occasion [Liszt gave us] an important insight into Lisztian rubato, consisting of subtle variations of tempo and
expression within a free declamation, entirely different from Chopin’s give-and-take system [Eilen und Zögern]. Liszt’s
rubato is more a sudden, light suspension of the rhythm on this or that note, so that the phrasing will above all be clearly
and convincingly brought out. While playing, Liszt seemed barely preoccupied with keeping in time, and yet neither the
aesthetic symmetry nor the rhythm was affected.
3
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sem necessidade de tornar proporcional a mudança realizada nas durações. Lachmund, entretanto,
considera que, apesar de a proporcionalidade não ser uma preocupação expressa de Liszt, ela se fazia
presente, mesmo com as liberdades rítmicas que ele tomava.
Cabe ressaltar que estamos lidando com relatos de terceiros a respeito das práticas de
Chopin e Liszt, o que torna menos confiáveis as fontes, mas há consistência com outros relatos da
época e com as práticas de performance de rubato apontadas por Hudson e, por isso, optamos por citá-las aqui.

1.4 Visão dos intérpretes- século XX e XXI
Berman (2000) considera o rubato como um desvio temporal expressivo, aproximando-se da concepção de Tosi que trata do rubato como um sistema de compensação métrica. Ele aponta
duas possibilidades quanto à sua realização (correspondentes aos dois rubatos acima citados): que a
alteração abranja todos os elementos da estrutura musical do trecho em questão ou que afete somente alguns.
Barenboim (2009) entende rubato de forma similar e aponta o papel do intérprete na realização de modificações sutis na pulsação:
A arte do rubato é estar livre para implementar modificações sutis no tempo, mantendo uma
ligação com ele, seu pulso interno. Essas modificações imperceptíveis devem corresponder
a uma acentuação, e não a uma alteração, de certos elementos no ritmo. (BARENBOIM,
2009, p. 26)

Esta citação aborda um ponto importante, pois, segundo sua visão, as modificações são
uma intensificação/ acentuação, mas não uma mudança de elementos do ritmo ou da estrutura da obra.
Desse modo, o rubato, segundo ele, não teria um caráter arbitrário. A manutenção de uma conexão entre as modificações e o pulso original é importante para que não se perca a sensação métrica, ou seja,
não deve haver, segundo esse entendimento, uma modificação exagerada na pulsação, para que não
se comprometa a percepção métrica.
A importância da base métrica na relação entre o rubato e o tempo da obra é enfatizada,
também, por Berman (2000). Para ele, mesmo em estilos que envolvem maior presença do rubato, este não deve ser usado de forma arbitrária, errática, modificando aleatoriamente a regularidade temporal do pulso. Considera, por esse motivo, que o rubato não deve ser usado de forma abusiva, embora
o entenda como essencial à interpretação. Seu uso é apropriado a praticamente todo tipo de peça, mas
seu grau deve variar de acordo com o estilo musical da obra em questão. O fator crucial é sentir sua
medida apropriada.
A possibilidade do uso do rubato em praticamente todo estilo musical também é sinalizada por Wolff (1972). Tanto para Berman (2000) quanto para Wolff, a flexibilização do tempo não deve
descaracterizar o pulso- a estrutura ao redor das modificações precisa estar firme.
Wolff (1972) considera que o uso do rubato decorre da necessidade momentânea do intérprete de clarificar uma linha melódica, reforçando, assim, a conexão do rubato com a estrutura da
obra. Ou seja, de forma semelhante a outros autores, não considera o rubato totalmente independente
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da estrutura da obra, embora o vincule mais diretamente à estrutura melódica. Por outro lado, ao indicar que a necessidade de seu uso decorre da necessidade sentida pelo intérprete, ele valoriza o papel deste. Sobre isso, o autor cita Schnabel: “rubato [...] é uma permissão, nunca uma ordem [...].”6
(WOLF, 1972, p. 71)
Outros autores também apontam a importância de preservar, em certa medida, a regularidade, na realização do rubato. Em seu estudo sobre a interpretação de Bach ao teclado, Badura-Skoda
(1993) considera que, apesar da concepção rítmica da música barroca sugerir a adoção de um tempo regular, pequenos desvios temporais são muito importantes do ponto de vista expressivo. O autor acrescenta que o uso do rubato adiciona uma “liberdade retórica” à música e afirma que seu emprego também
confere sensação de improvisação ao que está sendo tocado, graças às acelerações e aos retardos.
Berman (2000) considera a compensação de valores, quando há alterações, interessante:
caso a pulsação seja acelerada, ela deve ser desacelerada depois; se for desacelerada, que depois seja acelerada novamente. Dessa forma, manter-se-ia um andamento médio, embora Berman considere
que isso não deva ser feito de forma rígida. Barenboim (2009) concorda com esse entendimento sobre rubato, pois acredita que, “moralmente”, se algo foi roubado, deve ser posteriormente restituído.
A expansão de um determinado trecho ou de um certo grupo de notas deve ser, inevitavelmente, seguida por uma passagem ou um grupo de notas executadas em um fluxo maior,
para que a modificação do tempo seja apenas momentânea, e o metrônomo, fazendo a marcação de todas as partes da passagem, esteja em sincronia com a música no começo e no fim,
mas não necessariamente enquanto ela dura. (BARENBOIM, 2009, p. 26)

Para Berman (2000), deve-se evitar usar repetidamente o mesmo tipo de rubato durante
uma peça, pois isso seria contrário ao propósito desse recurso, que é o de agregar um caráter mais livre à performance. Ou seja, a modificação da regularidade não deve ser sempre realizada da mesma
forma, sob pena de se tornar previsível.
A busca por consistência na manutenção da pulsação paralelamente à sensação de fluidez
e liberdade é salientada por Berman (2000), relacionando, assim, estabilidade métrica e flexibilidade
melódica. Ele chama isso de “métrica expressiva” [expressive meter]. Nesta, apesar da distribuição
equidistante dos pulsos continuar sendo o padrão, os pulsos funcionam como magnetos atraindo ou
afastando os sons ao seu redor. O autor recomenda, então, que se adote a marcação regular de pulsos
mais largos do que a unidade de tempo: “Deixe-as serem estáveis enquanto todo o resto entre elas é
mais solto.”7 (BERMAN, 2000, p. 92) Ou seja, ele defende que a naturalidade do rubato depende da
escolha da unidade de pulsação a ser mantida regular. Se a unidade regular for pequena, a performance pode soar mecânica; se for demasiado grande, ela pode ficar frouxa. Em termos práticos, Berman
sugere a introdução de pequeníssimas cesuras, atrasando a nota subsequente, ou a sustentação de uma
nota discretamente, para aumentar sua duração.
Apesar de não estarmos realizando, nessa pesquisa, uma investigação de aspectos relacionados à performance historicamente informada, achamos oportuno contrapor as visões dos intérpretes atuais, expressa em seus livros, com visões de intérpretes e compositores importantes de outros
períodos. Podemos perceber convergências entre eles, tanto no que diz respeito à maneira de realizar
6
7

Rubato [...] is a permission, never an order [...].
Let them be steady while everything in between is looser.
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o rubato, quanto às críticas que fazem ao seu uso de modo arbitrário. Entretanto, as diferenças sobre
como realizá-lo podem ser entendidas como decorrentes de uma atualização da escuta, que pode adotar novas concepções e rejeitar algo que antes era uma prática legitimada pelos intérpretes de determinado período.
Como exemplo dessas diferenças, citamos os comentários de Wolff e Berman, quanto às
recomendações de Mozart e Chopin sobre a realização do rubato, com a permanência de uma linha
ininterrupta no acompanhamento, enquanto a melodia sofre variações temporais. A defasagem ocasionada entre as mãos é criticada por Berman, que afirma que essa forma de tocar pode soar um pouco afetada para o ouvido moderno. Por isso, ele sugere que esse tipo de rubato seja empregado como
um recurso de fraseado que é utilizado para aumentar a expressividade da melodia. Este exemplo reforça nosso entendimento acerca das transformações da escuta e do gosto no que concerne à concepção temporal na interpretação, com reflexos na forma de realizar o rubato, introduzindo modificações
na regularidade métrica.
Nesta revisão sobre o rubato, vimos diferentes concepções conceituais e práticas, sobre
como realizá-lo e sobre os limites do seu uso. Em geral, pudemos perceber uma aproximação entre
elas no que diz respeito a entender o rubato como aspecto expressivo, intrinsecamente relacionado à
estrutura da obra. Embora usualmente seja dada primazia à melodia como desencadeadora do rubato,
muitos autores o relacionam a outros aspectos da estrutura, como harmonia, textura, etc.
Apesar de reconhecermos conexão entre rubato e estrutura, isso não equivale a dizer que
o compositor ou a obra “determina” o rubato. O rubato envolve aspectos subjetivos da interpretação,
não inteiramente prescritos na partitura, dependendo, portanto, da concepção temporal que o intérprete tem da obra, o que, em última instância, tem a ver com a escuta do mesmo. Por essa escuta ser
subjetiva, está sujeita a variações, não só de músico para músico, mas o próprio músico pode atualizar sua escuta e salientar diferentes aspectos da obra ou modificá-la a ponto de apresentar uma nova
concepção temporal de uma mesma obra.

1.5 Ritmo e métrica- uma abordagem objetivista
Boa parte da literatura que trata do tempo na música o faz, exclusiva ou quase exclusivamente, a partir do par ritmo e métrica, como os elementos que o estruturam e o definem. Essa literatura aborda-os, com frequência, a partir de um viés estruturalista- objetivista, descrevendo a estrutura
de uma peça musical em níveis hierárquicos, indo do que está grafado na partitura, por redução, até
níveis mais profundos, que se apresentam mais simplificados. Ritmo e métrica são considerados como estruturas arquitetônicas, agrupadas em níveis hierárquicos.
Os autores aqui revisados que seguem essa linha de pensamento distinguem esses conceitos a partir da oposição entre regularidade (tendência à constância, associada à métrica) e liberdade
(tendência à variedade, associada ao ritmo). Epstein (1979) emprega os termos tempo “cronométrico”
[chronometric time] (com caráter mecânico, associado à métrica) e tempo “integral” [integral time]
(experimentado de forma singular, qualificado pelas características específicas da música ouvida). O
tempo integral é associado, por ele, ao ritmo.
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Ao entender o rubato como uma alteração momentânea da métrica, que não afeta a estrutura e por basear suas análises inteira ou quase inteiramente na partitura, esse tipo de visão deixa de
valorizar a performance como instância de realização da obra capaz de estabelecer diferentes sentidos
expressivos a partir do tempo, entre outros aspectos.
Para essa linha de abordagem, outro conceito importante é o de agrupamento. O ritmo
não é apenas uma mera sequência de durações proporcionais, mas é composto de agrupamentos de
sons em padrões estruturados (COOPER; MEYER, 1960, p. 1). A principal característica de um agrupamento musical é a sua escuta de forma hierarquizada (um motivo é parte de um tema, uma seção é
parte de uma peça, etc.). (LERDAHL; JACKENDOFF, 1983, p. 13)
A acentuação é um dos elementos pertinentes à organização rítmica dos agrupamentos. O
próprio conceito de ritmo também a envolve. O pulso, para Cooper e Meyer (1960), demarca unidades iguais no continuum temporal e é essencial para a constituição da métrica.
É importante observarmos que as considerações dos autores apresentados nessa seção tratam de características do tempo como fenômeno predominantemente externo ao ser humano, pouco
espaço concedendo à escuta subjetiva.8 Esse pouco espaço dedicado à escuta fica evidenciado na definição de métrica de Cooper e Meyer, que transcrevemos a seguir: “[...] é a medida do número de
pulsos entre acentos que recorrem de maneira mais ou menos regular. Assim, para que a métrica possa existir, alguns dos pulsos numa série devem ser acentuados [...] em relação aos demais.”9 (COOPER; MEYER, 1960, p. 4)
Ainda segundo esses autores, embora a métrica tenda a ser regular, suas irregularidades
não chegam a afetar a percepção geral da organização métrica, por serem temporárias. Nessa linha de
entendimento, a métrica é entendida como uma grade, uma estrutura a priori onde os eventos sonoros
constituintes do ritmo ocorrem.
Hasty (1997) critica essa concepção de métrica, pois a associa a um determinismo rígido.
Segundo ele, as teorias sobre métrica se baseiam na tecnologia da notação métrica. Desse modo, os
pressupostos de homogeneidade e de determinismo derivam da prática da notação e são responsáveis
pela oposição entre métrica e ritmo.
Para esse mesmo autor, ao conceber a métrica como periodicidade, estamos importando
ideias de tempo da teoria científica que não correspondem às nossas intuições de ritmo como categoria estética.
A noção de tempo que a métrica evoca é aquela da doutrina científica clássica- um tempo
homogêneo e uniformemente fluindo que serve como um receptáculo para eventos enquanto
permanece sem ser afetado pelos eventos que ele venha a conter. Essa é uma concepção de
tempo modelada no número, um continuum infinitamente divisível composto de (ou decomposto em) instantes sem duração- contrapartes temporais de pontos sem extensão do espaço
matemático.10 (HASTY, 1997, p. 7)

Em outra seção, vamos abordar outro tipo de concepção temporal de caráter mais subjetivo, qualitativo.
The measurement of the number of pulses between more or less regularly recurring accents. Therefore, in order for
meter to exist, some of the pulses in a series must be accented [...] relative to others.
10
The notion of time meter evokes is that of classical scientific doctrine- a homogeneous, evenly flowing time that serves as a receptacle for events while remaining unaffected by the events it comes to contain. It is a conception of time
modeled on number, an infinitely divisible continuum composed of (or decomposable into) durationless instants- temporal counterparts of the extensionless points of mathematical space.
8
9
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Uma consequência desse entendimento é que, nessa oposição ritmo-métrica, a métrica é
desmerecida. “Nós falamos da liberdade rítmica e da tirania do compasso.”11 (ibidem, p. 5)
De maneira similar a Hasty, Kramer (1988) considera que a métrica não é separada da
música pelo fato de ser a própria música que determina os padrões de acento que constituem a métrica. A métrica também não é mecânica, a despeito de sua tendência a continuidade.
Outra observação de Kramer reforça o papel ativo da performance: “Eu acredito que
acentos e, consequentemente, ritmo pode ser influenciado, se não criado, através da performance.”12
(ibidem, p. 121) As variações temporais que os intérpretes utilizam em suas performances, têm por
finalidade “[...] produzir uma interpretação sensível, significativa e satisfatória emocionalmente das
estruturas temporais de uma composição.”13 (ibidem, p. 121) Para o autor, interpretações que soam
como “revelações”, que trazem novo significado a uma peça conhecida, têm na interpretação dos parâmetros temporais sua principal característica, já que as alturas, harmonias, etc. estão notadas de forma inequívoca na partitura.
Por não ser intérprete, Kramer (1988) não se considera capaz de explicar como os intérpretes manipulam as diferentes ênfases e acentos que ocorrem numa peça. Suas considerações reforçam uma concepção temporal subjetiva, com a estrutura sendo entendida como estrutura percebida.
Graças às diferentes percepções e concepções de tempo subjacentes, teríamos múltiplas possibilidades interpretativas para uma obra. Isso será discutido mais à frente.

1.6 Uma abordagem teórica sobre o rubato
Yeston (1975) faz um estudo teórico sobre o rubato, discutindo seus limites e investigando a possibilidade de as alterações temporais obscurecerem a estrutura métrica de uma obra. O autor
busca uma relação entre as inflexões temporais realizadas pelo intérprete e a estrutura da obra, com
pressupostos sobre o tempo musical semelhantes aos descritos na seção anterior
Suas análises se baseiam em uma concepção estruturalista e hierárquica da construção
musical (análise nos moldes schenkerianos), partindo do nível do que está escrito na partitura (superficial, foreground), passando ao nível intermediário (middleground), onde as acentuações rítmicas e
as alturas principais permanecem, bem como o ritmo harmônico.
De acordo com ele, as modificações superficiais realizadas pelos intérpretes deveriam
manter inalterado esse nível intermediário, para, desse modo, não haver a destruição do senso de proporção que esse ritmo mais profundo estabelece na obra: “[...] uma passagem pode ser alterada ritmicamente apenas até onde sua estrutura característica de acentos não seja desrespeitada.”14 (YESTON,
1975, p. 294)
Yeston (1975) analisa exemplos tirados do tratado de Carl Philipp Emanuel Bach, em especial, de uma fantasia livre. Apesar da fantasia não ter uma métrica definida, o autor considera que o
We speak of rhythmic freedom and the tyranny of the bar.
I believe that accents and hence rhythm can be influenced, IF not created, through performance.
13
[...] to produce a sensitive, meaningful, and emotionally satisfying interpretation of a composition’s temporal structures.
14
[...] a passage may be rhythmically altered only insofar as its characteristic accentual structure is not abused.
11

12
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mesmo princípio vale para obras métricas: “a diferença crucial entre os dois casos é que música métrica requer acentos mais regularmente recorrentes; [...].”15 (ibidem, p. 297)
Em sua abordagem, o autor se apoia na partitura para, de certo modo, prescrever os limites da realização do rubato por parte do intérprete. A discussão da estrutura da obra leva em consideração a obra escrita, sem considerar a escuta. Outro ponto é que ele questiona o fato de a definição de
rubato ter se alterado entre o Barroco e o Romantismo, considerando isso uma imprecisão do termo,
desconsiderando as transformações no gosto e nas práticas interpretativas ao longo do tempo. No entanto, se aproxima da visão dos intérpretes citada acima, por entender a necessidade de haver relação
de proporcionalidade temporal ao variar-se o tempo musical com o rubato.

1.7 Um outro referencial teórico sobre tempo – novas possibilidades
As abordagens teóricas sobre tempo musical, descritas até aqui, tem um caráter estruturalista/ objetivista, enfocam ritmo e métrica como as instâncias temporais da música e estão fundamentadas na análise das partituras. Embora achados relevantes possam ser obtidos por meio desse
tipo de análise, outros aspectos do tempo musical acabam ficando de fora dessas abordagens. Kramer
problematiza essa limitação: “Menos óbvios do que o ritmo e a métrica e mais difíceis de discutir são
o movimento, continuidade, progressão, marcha, proporção, duração e andamento. Ainda assim, são
esses os valores que precisam ser estudados se a força total do tempo musical deve ser entendida.”16
(KRAMER, 1988, p. 2)
Uma concepção de tempo musical qualitativa/subjetivista trata de outras características
temporais que são relevantes para a realização de uma peça em uma performance. A preocupação
com a caracterização do tempo musical de maneira mais específica em uma peça, levando em conta
os sentidos expressivos, com base na escuta é uma das premissas da fenomenologia aplicada à música. Embora nem todos os autores que vamos citar nessa seção estejam filiados a essa corrente filosófica, suas discussões contemplam a subjetividade na compreensão do tempo musical, assim como
a fenomenologia.
Entendendo o tempo como um princípio ordenador da experiência, como “uma relação
entre pessoas e os eventos que elas percebem.”17 (KRAMER, 1988, p. 5, grifo do autor), podemos
discutir a música como experiência vivida, a partir de uma performance, sem considerar a partitura
como equivalente à música, mas sim, como um guia para a interpretação. O tempo configura a música e por ela é configurado. O tempo musical se distingue do tempo vivido no dia-a-dia, pois como
afirma Clifton: “há uma distinção entre o tempo que uma peça leva e o tempo que a peça exibe ou
evoca.”18 (CLIFTON, 1983, p. 81, grifos do autor) Desse modo, podemos descrever nossa experiência com uma obra a partir de nossa escuta, que será, necessariamente, subjetiva, sem, contudo,
The crucial difference between the two cases is that metrical music requires more regularly recurring accents; [...].
Less obvious than rhythm and meter and more difficult to discuss are motion, continuity, progression, pacing, proportion, duration, and tempo. Yet it is these values that must be studied if the full force of musical time is to be understood.
17
Time is a relationship between people and the events they perceive.
18
There is a distinction between the time which a piece takes and the time which a piece presents or evokes.
15
16
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perder contato com a objetividade, uma vez que nos baseamos nos eventos sonoros da música em
questão.
Com isso, uma visão subjetivista não inviabiliza o caráter científico das pesquisas “realizadas em bases fenomenológicas, uma vez que elas também constroem conhecimentos racionais [...]”
(FREIRE; CAVAZOTTI, 2007, p. 20) Ainda segundo os autores, “A análise fenomenológica pressupõe pertinência das observações, coerência e consistência das mesmas, o que lhe dá condições de utilização científica em pesquisa.” (ibidem, p. 36)
Se formos definir a estrutura de uma obra pela partitura, sem discutir a experiência sonora, poderíamos considerar que o rubato não modifica a estrutura, já que as alturas e harmonias não sofreriam alterações, e as durações sofreriam algumas inflexões pessoais. No entanto, se considerarmos
a estrutura percebida a partir da performance, podemos entender que ao ouvirmos diferentes interpretações estaremos diante de diferentes concepções acerca do tempo e de como as estruturas de uma
obra se conectam. Poderemos ter diferentes fraseados e diferentes sentidos expressivos.
Levy (1995) destaca o papel do intérprete em situações de ambiguidade temporal, em que
gestos comumente utilizados para começos ou finais são usados fora desses contextos usuais (um gesto cadencial normalmente associado ao término de uma obra utilizado como começo, por exemplo), o
que pode gerar surpresa ou estranhamento por parte do ouvinte. Seu estudo compara diferentes gravações de obras que apresentam ambiguidades em relação a términos e começos, analisando o impacto
das decisões interpretativas na realização das mesmas.
A autora defende que o intérprete pode reforçar essas ambiguidades ou anulá-las. “Eu
espero chamar atenção para o poder do intérprete de formatar a experiência do ouvinte.”19 (LEVY,
1995, p. 151)
A despeito de a ambiguidade poder fazer parte da composição, do “plano do compositor”,
o intérprete interfere diretamente nessas ambiguidades através de abordagens interpretativas, especialmente nas envolvidas com o tempo, como as variações de agógica. Ou seja: se o intérprete, diante
de um final de uma obra que soaria mais “aberto”, menos conclusivo, deseja reforçar seu caráter de
terminação com um rallentando (não especificado pelo compositor), por exemplo, estaria criando novo sentido expressivo para o fim da peça.
Vinay (1995), em seu trabalho sobre diferentes interpretações das Variações Goldberg,
de Bach, (analisadas no aspecto temporal) abre uma discussão sobre o perfil da musicologia. O autor
entende que a música ainda é pouco abordada como objeto sonoro constantemente renovado pela interpretação. Para ele, interpretação é entendida como “[...] análise sonora em tempo real e recolocaria
em questão postulados da análise musical e da pesquisa musicológica [...].”20. (VINAY, 1995, p. 66)
Afirmando sua posição, o autor cita outros musicólogos que partilham de sua visão: “a única análise
de uma peça completa, fiel e propriamente apresentada são (várias) performances legítimas desta.”21
(LEWIN, apud VINAY, 1995, p. 65)

I hope to call attention to the performer’s power to shape the listener’s experience.
[...] comme analyse sonore en temps reel et remise en question des postulats de l’analyse musicale et de la recherche
musicologique [...].
21
The only complete, faithful, and properly presented analyses of a piece are (various) legitimate performances of it.
19

20
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Considerações finais
Como foi discutido aqui, a necessidade de variedade na performance, leva a variações de
diversas ordens, entre elas, a temporal. Destacamos o rubato por ser um recurso muito usado e que,
na visão que aqui defendemos, interfere na estrutura percebida da obra.
Ao discutir o rubato por diferentes perspectivas- visão histórica, concepções de intérpretes atuais, bem como uma proposta teórica- apresentamos um entrecruzamento entre a musicologia
histórica, as práticas interpretativas e a teoria da música, que entendemos como uma colaboração benéfica para o avanço do conhecimento em nossa área.
Consideramos importante levar em consideração a contribuição dos intérpretes para a
discussão sobre o tempo, já que a concepção temporal aqui defendida preza a individualidade, o que
também é valorizado na interpretação. Contrapondo uma concepção teórica sobre tempo e uma visão
decorrente da experiência musical de intérpretes, buscamos uma aproximação entre teoria e prática na
interpretação, valorizando a correlação entre a adoção do rubato e a estrutura musical da obra. Esperamos, dessa forma, valorizar a construção de sentido expressivo em uma performance graças à concepção temporal do intérprete.
Acreditamos que essas concepções de tempo e de interpretação podem beneficiar a área
das práticas interpretativas, ao valorizar o papel do intérprete como agente de estruturação da obra,
mas também pode ter impactos relevantes sobre a pesquisa musicológica, abrindo novas possibilidades de investigação, na forma de novos objetos e de novas abordagens metodológicas.
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Resumo: O presente artigo traz a abordagem pedagógica utilizada pelos fagotistas e professores Judith Farmer, Kiyoshi
Koyama, Kim Walker, Liu Zhaolu e Meyrick Alexander a fim de classificar os métodos para fagote, escolhidos pelo
presente autor, em níveis de iniciante a avançado. É apresentado também o conteúdo desses métodos e a forma como os
autores desenvolvem alguns elementos musicais, tais como: articulação, sonoridade, dedilhado e fraseado. O Method for
bassoon de Weissenborn, é considerado um método elementar e de nível iniciante e propicia ao aluno avanços rápidos
preparando-o para os estudos em quesitos mais complexos. Os métodos de Milde e de Oubradous são considerados
como de nível intermediário a avançado, pois sua exigência técnica, na abordagem metodológica, está para além da
inicialização. Através dessa visualização pode-se nortear a aplicabilidade pedagógica dos métodos para cada nível de
aluno, desde a iniciação ao fagote até os estudos avançados no instrumento.
Palavras-chave: Fagote, pedagogia do fagote, metodologia do fagote, performance.
Abstract: This article present the pedagogical approach used by bassoon teachers Judith Farmer, Kiyoshi Koyama,
Kim Walker, Liu Zhaolu and Meyrick Alexander to classify bassoons methods, chosen by the present author, in starter,
intermediate or advanced level. It is also presented the content of these methods and the way in which the authors
develop musical elements, such as: articulation, sonority, fingering and phrase. The Weissenborn´s Method for bassoon is
considered an elementary and starter level and provides fast advances and prepare to complexity studies. The methods from
Milde and Oubradous are considered as intermediate or advanced level, their technical requirement in the methodological
approach, is beyond initialization. Through that, is possible guide the pedagogical applicability of the methods for each
student level, from the initiation to the bassoon until advanced studies.

Keywords: Bassoon, bassoon pedagogy, bassoon methodology, performance.

INTRODUÇÃO
Os métodos de fagote evidenciam elementos da performance musical segregados por diferentes níveis técnicos. A seguir, detalho as abordagens pedagógicas apresentadas nos métodos de
Julius Weisseinborn (1887), Ludwig Milde (1950) e Fernando Oubradous (1988), amplamente utilizados por pedagogos reconhecidos internacionalmente conforme indico posteriormente. Ressalta-se
que dois desses autores produziram mais de um método: Method for Bassoon, Advanced Studies e
50 Studies for Bassoon de Wesseinborn; 25 Studies Scales and Chords e 50 Concert Studies de Milde. O autor Oubradous possui um método dividido em três partes: Escalas e Exercícios diários (partes I e II) e Exercícios técnicos e melódicos complementares (parte III). Os métodos a serem tratados
neste artigo, especificamente, são: Method for Bassoon, Scales and Chord e Enseignement complet
du Basson. Usei, no entanto, um artigo escrito por Burns (2004) à International Double Reed Society como modelo comparativo de diferentes modelos metodológicos de ensino do fagote em diferente
locais do mundo.
A minha escolha com esses métodos deu-se pelas constantes evoluções que obtive durante os meus estudos com os mesmos. São métodos que me proporcionaram significativo avanço técnico e fazem parte da minha rotina de estudos, propiciando a manutenção dos elementos musicais
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articulação, sonoridade, embocadura, respiração, dedilhado e fraseado. O presente artigo fundamenta
elementos que norteiam a investigação em relação à classificação de nível de dificuldade de um trecho musical. Através destes métodos, tornou-se possível identificar dificuldades técnicas para o fagotista acerca do repertório do instrumento, classificando então, os métodos e excertos em iniciante,
intermediário ou avançado.

1. METODOLOGIA DO ENSINO DO FAGOTE E AS DIFERENTES ABORDAGENS
PEDAGÓGICAS
Através da pesquisa de Burns (2004) podemos visualizar as variadas práticas pedagógicas utilizadas pelos fagotistas e professores Judith Farmer (Orquestra de Câmara de Santa Barbara/
Universidade do Sul da Califórnia), Kiyoshi Koyama (Orquestra Sinfônica-Filarmônica do Japão),
Kim Walker (solista internacional/Universidade de Indiana), Liu Zhaolu (Orquestra de Xangai/Conservatório de Música de Xangai) e Meyrick Alexander (Orquestra Philharmonia/Guildhall Escola de
música e teatro de Londres) que expuseram suas didáticas no ensino do fagote. Essa pesquisa oferece
informações sobre o nível dos métodos supracitados além de outros que são pontuados por suas abordagens para o desenvolvimento técnico específico no instrumento.
Judith Farmer utiliza o Method for Bassoon de Weissenborn para iniciar o aluno no fagote. Quando terminado, possui um número considerável de livros intermediários dos quais tem
preferências para aplicar aos seus alunos, como exemplo Technical Exercises de Schmidt, e Melodic Studies de Orefici. Somente depois de finalizados esses métodos, Farmer então inclui Scales and
Chord Studies de Milde e trata os métodos Concert Studies de Milde, e Studi Giornalieri de Giampieri parte do estudo avançado no instrumento. Diz ainda que sempre tenta enfatizar o fraseado musical em todos os tipos de estudos com seus alunos, como por exemplo, em escalas, estudos, excertos
orquestrais e repertório solo.
Outro pedagogo que também inicia o aluno com o Weissenborn é o Liu Zhaolu. Ele afirma que no intervalo de um a um ano e meio o aluno estará apto para o Scales and Chord Studies e,
dois anos mais tarde, para o Concert Studies, ambos de Milde.
Kiyoshi Koyama por sua vez, declara afinidade com a escola francesa de fagote e para o
estudo de escalas aplica dois métodos: Methode de Basson (Allard), e Enseignement complet du Basson (Oubradous). Neste último Koyama lista aspectos técnicos que podem ser trabalhados durante
sua execução: respiração, afinação, articulação e dinâmicas. Considera o método de Allard como introdutório ao estudo de vibrato e respiração e o estudo avançado no fagote dá-se com os métodos Advanced Studies (Weissenborn) e Studi Giornalieri (Giampieri).
Já Kim Walker inicia seu discurso de modo objetivo: afirma que a técnica do fagote é um
fundamento a ser dominado, a fim de permitir que o performer expresse o seu pensamento musical. Para
Walker, são materiais básicos para o trabalho os métodos de Moyse, Kovar, Milde, Oubradous e Bertoni.
Meyrick Alexander foi o único que não relatou sobre métodos de iniciação ou nível intermediário. Usa para os alunos de nível avançado os métodos de Jancourt, Made, Orontszegi, Giampieri, Kovar e Bitisch.
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2. MÉTODOS DE WEISSENBORN, MILDE E OUBRADOUS
Julius Weissenborn (1837-1888) foi o principal fagotista da Orquestra de Leipzig (18571887) e o seu livro inicia com pontos substanciais e indispensáveis para o aluno que se propõe a estudar o fagote. A edição de Fischer traz ainda tópicos que são apresentados de modo sucinto e objetivo,
sendo eles: “uma breve história e apresentação das partes que compõem o instrumento, informações
sobre a palheta, sonoridade e características gerais, posição do corpo enquanto seguramos o instrumento e emissão de som”.1 Ressalto que, minha edição de referência deste método é de Carl Fischer
e revisada por Fred Bettoney, publicada pela New Enlarged Edition, acrescida de Scales Exercises
(Almenraeder), Scales and Chord Studies (Milde), 50 Bassoon Studies, Op. 8, Vol. II (Weissenborn)
e, por fim, Andante Rondo Ungarese (C. M. Von Weber).
Além dos tópicos ditos acima, o método traz pontos importantes que podem ser considerados avançados no instrumento, pois exigem maior domínio técnico para a execução. Esse avanço
está relacionado a desafios que aparecem frequentemente para o fagotista, como o uso da clave de Dó
e Sol (explorando o registro agudo do instrumento) e os ornamentos (apojaturas, trinados, mordentes
e grupetos).
Para Schaub, o método de Weissenborn
“contém explicações teóricas completas para professores e estudantes e Júlio Weissenborn
é considerado o melhor e mais popular livro-método para estudo do fagote. O método, que
foi impresso por mais de cem anos, tem sido popular por várias razões: é musicalmente
abrangente, começando com conceitos elementares progredindo para ideias musicais avançadas; contém uma detalhada seção introdutória sobre as práticas, história, desempenho no
fagote; e grande parte da música, incluindo tanto exercícios solo como duetos aluno-professor, ambos de excelente qualidade.” (2006, p. 9).2

Complementando essa colocação, o método propicia ao aluno o desenvolvimento da leitura musical, com diferentes ritmos e fórmulas de compasso que gradativamente tornam-se mais
difíceis. O autor também sugeriu a prática de escalas maiores e menores melódicas, incluindo um suplemento com exercícios e variações de escalas. Weissenborn escreveu duetos que abordam o que foi
exposto nas lições e devem ser executados pelo aluno e professor.
O Method for Bassoon (1887), de modo coeso e em tempo hábil, insere os possíveis desafios técnicos que o aluno irá encontrar durante seu avanço nos estudos com o fagote. São exemplos
desses desafios técnicos: a digitação do instrumento, as articulações, dinâmicas e ornamentos. A cada
nova proposta apresentada pelo autor há uma nota explicativa quanto à execução. Os exercícios aparecem de forma bastante específica para aquela finalidade ao qual o aluno desenvolverá habilidade,
como no Exemplo 1, abaixo:
Os tópicos do Métodos de Julius Weissenborn são originalmente intitulados com: The Bassoon (Historichal Sketch,
Partes of the Bassoon), The reed, Fitting the reed, Tone and general characteristics, Position of the body while holding
the instrument, Producing the tone.
2
“The Practical Bassoon Method with Complete Theoretical Explanations for Teacher and Student by Julius
Weissenborn is widely regarded as the best and most popular method book for private study on the bassoon. The method
book, which has been in print for over one hundred years, has been popular for several reasons: it is musically comprehensive, beginning with elementary concepts and progressing to advanced musical ideas; it contains a detailed introductory section on the bassoon’s history and performance practices; and much of the music, including both solo exercises
and student-teacher duets, is of excellent quality” – Tradução minha.
1
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Exemplo 1: Method for Bassoon – Julius Weissenborn. Lição 3, página 12

Nos Exemplos 2 e 3 pode-se ver a preocupação do editor em garantir a compreensão da
proposta do exercício. Além do texto, frequentemente encontramos a notação musical para representar como espera-se que soe cada nova proposta apresentada. Na lição III, a proposta está nos acentos alternados com o staccato, na IX com o portato e no último exemplo o texto explicativo sobre
grupetos.

Exemplo 2: Method for Basson – Julius Weissenborn. Lição 9, página 22
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Exemplo 3: Method for Basson – Julius Weissenborn. Exemplificação de grupeto, página 59

Tão importante quanto a iniciação no fagote, é a continuidade e a progressão quando
falamos da técnica e dos recursos do instrumento. Para essa constante evolução, manutenção e refinamento das questões elementares no fagote, considero dois métodos com maior objetividade e
acessibilidade para estas finalidades, sobretudo, o refinamento. São eles: 25 estudos de Escalas e Arpejos3, de Ludwig Milde e Ensino Completo do Fagote4, de Fernand Oubradous.
Ludwig Milde5 escreveu dois métodos tidos como referência no ensino do fagote. O método 25 estudos de Escalas e Arpejos6 apresenta de modo pareado um estudo de escala e em seguida, na mesma tonalidade, um estudo arpejado. Este método propicia ao fagotista desenvolvimento da
técnica e refinamento da mesma, bem como afinação e sonoridade.
No Exemplo 4, a seguir, nota-se a proposta de Milde em inserir nos seus estudos diferentes tipos de articulação com variações de dinâmica. Já no Exemplo 5, a extensão do fagote é alvo dos
estudos, em um cromatismo desde a região grave até a aguda do instrumento.

25 Scales and Chords Studies (Tradução minha).
Enseignement Complete du Basson (Tradução minha).
5
Ludwig Milde (1849-1913). Não se tem grandes informações sobre a vida e obra de Milde, mas é interessante observar que ele e Julius Weissenborn são contemporâneos, e apesar de haver nascido em Praga, sua morte foi datada na
Alemanha, em uma região próxima onde faleceu Weissenborn.
6
Milde escreveu também o método 50 estudos de Concerto, dividido em partes I e II.
3
4
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Exemplo 4: Method for Basson – Ludwig Milde. Exercício 3, página 91

Exemplo 5: Method for Basson – Ludwig Milde. Exercício 25, página 113

Fernand Oubradous foi solista da Sociedade de Concertos do Conservatório de Ópera de
Paris e escreveu o Método Enseignement Complet du Basson. Este livro é divido em 3 partes: as duas
primeiras com escalas e exercícios diários e a terceira com exercícios técnicos e melódicos complementares. Em Ensino Completo do Fagote há a divisão do método como mencionado anteriormente
em Escalas e Exercícios diários (partes I e II) e Exercícios técnicos e melódicos complementares (parte III). Comparando com as propostas apresentadas anteriormente por Milde, no livro de Oubradous
são notificadas, de antemão, as dificuldades técnicas que serão abordadas nos estudos.
O autor do método orienta que
“Como indicado pelo título, essas Escalas e exercícios diários em duas partes, devem ser
praticadas diariamente pelo aluno durante o período de estudos. Cada chave abrange duas
páginas opostas uma a outra. [...] Ele deve praticar os trinta exercícios progressivos em
ordem numérica, independentemente do estudo diário de escalas e arpejos. [...] O exercício
progressivo ao final de cada escala maior, tem a intenção de desenvolver a técnica do aluno.
O exercício progressivo ao final de cada escala menor é um exercício melódico para estabilizar a embocadura e a qualidade da afinação. Esses dois livros, se estudados de acordo com
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as instruções acima, darão resultados rápidos e certos, e o aluno estará capacitado para a
orquestra e para a técnica exigida no fagote por compositores contemporâneos.” 7

Exemplo 6: Enseignement Complet du Basson – Fernand Oubradous, página 2

Como pode ser observado no exemplo acima (6), Oubradous sugeriu em seu método diferentes modelos de articulação e ritmos. O autor orientou o fagotista a praticar as escalas e os exercícios com as várias articulações e ritmos e em vários andamentos no metrônomo: ♩=54, ♩= 72, ♩=84
♩=100. O autor, além disso, teve a preocupação de evidenciar as passagens de maior dificuldade técnica presentes em seu método, destacando-as nos exercícios. Os trechos de maior dificuldade estão
inseridos em um retângulo, como é o caso do quarto e do quinto compasso do exemplo de estudo de
quartas na fórmula de compasso 3/4. Aqui Oubradous mostra que o fagotista deve dar maior atenção
àquele trecho ou ainda trabalhá-lo isoladamente antes de executar o exercício. Esta notação pode ser
observada no Exemplo 7.

Exemplo 7: Enseignement Complet du Basson – Fernand Oubradous. Exercício em CM, página 3

CONCLUSÃO
Baseado no artigo de Burns (2004) e, no conteúdo dos métodos escolhidos para discussão, considero como introdutório ao ensino do fagote o Method for Bassoon (1887), de Weissenborn.
Apesar de Method for Bassoon abordar questões técnicas de nível intermediário a avançado, como
“As indicated by the title, these SCALES and DAILY EXERCISES in two parts, should be practised daily by the pupil
for the duration of his studies. Each key covers two pages facing one another. [...] He should practise the thirty progressive exercises in numerical order, independently of the daily study os scales and arpeggios. The progressive exercise at
the end of each major scale, is intended to develop the pupil´s technique. The exercise at the end of each minor scale is a
melodic exercise for developing steadiness of the embouchure and the tone quality. These two books, if studied according to the instructions given above, will give speedy and certain results, and the pupil will be able more easy to attain in
the orchestra, the technique demanded of the bassoon by contemporary composers” – Tradução minha.
7
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exemplo os ornamentos e a clave de Dó, a abordagem de Julius Weissenborn, com relação a texto informativo – exclusividade deste método – e aspectos técnicos, é a mais apropriada para introduzir o
aluno ao fagote. O método propicia ao aluno as informações necessárias para avanços rápidos, preparando-o para os estudos em quesitos mais complexos. Os duetos inseridos no método (com indicação
da parte de aluno e professor) possibilitam a avaliação da evolução do aluno em elementos musicais
como sonoridade e afinação, além disso, passa a ser um incentivo ao aluno a possibilidade de tocar
com seu professor. A descrição de Schaub, com relação ao conteúdo do método é pertinente, pois de
fato, este material contém todas as informações necessárias para aluno e professor, com amplitude
significativa de exercícios que possibilitam o desenvolvimento técnico-interpretativo, mesmo em fase inicial.
Os métodos de Milde juntamente com o de Oubradous podem ser considerados como de
nível intermediário a avançado, pois de acordo com o conteúdo abordado nestes métodos (com relação à articulação, sonoridade, dedilhado e fraseado) nota-se que os níveis de exigência técnica, conforme metodologia utilizada pelos autores, está para além do nível iniciante no fagote.
Milde viabilizou avanços técnicos consideráveis ao fagotista. Os resultados podem ser
potencializados quando o fagotista, por autonomia, toma diferentes decisões para desenvolver os estudos. Variações na articulação, estudo com aumento progressivo no metrônomo e novas ideias e propostas de dinâmicas e fraseado são exemplos de como o aluno pode melhorar ou mesmo identificar
suas dificuldades técnicas. A respiração é de difícil execução em todo o livro, logo, estudos frequentes no método de Milde acarretarão em uma maior resistência respiratória e física para a interpretação musical.
Considero a prática diária de escalas indispensável e neste aspecto, Oubradous viabiliza
os estudos de uma maneira prática, eficiente e em nível avançado, no que se diz ao desenvolvimento
da técnica do instrumento por meio do estudo de escalas. Paralelamente as partes I e II deste método
o fagotista poderá aprimorar sua técnica com a parte III, no qual constam exercícios complementares
para desenvolvimento da técnica e fraseado. A consideração feita pelo próprio autor, com relação ao
preparo do aluno para orquestra e as exigências da produção musical contemporânea, também reafirma este método como avançado.
Através da visualização desses métodos e das abordagens pedagógicas descritas neste artigo os professores de fagote podem nortear a aplicabilidade pedagógica dos métodos para cada nível
de aluno, desde a iniciação ao fagote (em questões elementares) até os estudos mais avançados. Os
alunos, por sua vez, também podem adequar o estudo do repertório de seu instrumento aos métodos,
uma vez conhecidos o conteúdo e a aplicabilidade dos mesmos.
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Waldemar Henrique e o violão:
“o piano que a gente carrega no colo”
Anderson dos Reis dos Santos (UFMG)

andersonreiss@outlook.com

Luciana Monteiro de Castro Silva Dutra (UFMG)
lumontecastro@hotmail.com

Resumo: Apesar de Waldemar Henrique ter sido um compositor essencialmente de canções para canto e piano, a análise
de vasto material, incluindo biografias, entrevistas, programas de tv e de rádio, partituras, composições, letras de músicas,
fotos e gravações, revelou intricadas relações entre sua vida e obra e o violão, relações essas estabelecidas direta e
indiretamente, não só por meio de composições próprias e de sua inspiração de natureza nacionalista, mas de releituras
múltiplas de sua obra por violonistas, cantores, compositores e transcritores em diferentes contextos e estilos musicais.
Palavras-chave: Waldemar Henrique e o violão; canções de Waldemar Henrique; canções brasileiras para voz e violão;
violonistas brasileiros.
Abstract: Waldemar Henrique was mainly a composer of songs for voice and piano, but the analysis of vast material
including biographies, interviews, radio and tv programs, music scores, compositions, lyrics, photos and recordings,
revealed a complex relationships between his life, work and the guitar, established directly and indirectly, not only
through his own compositions and inspirations of nationalist nature, but of multiple readings of his works by interpreters,
composers and transcribers of different contexts and in different musical styles.
Keywords: Waldemar Henrique and the guitar; songs by Waldemar Henrique; Brazilian songs for voice and guitar;
Brazilian classical guitarists.

Introdução
O compositor paraense Waldemar Henrique (1905 – 1995) esteve ao longo de sua vida
artística especialmente associada à criação de canções. Pianista de formação, suas canções foram, via
de regra, escritas para a formação canto e piano. Este estudo, entretanto, relaciona a obra do conhecido compositor ao violão.
Segundo levantamentos recentes, Waldemar Henrique teria composto apenas três obras
para interpretação pelo violão: duas peças para canto e violão e uma para violão solo. Mesmo frente a
esse número reduzido, aproximações do compositor com o instrumento se revelaram surpreendentemente amplas ao considerarmos como o violão esteve presente em sua inspiração criativa e na difusão
de sua obra. O violão protagonizou algumas das principais reinterpretações do cancioneiro de Waldemar Henrique, em obras bem acolhidas pelo compositor, e inseriu-se em sua vida cotidiana, através
de sua escuta, de seus projetos musicais e mesmo em suas confissões de juventude.
Tais aproximações emergem da observação de uma diversificada documentação, reunida
ao longo desta pesquisa, consistindo de um conjunto de partituras, fotos, gravações, entrevistas, transcrições, estudos analíticos e depoimentos do compositor.
A vertente da pesquisa apresentada neste artigo, de caráter preponderantemente musicológico, busca fornecer amparo ao enfoque interpretativo inicialmente dado à pesquisa, cujo objetivo
inicial relacionou-se à elaboração de transcrições para violão e voz de canções de Waldemar Henrique originalmente escritas para voz e piano. Boa parte da documentação reunida é composta por gravações, transcrições e referências de terceiros aos trabalhos do compositor, revelando as muitas vias
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pelas quais o violão integrou-se à sua obra e como o compositor assumiu posição de destaque na história da música brasileira.
Se por um lado o estudo da música de Waldemar Henrique como “texto” nos aponta para uma linguagem e uma temática nacionalista que propiciariam e justificariam sua transcrição para
o violão, instrumento cuja sonoridade encontra-se fortemente relacionado à ideia de brasilidade, por
outro, observa-se que boa parte das relações entre Waldemar e o violão se estabeleceu de modo indireto, não só por sua própria ação ou intenção, mas por condições inerentes ao contexto em que esteve
inserido. Estas relações indiretas estariam associadas não apenas a aspectos musicais e idiomáticos da
obra, mas a elementos contextuais de ordem diversa, como as influências do pensamento nacionalista de vertente modernista, a inserção do compositor no ambiente radiofônico através do qual foi predominantemente veiculada sua obra e ainda à própria personalidade generosa do compositor, fatores
que, em conjunto, estimularam iniciativas de diferentes intérpretes – violonistas, cantores e transcritores – na realização de releituras de sua obra com participação do violão.

1. Composições de Waldemar Henrique para violão
Uma relação direta do Waldemar Henrique com o violão foi naturalmente estabelecida
por meio de suas composições originais para o instrumento. Identificamos a existência de obras suas
para violão por meio de indicações expressas no livro Canções, publicado em 1996. Nessa publicação estão duas versões de uma mesma obra: na primeira delas, para piano solo, intitulada Valsinha do
Marajó, lê-se a informação de que foi escrita originalmente para violão em 1929, e uma indicação interessante do compositor: soando como um violão; a segunda, é uma versão escrita para canto e piano
em 1946 sobre texto de Paulo Waldemar Falcão: a Valsinha de Marajó. Não se tem notícia, contudo,
da referida versão original para violão. Assim, dispõe-se da informação de existência de uma peça escrita originalmente para violão da qual não foram encontradas nem a partitura nem informações acerca de sua localização, publicação ou gravação.
Na biografia do compositor escrita por José Claver Filho (1978) novas informações acerca da origem da Valsinha do Marajó fornecem esclarecimentos acerca das origens violonísticas dessa canção. Percebe-se neste relato como o violão esteve próximo do compositor em sua juventude:
Por essa época, Waldemar tinha tios e aparentados por todo o interior do Pará e em Manaus.
Em cada período de férias eram programadas viagens e visitas à parentela. ‘Viajei muitas
vezes o Amazonas, o Tocantins, às ilhas, e demorava no Marajó e Mosqueiro, onde tínhamos uma casa. Nessas andanças, impregnei-me de folclore e cantigas’, diz o músico. Em
torno de 1920, começou a compor; ‘buscando no fundo da memória, talvez fosse a canção
Olhos verdes’ a primeira composição, “feita em Soure, nas férias, acompanhando-me ao
violão. Devia ter uns 14 anos. Nunca a esqueci, tanto que da melodia fiz a composição para
piano que Arnaldo Rebello gravou com o nome de Valsinha do Marajó. Fez sucesso”.(CLAVER FILHO, 1978, p. 22).

O próprio Waldemar Henrique explicou a origem da composição naquela que foi possivelmente sua última entrevista, concedida a Mauro Bonna, em 19941. O compositor assim se referiu
Entrevista disponível no youtube no link: https://www.youtube.com/watch?v=Xue4KncsSgc&index=13&list=PLUU
nj8_6LzBXyTcQrbiIKCxI7KFNrKfo
1
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à Valsinha do Marajó: “O maestro Mignone dizia que era uma das valsinhas mais bonitas que ele conhecia”. E indagado sobre a inspiração para compô-la, Waldemar respondeu: “o céu... final de tarde,
o pôr do sol tudo isso ajudava a inspiração”2. Então, teria tomado o violão das mãos de um amigo que
o acompanhava na praia e criado a canção. E completou: “Eu ia fazendo a valsinha com muito cuidado para não esquecer”3. Além da paisagem da praia do Matafome, da Ilha do Marajó, “tinha uma
menina de olhos verdes... eu nunca vi olhos verdes daquele jeito... aqueles olhos enormes... aquilo me
enterneceu demais!”4. Este breve relato esclarece a dúvida sobre como a canção Olhos Verdes, inspiração original, que veio a chamar-se posteriormente Valsinha do Marajó, numa referência ao local
de sua criação.
A partir destas informações, poderíamos indagar se houve de fato uma versão escrita e
original da canção para violão, considerando-se que o compositor a registrou, como comentou, com
muito cuidado “para não esquecer”, em sua memória. A história nos leva a conjecturar se o jovem
compositor não teria utilizado naquele momento o violão apenas como um caderno de anotações5,
como Turíbio Santos sugere no prefácio de seu CD em relação à prática empregada por Villa-Lobos.
Parece-nos, entretanto, mais representativo que, mesmo decorridos tantos anos da composição sob o
título Olhos verdes, transposta para piano em 1946 como Valsinha do Marajó, os editores, ou próprio
compositor, tenham tido o cuidado e o interesse de indicar na partitura que se tratava de uma canção
originalmente escrita para violão. Situação semelhante ocorreu com a única peça solo do compositor,
como veremos adiante.
Além da Valsinha do Marajó, Waldemar Henrique compôs em 1958 uma obra escrita originalmente para violão solo. Trata-se de Tema Severino, utilizada como trilha sonora da peça teatral
“Morte e vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto. A divulgação pública dessa obra, entretanto,
ocorreu por meio de sua publicação em uma versão para piano, também nas páginas do livro Canções
(1996). Esta transcrição do Tema Severino para piano de obra escrita originalmente para o violão, empreendida pelo próprio compositor, nos sugeriria a naturalidade com que a prática de transcrição entre
esses dois instrumentos poderia realizar-se em sua obra.
Uma terceira obra do compositor dedicada à formação canto e violão foi registrada no catálogo de composições apresentado no livro Waldemar Henrique – Compositor Brasileiro de 1978,
de Ronaldo Miranda6. O nome da peça é Os Mansos da Terra, composta em 1978, e serviu como tema da peça teatral de mesmo nome. Sobre esta obra não obtivemos mais nenhuma informação além
das encontradas neste livro.
Para além destas informações, há rumores ainda não comprovados de que Waldemar Henrique escreveu outras obras para violão. Em um dos programas apresentados pelo violonista Fábio
Zanon na Rádio Cultura de São Paulo, o apresentador informou que o também violonista “Sérgio
Transcrição da fala de Waldemar Henrique na entrevista.
Ibidem.
4
Ibidem.
5
“Heitor Villa-Lobos sempre utilizou o violão como seu caderno de anotações sobre a música brasileira. No caso das
canções, os exemplos mais notórios são as Bachianas no. 5, a Seresta no. 5 e a Canção do amor. Temos o direito de nos
perguntar, tal intimidade que ele tinha com o violão, se os originais dos acompanhamentos não seriam para o instrumento? Baseado nesses originais do mestre, transcrevi a Melodia sentimental, Viola quebrada e o Lundu da Marquesa
de Santos”(DUTRA, 2009, p. 187)
6
Escritor.
2
3
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Abreu relatava que Waldemar Henrique teria lhe dito que estava trabalhando em uma suíte para violão nos idos anos 60” (ZANON, 2008).

2. Waldemar e os violonistas
Em entrevista, Waldemar Henrique foi indagado sobre que razões o teriam levado a escolher o piano como seu instrumento principal, ao que o compositor respondeu:
Porque ele estava em casa e a vizinha me ensinou a tocá-lo. Mas poderia ter enveredado por
outro instrumento. No Rio de Janeiro peguei o violão e achei maravilhoso porque o violão é
um piano que a gente carrega no colo, tem uma sonoridade maravilhosa e, além da possibilidade de acompanhar bem, tem nuances muito ricas. Então eu passei a estudar violão, comprei um belíssimo, mas tive de optar entre os dois instrumentos porque o piano eu estudava
24 horas por dia. Como eu já ganhava dinheiro como pianista e era reconhecido como tal,
fiquei com o piano. (MAUÉS & ZAGHETTO,1992)

Esse relato confirma o apreço e o envolvimento que Waldemar Henrique mantinha com o
violão, e aponta para um aprendizado formal posterior ao do piano, seguindo uma formação tradicional, aos moldes eruditos. Por outro lado, o compositor esteve em sua juventude estreitamente envolvido com música popular e interessado na atividade musical de violonistas profissionais desde o período
em que viveu em Belém, onde trabalhou na rádio. Na década de 1920, “Belém ainda mantinha tradições da bela-época” (CLAVER FILHO, 1978), provavelmente devido ao período próspero que a cidade
viveu no fim do século XIX (CANO E VIEIRA, 2014). Eram comuns os saraus familiares frequentados por vários artistas da época, dentre eles Tó Teixeira e Artemiro da Ponte e Sousa, mais conhecido
como Bem Bem, dois reconhecidos violonistas. Em nota assinada por Waldemar Henrique, publicada
em 25/01/1993 no Jornal Cartaz – o Liberal, contendo matéria sobre o violonista Tó Teixeira, que faria cem anos naquele ano, leem-se as seguintes palavras sob o título “Violão que o silêncio escutava”:
A mais remota lembrança que guardo de Tó Teixeira está intimamente ligada à minha adolescência. Nessa época, por volta de 1923/24, já completamente atraído pela música, ia ouvi-lo tocar, juntamente com outros seresteiros, que se reuniam em logradouros do bairro de
São Brás. Mesmo morando na avenida 16 de Novembro, próximo a travessa Trunvirato, a
distância não me arrefecia o entusiasmo de permanecer, ás vezes até o início da madrugada,
ouvindo embevecido os acordes bem temperados das serenatas sentimentais que Tó interpretava com emoção. Creio que o poema “Chorinho” de Bruno Menezes, um dos frequentadores assíduos dessas tertúlias, foi inspirado nesse ambiente enluarado onde até o silêncio
parava pra ouvir o som do violão, da flauta e cavaquinho... como bem disse o poeta. Teixeira
é um nome que merece ser destacado na história da música no Pará. (Waldemar Henrique)

A mudança de Waldemar Henrique para o Rio de Janeiro em 1933, capital federal do Brasil, permitiu que o compositor vivenciasse um período efervescente da produção musical brasileira,
tanto na música popular quanto na música erudita. A primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio
Sociedade Roquette Pinto, havia sido inaugurada a pouco mais de dez anos e surgiriam no país novas
rádios, mídia que se tornou a mais importante do Brasil nas primeiras décadas do século XX. Dentre
elas, Calabre (2009) cita a Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro em 1926, a Rádio Clube no Pará,
na qual Waldemar Henrique trabalhou por alguns anos, a Rádio sociedade Phillips (1930, RJ), a Rádio Tupi (1935, RJ) e a Rádio Nacional (1936, RJ).
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Um dos primeiros empregos assumidos pelo compositor no Rio de Janeiro foi justamente na Rádio Roquette Pinto onde, junto com sua irmã Mara Henrique, obteve acolhimento e sucesso
quase que imediatos, tendo recebido convite para se apresentarem na rádio em um programa semanal.
Por intermédio desse programa, conheceram diversos artistas populares, dentre eles Dorival Caymmi
e Carmem Miranda, esta última muito admirada pelo compositor: “Ela era uma autêntica vedete...7
muito simpática, porque não era pretenciosa, não era orgulhosa, era muito simples”. (PEREIRA,
1984, p. 43). Os dois se encontravam nos estúdios da Rádio Tupi onde mantinham, cada um, programa semanal.
Dentre os muitos músicos com quem Waldemar Henrique teve contatos profissionais, um
violonista se destacava por suas habilidades musicais. Era Aníbal Augusto Sardinha (1915-1955),
mais conhecido como Garoto8, posteriormente reconhecido como um dos precursores da Bossa Nova. O talento desse violonista não passou despercebido aos olhos do músico paraense, que apontou
sua presença marcante na configuração do rico repertório de música popular brasileira à época de ouro das rádios:
Não há propriamente uma transformação; houve, sim, uma gestação laboriosa consistente,
compositores lúcidos que visavam atingir o estado atual, rompendo barreiras, influências,
descasos, pobreza de meios, preconceitos. Desde Pixinguinha (Carinhoso), Ary Barroso
(Faceira) Dorival Caymmi (Dora), Garoto (Duas contas), Dolores Duran (Por causa de
você) A coisa vinha surgindo, desabrochando para o magnífico jardim que apreciamos hoje.
(CLAVER FILHO, 1978, p. 75)

A presença importante de Garoto na música popular brasileira e sobretudo para os violonistas que o consideram pai do violão moderno foi atestada por Waldemar Henrique, que assim definiu sua atuação no âmbito da canção popular brasileira:
[...] o verdadeiro mestre, o guia modesto, a figura marcante que preparou o advento da bossa-nova foi Garoto. Ao redor do seu violão maravilhoso estavam Radamés Gnattali, Chiquinho e uma turma de meninos talentosos garimpando dia e noite: Donato, João Gilberto,
Tom, Ed Lincoln, Vandré, Bonfá, Luiz Eça e a própria Dolores Duram. (CLAVER FILHO,
1978, p. 75)(grifo nosso)

Outro importante violonista de que se aproximou Waldemar Henrique foi Antônio Rebello, a quem o compositor dedicou o Tema Severino (ZANON, 2007). Para melhor compreendermos quem foi Antônio Rebello e sua importância para a música violonística brasileira, descreveremos
brevemente sua trajetória. Rebello nasceu em 1902, na Ilha Terceira dos Açores, Portugal. Quando
criança aprendeu a tocar viola açoriana, instrumento similar à viola sertaneja brasileira. Migrou para
o Brasil em 1920 aos 18 anos, indo viver na cidade do Rio de Janeiro, onde teve contato com diversos violonistas importantes na consolidação de uma escola de violão brasileira. Este contato inicial se
deu possivelmente pelo fato de Rebello frequentar as lojas de instrumento, onde teria conhecido João
Pernambuco e Quincas Laranjeiras. Com Laranjeiras foi iniciado no violão, tendo posteriormente estudado com o violonista Isaias Sávio, que havia se mudado para o Rio de Janeiro em 1934 e ali permaVedete é como eram chamadas, no teatro de revista, as atrizes que sobressaíam durante as apresentações. O termo, de
origem italiana (vedétta) pelo francês vedette, foi incorporado no Brasil como sinônimo de grande atração, em qualquer
evento – embora seu significado esteja adstrito às grandes estrelas do período áureo do teatro de revista.
8
Para uma breve descrição biográfica do Aníbal Augusto Sardinha o “Garoto” http://www.violaobrasileiro.com/Cards/
view/35
7
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necido até 1940. Isaias Sávio é considerado um violonista de grande relevância no Brasil, sobretudo
por ter criado uma sistematização de ensino de violão. Isáias Sávio retornou a São Paulo e Antônio
Rebello adotou no Rio a didática herdada de Isaías, tendo sido professor de seus netos Sérgio e Eduardo Abreu e ensinado também aos violonistas Turíbio Santos e Jodacil Damaceno9, expoentes da interpretação violonística nacional.
Voltando às relações entre Antônio Rebello e Waldemar Henrique, lembremo-nos de que
a única peça localizada para violão solo escrita pelo compositor, Tema Severino, foi dedicada ao violonista amigo, segundo informação também veiculada em programa de rádio com narração de Fabio
Zanon10. Por meio desse mesmo programa, pudemos ouvir a gravação da versão original para violão
do Tema Severino que, segundo José Claver Filho (1978, p. 42), recebeu o prêmio de melhor música
de Teatro em 1958, prêmio entregue ao compositor no dia 16 de dezembro de 1959 nas dependências
da Rádio Tupi. As músicas foram ao ar na Rádio Ministério da Educação – Rádio MEC em um recital
de violão na interpretação do próprio Antônio Rebello.
Outro documento que aponta para o envolvimento de Waldemar Henrique com atividades
violonísticas à época é a foto11 que se segue (Figura 1), feita no hall do andar térreo da Sala Leopoldo
Miguez, da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, onde são vistos o compositor e os professores Antônio Rebello e Isaias Sávio12 ladeados por um grande grupo de alunos e alunas de violão. É
importante ressaltar que o violonista Isaias Sávio arranjou para violão solo sete peças de Waldemar
Henrique: Hei de Seguir teus passos, renomeada como Maracatu e publicada na Revista Guitar Review n. 21, em 1957, Coco Perenuê e cinco das Lendas Amazônicas – Uirapuru, Cobra-grande, Foi
Boto, Sinhá!, Matintaperera e Tamba-tajá.

Figura 1: Waldemar Henrique
ao centro de cabeça baixa com
os violonistas Isaias Sávio e
Antônio Rebello. Na parte
superior direita da última fila
encontra-se Jodacil Damaceno.
Fonte: (Damaceno, 2006)

Um junto com José Lucena Vaz a contribuir para o estabelecimento do ensino do violão como uma disciplina acadêmica. Mais informações em: http://www.violaobrasileiro.com/dicionario/visualizar/jodacil-damaceno.
10
O programa foi ao ar no dia 26 de setembro de 2007. Link: http://vcfz.blogspot.com.br/2007/09/91-personalidades dos
violonistas -do-violo-carioca-i.html
11
Fonte: http://jodacildamaceno.blogspot.com.br/
12
Para se informar mais sobre Isáias Sávio http://www.violaobrasileiro.com/dicionario/visualizar/isaias-savio
9
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3. Outras associações
Se as relações entre Waldemar Henrique e o violão apontadas anteriormente se estabeleceram por meio de obras originais do compositor para o instrumento e do seu contato com importantes violonistas, a rede de conexões se amplia de modo surpreendente frente ao grande número de
gravações fonográficas de obras do compositor realizadas por músicos populares e eruditos em releituras ao violão de suas obras.
De um primeiro levantamento em LPs e CDs, foram localizadas mais de sessenta diferentes publicações que contêm pelo menos uma peça gravada de autoria do compositor, incluindo
versões originais, arranjos e transcrições de suas obras para diferentes formações instrumentais. As
gravações localizadas foram feitas entre 1934 e 2016, consistindo de interpretações diversas realizadas por orquestras de câmaras, duos de canto e piano ou canto e violão, violão solo, dentre outras.
Dentre essas gravações, destacamos aquelas em que o violão ocupou papel de destaque como instrumento solista ou como principal instrumento acompanhador do canto, se alinhando aos objetivos iniciais de nossa pesquisa.
Obtivemos como resultado desta delimitação os seguintes registros fonográficos: gravações de violão solo com 1- Dilermando Reis e 2- Maria Lívia São Marcos (1978); gravações de canto
e violão de 3- Clara Petraglia se acompanhando ao violão (1958), 4- Inezita Barroso se acompanhando ao violão (1962), 5- Turíbio Santos e Maria d’Apparecida (1966), 6- Kathleen Battle e Christopher
Parkening (1986); 7- Mônica Salmaso e Paulo Bellinati (1997), 8- Jane Duboc e Sebastião Tapajós (2000), 9- Turíbio Santos e Carol McDavit (2002), 10- Joel Pereira se acompanhando ao violão
(2006), 11- Fernando Araújo e Mônica Pedrosa (2010) e 12- uma gravação para canto, violão e outros
instrumentos Gastão Formenti (1934), e 13- Maria Lucia Godoy (1969) e diversos instrumentistas.
A gravação realizada por Gastão Formenti foi provavelmente umas das primeiras gravações feitas com violão da obra do compositor. A obra Cabocla Malvada foi gravada em LP em 1934
pela gravadora Victor com dois violões e bandolim. A gravação com a soprano Maria Lúcia Godoy no
Lp o Canto da Amazônia13 de 1969 contém sete canções das Lendas Amazônicas arranjadas por César
Guerra-peixe para violão, clarineta, flauta e violoncelo, incluindo as peças Cobra Grande, Curupira,
Foi boto, sinhá!, Manha-Nungara, Matintaperera, Uirapuru e Tamba-tajá.
Entre as gravações selecionadas, a única em que o registro contém exclusivamente obras
de Waldemar Henrique é a do violonista e cantor Joel Pereira, amigo do compositor. Neste CD14, intitulado Waldemar pelos olhos da alma, Joel Pereira canta dezessete canções acompanhando-se ao
violão, com arranjos próprios do qual o acompanhamento se difere do composto originalmente. A
gravação original foi feita em fita cassete na residência do músico. Tal gravação foi posteriormente
lançada em CD e integra o volume 8 do projeto ‘Pará Instrumental’, da Secretaria Executiva de Cultura (Secult - PA). A gravação de Turíbio Santos e Maria d’Apparecida de 1966, no LP15 Chants Brésiliens, contém oito obras para canto e violão, tendo sido gravadas Uirapuru, No jardim de Oeira, Foi
Este LP é o que mais se alinha com esta pesquisa, pois a uma significativa diferença entre arranjar e transcrever. Estes
arranjos ainda não foram publicados e encontrá-los seria uma interessante contribuição
14
As gravações podem ser ouvidas em http://jornalggn.com.br/audio/waldemar-henrique-por-joel-pereira
15
Infelizmente não foi possível ouvir nenhuma das faixas que integram o disco.
13
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boto, sinhá!, Boi-bumba, A Rolinha, Matintaperera, Tamba-tajá e Abaluiaê. É interessante ressaltar
que depois de Mara Henrique, irmã do compositor, Maria d’Apparecida foi uma das intérpretes que
mais se apresentou com o compositor Waldemar Henrique, tendo o duo realizado vários recitais no
Brasil e no exterior. Em 2002, Turíbio gravou com a soprano Carol McDavit no CD Amazônia é Brasil seis canções do compositor, Matintapereira, Tambatajá, Rolinha, Boi Bumbá, Uirapuru e Coco
Peneruê. Clara Petráglia, que segundo o artigo do Luís Nassif (2001) teria sido aluna de Isaias Sávio,
gravou seis músicas de Waldemar Henrique, cantando e acompanhando-se ao violão: Boi-tungão, Se
fores ao rio roxo, No jardim de Oeira, Violeiro da Estrada e O que Ôro não arruma. Esse LP, de 1956,
foi intitulado Songs of Brazil, mais tarde gravado em 1958 como uma versão brasileira do mesmo disco, com o acréscimo da canção Rolinha.
Ainda que tenhamos localizado um número significativo de gravações que incluem o violão, as que se restringem à formação canto e violão são quatorze. Dentre elas, até o momento, somente de uma única gravação foi possível localizar a versão editada da partitura utilizada. Trata-se da
partitura de uma transcrição publicada no livro Canções da terra, canções do mar e gravada em CD
de mesmo nome por Fernando Araújo e Mônica Pedrosa, de 2010. A tabela 1 abaixo apresenta os registros fonográficos localizados na pesquisa.

Tabela 116: Gravações realizadas com canto e violão e outras formações, das canções do Waldemar Henrique
Intérprete

Formação

Inezita Barroso

?

Canto e violão

Série Colagem - Inezita
Barroso

Copacabana - Série Colagem
CGLP 90004

Duas

Inezita Barroso

1962

Canto e violão

Recital

Copacabana 11271

Duas

Maria
D’Apparecida,
Turibio Santos

1966

Canto e violão

Chants Brésiliens

RCA Victor Stereo 540.045
M

Oito

Joel Pereira

2006 Canto e violão

Waldemar Pelos olhos da
alma

‘Pará Instrumental’, da
Secretaria Executiva de
Cultura (Secult)

Dezessete

Fernando Araújo
e Mônica Pedroas

2010

Canções da Terra canções
MPFA 01
do Mar

Uma

Turíbio Santos e
Carol McDavit

2002 Canto e violão

Amazônia é Brasil

ROB DIGITAL 0054

Seis

Clara Petraglia

1958

Canto e violão

Canções do Brasil

Westminter/Sinter SLP 5707

Uma

Clara Petraglia

1956

Canto e violão

Songs from Brazil

WP 6030

Cinco

Kathleen Battle
e Christopher
Parkening

1986

Canto e violão

Pleasures of Their
Company

Angel Records  – DS-37351

Uma

Voyage to Vera Cruz

Maguinha and Douglas Lora

Uma

Maguinha e
Douglas Lora

Canto e violão

2007 Canto e violão

Nome do CD/LP

Gravadora

Músicas
gravadas

Ano

Está sendo feito um levantamento de todas as gravações realizadas em que contém pelo menos uma peça do compositor, até agora constam quase setenta LPs ou CDs. Este levantamento tem como objetivo verificar as diferentes possibilidades de interpretação assim como catalogar gravações realizadas com canto e violão.
16
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Intérprete
Reginaldo
Monteiro e Fábio
Shiro

Formação

1998

Canto e violão

Modinha: Brazilian songs
Aurea Vox CDC 9819-25
with guitar

Violão solo

Sua Magestade o Violão,

Continental 1965 LP
1.01.405.001

Uma

Violão solo

Saudades do Brasil

RGE – Fermata 303 1013

Três

Dilermando Reis

Nome do CD/LP

Gravadora

Músicas
gravadas

Ano

Sete

Maria Lívia São
Marcos

1978

Jane Duboc e
Sebastião Tapajós

Canto e violão
2007 e outros
instrumentos

Da minha terra

CD Pará Instrumental

Duas

Mônica Salmaso e
Paulo Bellinati

1998

Canto e violão

Trampolim

Pau Brasil

Uma

Maria Lúcia
Goldoy

1969

Canto, violão
e outros
instrumentos

O canto da Amazônia

Museu da Imagem e do som
– MIS016

sete

Gastão Formenti

1934

Canto, dois
violões e
bandolim

?

?

Uma

Além de obras autorais e releituras registradas em gravações, outro possível modo de associação entre Waldemar Henrique e o violão pode ser percebida na escolha feita pelo compositor de
textos para composição de suas canções e no seu próprio estilo composicional. Esses casos são bem
exemplificados pelas canções Violeiro da Estrada, Meu último Luar e Confissão. Outro exemplo em
que tanto a música quanto o texto trazem referências ao violão e ao seu contexto é a canção Minha
Terra, de 1923, uma das mais conhecidas do compositor. O texto fala da grandiosidade do país, de suas riquezas naturais e culturais, enaltecendo a toada e a serenata com o “lamento do seu pinho”, clara
relação com o violão seresteiro. Essa canção teve o reconhecimento de Luiz Gonzaga, que a considerou o “hino” dos calouros dos programas de rádio. Sobre a canção, disse: “quando eu preciso de
ganhar num programa de calouro, eu vou logo cantando a Minha Terra, sou aprovado logo e me dá
pra ganhar alguma coisa.” (PEREIRA, 1984, p. 88). A canção chegou a ser considerada equivocadamente pelo então embaixador do Uruguai no Brasil como sendo o hino nacional brasileiro. Sobre este
episódio, o diplomata comentou: “eu pensava que esta música fosse o hino nacional do Brasil. Porque é tão cantada sempre nas estações de rádio, nos prefixos de rádios, nas festividades...” (PEREIRA, 1984, p. 89).
Minha Terra
Este Brasil tão grande amado
É meu país idolatrado
Terra do Amor e Promissão
Toda Verde, toda nossa
De carinho e coração.
Na noite quente enluarada
O sertanejo está sozinho
E vai cantar pra namorada
No lamento do seu pinho
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E o sol que nasce atrás da serra
A tarde em festa rumoreja
Cantando a paz da minha terra
Na toada sertaneja
Este sol, este luar
Estes rios e cachoeiras
Estas flores, este mar
Este mundo de palmeiras
Tudo isto é teu, ó meu Brasil
Deus foi quem te deu
Ele por certo é brasileiro
Brasileiro como eu. (Waldemar Henrique, 1923)

Outro exemplo de obra com referências ao violão pode ser encontrado na canção Chorinho de 1932, na qual o compositor utiliza-se de texto adaptado do poema de mesmo nome, de autoria
do conterrâneo Bruno de Menezes.
Alta noite...
O silêncio parou
Para ouvir o chorinho,
Que os crioulos tocavam
Falando com a Lua e as estrelas
Ao som do violão,
Da flauta e cavaquinho
Horas inteiras aquele chorinho
Acorda a rua adormecida
E a música vai por esse mundão
Que se chama saudade,
Conduzindo três almas
Demais brasileiras serenatando
Os dedos amorosos,
Nas cordas soluçantes,
Contam histórias,
Consagram amantes
Na paz da noite enluarada (Bruno Menezes, 1932)

Na canção Juriti (1936) o violão se torna uma amplificação dos sentimentos do sujeito
lírico:
Juriti, Juriti, Juriti!
Teu gemido me faz tanto bem.
Juriti, Juriti, Juriti!
Como tu, vivo eu triste também.
Juriti, Juriti, Juriti!
Deus te deu este canto dolorido.
Juriti, Juriti, Juriti!
Pro consolo de quem tem sofrido.
Juriti,
-Eu, nas cordas do meu violão,
Geme a voz do próprio coração,
-Juriti...
Juriti, Juriti, Juriti!
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Tua flauta é a flauta de Pan.
Juriti, Juriti, Juriti,
Doce alma de minh’alma irmã
Juriti,
-Quando iremos deixar de gemer?
Só no instante fatal de morrer,
-Juriti. (Jorge Hurley, 1936)

E na canção Remadores Seringueiros, com texto de Álvaro Maia, a canoa é comparada
ao violão.
Remadores seringueiros,
Que remais cantando amores,
Cantadores seringueiros
Vão cantando suas mágoas.
Quando passa uma canoa,
É um violão de amor e graça,
Quando passa,
O rio canta pelas bolhas,
O arvoredo pelas folhas
Canta a ave que esvoaça (Álvaro Maia s.d)

Na canção Violeiro da estrada (1936), referida anteriormente, o compositor cita a viola,
outra nomenclatura possível do instrumento, uma vez que o termo é utilizado genérica e popularmente em substituição ao termo violão.
Todo homem que é vaqueiro,
Vai pro campo vaquejar.
Mas nem todos têm destino de trabalhar.
Eu me agarro na viola
E a viola em mim,
Cada um com sua sorte,
Pois o mundo é assim!
Ó seu moço, me despache
Que mandaram me chamar,
Pra cantar na Vila Nova
Adeus! Sabiá...
Não quisera ser ingrato
Com o amor de minha vida,
Mas o triste violeiro
Tem outra lida.
Eu me agarro na viola
E a viola em mim.
Meu amigos
Vou embora,
Meu viver é assim! (Waldemar Henrique 1936)

Estes últimos exemplos que ilustram também relações entre o compositor e o violão não
configuram, de fato, características exclusivas da obra de Waldemar Henrique. Estão também presentes em obras de outros compositores brasileiros inseridos nos ideais de uma escola nacionalista, em
que temáticas tipicamente brasileiras eram propositalmente incorporadas, tanto por meio do conteúdo
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poético quanto pelo emprego de elementos musicais sugestivos de uma sonoridade específica, muitas vezes caracteristicamente violonística, instrumento cuja presença foi significativa e emblemática
na interpretação de gêneros de caráter originalmente popular, como a seresta, a toada, o choro ou o
samba-canção.

Conclusão
Todo o relato anterior aponta para relações estabelecidas entre um compositor de formação pianística mas que soube, como poucos, inserir-se com pleno êxito na configuração da música
popular urbana brasileira, chegando à configuração do que chamaríamos uma obra híbrida, sujeita
a uma mobilidade contextual extraordinária, que permitiu sua pervivência até a atualidade, tanto na
performance em concertos tradicionais de música erudita quanto em contextos eminentemente populares, mantendo-se aberta às mais diversas releituras, desde sua própria origem. Cremos que Waldemar Henrique configura-se como exemplo de compositor sobre o qual os estudos musicológicos e
performáticos podem aliar-se em favor do reconhecimento e divulgação de sua obra e do estabelecimento definitivo de seu nome no panorama da música brasileira.
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A ópera francesa no período barroco: considerações
sobre o haute-contre nas óperas de Jean Baptiste Lully
Wenderson Silva Oliveira (UFU)
musica_wenderson@hotmail.com

Resumo: Este trabalho, em linhas gerais, discute a presença dos cantores haute-contres nas óperas de Jean-Baptiste Lully
(1632-1687). Jander e Harris (s.d.), no verberte haute-contre do The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
definem-no como uma voz de tenor aguda, que fora cultivada na França até meados do século XVIII e ocupava os papeis
principais das óperas de Lully e Jean-Phillipe Rameau (1683-1764) e sempre, na música sacra, o primeiro solista. Em
todas as óperas de Lully, há pelo menos um cantor haute-contre e a presença desses cantores denota a confrontação entre
as estéticas da música francesa e italiana (dominada pelos castrati) do período barroco. Este estudo inicial pretende
problematizar essa preferência por cantores haute-contre e pretende levantar hipóteses que levaram à busca por essa
estética, remontando o cenário histórico-cultural da França no reinado de Luís XIV. Em estudos futuros, faremos outros
levantamentos e outros apontamentos, principalmente sobre os aspectos sonoros das vozes dessas personagens na ópera
barroca francesa. Assim, poderemos ter uma precisa definição sobre a voz haute-contre, suas particularidades.
Palavras-chave: Haute-Contre; Castrati; Música Barroca Francesa; Jean-Baptiste Lully.
Abstract: This work, in general, discusses the presence of haute-contres singers in Jean-Baptiste Lully’s operas (16321687). Jander and Harris (s.d.), in the haute-contre entry of The New Grove Dictionary of Music and Musicians, sets it as
a sharp tenor voice, which had been cultivated in France until the mid-eighteenth century and occupied the main roles of
the operas Lully and Jean-Philippe Rameau (1683-1764) and always in sacred music, the first soloist. In all Lully’s operas,
for at least one haute-contre singer and the presence of these singers denotes the confrontation between the aesthetics
of French and Italian music (dominated by castrati) of the Baroque period. This initial study, aims to problematize this
preference for haute-contre singers and aims to raise hypotheses that led to the search for this aesthetic, reassembling the
historical and cultural background of France under Louis XIV. In future studies, we will make other surveys and other
notes, especially on the sound aspects of the voices of these characters in the French Baroque Opera. So, we have a precise
definition of the haute-contre voice, it’s peculiarities.
Keywords: Haute-Contre; Castrati; French Baroque Music; Jean-Baptiste Lully.

Introdução
Segundo os apontamentos de James R. Anthony (1989), as primeiras óperas na França
foram montagens importadas da Itália por intermédio do cardeal Jules Mazarin, nascido Giulio Raimondo Mazzarino (1602-1661), que desempenhou a função de primeiro-ministro francês de 1642 até
sua morte. A importação do gênero fazia parte dos planos políticos do cardeal, sempre cedido aos deleites da corte, afinal, a função francesa do primeiro-ministro é mediar a relação entre o povo e o rei,
pois, é “[...] através de sua voz, [que] o rei faz ouvir suas vontades”(APOSTOLIDÈS, 1993, p. 20). E
claro, na sociedade do século XVII, faz-se necessário aquinhoar o mais alto refinamento no que diz
respeito à cultura e o que estava em voga naquele momento na Itália e Alemanha – esta última importando da primeira – era a ópera.
É unânime entre os autores (Anthony, 1989; Coelho, 1999; Taruskin, 2010) que o período
barroco na França fora marcado pelos espetáculos de balé, e as montagens advindas da Itália foram
incrementadas com os balés compostos pelos músicos franceses, acomodando, dessa maneira, o espetáculo estrangeiro ao gosto nacional. A montagem de Ercole Amante (1662), de Francesco Cavalli
(1602-1676) e a morte de Mazarin, marcam o término da permanência da ópera italiana em solos franceses como espetáculo principal.
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Com a ascensão de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), em 1664 como ministro de Estado, as relações entre importantes intelectuais da Europa com a corte francesa se estreitaram. “Colbert
fará contatos com indivíduos que acredita serem homens-chave no domínio intelectual” (APOSTOLIDÈS, 1993, p. 25). Essas relações foram extremamente importantes, pois, o objetivo central do
projeto de governo de Colbert – que era colocar a literatura e as artes em função da monarquia, especificamente, em função dos êxitos de Luís XIV (1638-1715), o Rei Sol – foi alcançado.
O objetivo de Colbert era “dar a Luís XIV uma imagem que ultrapassasse o tempo e possua caráter imediatamente histórico” (APOSTOLIDÈS, p. 26), em outras palavras, o mundo conheceria o monarca pelos seus feitos históricos, como membro da própria divindade, uma divindade carnal,
que estivesse num plano terreno. O corpo simbólico do Rei era representação principal em todos os
espetáculos franceses, um corpo imortal, poderoso, que retrata a equidade, a sabedoria, que “deseja
apenas o bem dos seus súditos” (op.cit, p. 13). O espetáculo escolhido para essa representação do Rei
é a ópera.
[...] O reinado de Luís XIV conhece a implantação da França da ópera, nova arte que vai
atrair para ele todas as formas de espetáculo e apresentar suas marcas concentradas num
único palco. Essa particularidade explica que, apesar do custo proibitivo, tal arte tenha-se
tornado rapidamente privilegiada. Será a que melhor propagará a imagem oficial do soberano em sua glória e seu excesso de luxo (APOSTOLIDÈS, 1993, p. 28).

Luís XIV conseguiu fazer da França, portanto, um “monopólio da cultura, do estilo e do
luxo” (DEJEAN, 2010, p. 11). E, nesse monopólio, retratava-se, em sua maior parte, a imagem do
Rei, um Rei, como dito, personificado em divindade, característica esta que levaria a Academia Francesa de Música, mantida pelo Estado, a organizar espetáculos completamente políticos e remontar
um cenário com créditos voltados às ações do monarca. A música, especificamente a ópera, objeto de
estudo desse trabalho, estava à serviço das operações políticas da monarquia.
A tentativa de implementar um espetáculo operístico genuinamente francês não foi, no
primeiro momento, uma tarefa tão simples de ser concluída. A primeira ópera, composta por franceses, a ser apresentada foi em 1657, de Michel de la Guerre, Le Triomphe de l’Amour sur des Bergers
et Bergéres, com texto de Charles de Bey, cujas partes musicais foram perdidas. Com o sucesso da
ópera de la Guerre, abriu-se espaço para outras do gênero. Uma relevante composição foi La Pastorale d’Issy, de Pierre Perrin (?1620-1675) e Robert Cambert (1628-1677) de 1659. Com o êxito
da estreia, ampla aceitação do público ao novo gênero, os dois compositores conseguiram o respeito por parte do meio acadêmico francês1, controlado e mantido pelo Estado, e, dez anos após a primeira apresentação de Issy, criou-se, dirigido pelos dois compositores, a Academia Real de Música,
em 1669.
1 O plano diretor de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) tinha como objetivo principal o enaltecimento da imagem soberana de Luís XIV. Esta tarefa, em sua visão, só poderia ser concluída, em sua íntegra, por meio dos objetos artísticos,
em outras palavras, as artes (a música, a dança, a pintura, a literatura), de um modo geral, representariam a imagem
do “mais rico, sofisticado e poderoso monarca da Europa” (DEJEAN, 2010, p. 16). Para que os artistas estivessem
num único plano, ideal para exaltar o Rei, Colbert cria as Academias, que sob o controle do Estado (na persona da
Petite Académie), conseguiria administrar a produção artística e intelectual para o serviço da monarquia. De modo que,
segundo Apostolidès (1993), desligado das academias, os artistas e intelectuais franceses não conseguiriam sobreviver
com o pouco lucro de suas produções, no entanto, as academias também não eram lucrativas e sim, controladoras, mas
o único meio de sobrevivência, naquele momento, de uma produção.
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Segundo Coelho (1999), os trabalhos da Academia de Música foram “prejudicados por
intrigas políticas e incompetência administrativa” (COELHO, 1999, p. 23). As óperas que foram produzidas por Cambert e Perrin, no comando da Academia, foram verdadeiros fracassos. “Depois de
abandonar pela metade [...] Le Mariage de Bacchus, em cinco atos, [...] optaram por um drama pastoral, Pomone, composto às pressas em menos de três meses” (COELHO, 1999, p. 9-10), que, nas
partes que sobraram da partitura, como salienta o autor, é possível verificar “sua fragilidade melódica e falta de impacto” (COELHO, 1999, p. 10). Na nova tentativa de alavancar o status da produção
operística, foi composta, em 1672, Pastorale Heroïque des Peines et des Plaisirs de l’Amour, que
verdadeiramente levou à decadência da Academia Real de Música, levando tanto Pierre Perrin quanto Robert Cambert à falência.
Com o declínio dos compositores, o italiano Giovanni Battista Lulli (1632-1687), naturalizado na França como Jean-Baptiste Lully e radicado no país desde a idade de quatorze anos, compra
os direitos e privilégios para exercer função de diretor da Academia. A partir desse marco, a carreira do
compositor entra numa nova etapa e a produção de óperas francesas, do mesmo modo, ganha legitimidade como genuíno produto de cultura e refinamento, que expressa, fidedignamente, o gosto francês.

1. A produção operística de Lully e a presença dos cantores
haute-contre
Jean-Baptiste Lully como diretor da Academia Real de Música e Dança, propõe um novo
olhar para o teatro musical, “surgindo a típica versão francesa desse gênero, a tragédie lyrique, em
clara oposição à ópera italiana” (HARNONCOURT, 1988, p. 241, itálico como no original). A tragédie lyrique distingue-se da ópera italiana, conforme as palavras de Coelho (1999, p. 24), “por dar
ao texto uma importância tão grande quanto à música”. O texto, portanto, norteia a composição musical, remontando as formas renascentistas de compor e baseando-se na tragédia grega para a dramaticidade. Beaussant (1997, p. 369) afirma que a contribuição mais importante de Lully foi “a criação
do récitatif français”, no qual as capacidades dramáticas estariam à mostra, não acentuando, como na
música italiana, a diferença entre recitativo e ária.
As maiores fontes de inspiração para Lully foram os dramaturgos Pierre Corneille (16061684) e Jean Baptiste Racine (1639-1699), que seguiam os padrões dos espetáculos greco-romanos.
Lully desenvolve, a partir dessas influências, as características do novo gênero que tem como objetivo principal a impecável pronúncia da língua francesa. Na junção de elementos para as obras, Lully
extrai da ópera italiana “o recitativo, os prelúdios em forma de ritornello [...] e a chaconne” (HARNONCOURT, 1988, p. 242, itálico como no original). Junto a esses elementos italianos, o compositor adiciona o ballet, arte muito apreciada pelos franceses e que já fazia parte do espetáculo cênico,
entremeando, na ópera, os atos, podendo estar presente também nas partes coral.
Na ruptura, portanto, dos traços originais da música italiana em suas composições, Lully
efetiva um dos mais importantes peculiaridades que estariam presentes nos palcos e que evidenciava
a diferença entre a música italiana e francesa: a presença de cantores haute-contres. Jander e Harris
(s.d.), no verberte haute-contre do The New Grove Dictionary of Music and Musicians, definem-no
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como uma voz de tenor aguda, que fora cultivada na França até meados do século XVIII e ocupava
os papeis principais das óperas de Lully e Jean-Phillipe Rameau (1683-1764) e sempre, na música sacra, o primeiro solista.
Harnoncourt (1988, p. 244) mostra-nos que “para os papeis masculinos (inclusive nos
coros), havia haute-contres – tenores extremamente agudos, que provavelmente cantavam em falsete (Dó 2 a Dó 4, tailles – tenores graves ou barítonos agudos – e baixos” (itálico como no original).
Os cantores haute-contres, como mencionado, obtiveram predileção e bastante atenção por parte de
Lully e seus contemporâneos e do público naquele período. Na tabela abaixo, é possível verificar as
composições de Lully para o teatro e todas elas utilizam ao menos um cantor haute-contre e na maioria esses cantores são protagonistas.

Tabela 1: Lista de personagens haute-contres nas óperas de Lully
Ópera

Ano

Personagens

Cadmus et Hermione

1673

L’envie, L’amour

Alceste, ou Le triomphe d’Alcide

1674

Admète, Lychas, Apollon, Alecton.

Thésée

1675

Bacchus, Pleasures, Primeiro Velho.

Atys

1675

Atys, Zephyr, Le Sommeil, Morphée.

Isis

1677

Apollo, Primeiro Triton, Segundo Triton, Mercúrio, a Fúria, Segundo
Destino, Terceiro Destino.

Psyché

1678

Vertumne, Mercure, Vulcain, Zéphir, Apollon, Mars.

Bellérophon

1679

Bellérophon

Proserpine

1680

Alphée

Persée

1682

Persée, Mégathyme, Amphimédon, Mercure, Euryale - Uma Górgona.

Phaëton

1683

Phaëton, Triton, Le Soleil.

Amadis

1684

Amadis

Roland

1685

Médor, Astolfe.

Armide

1686

Renaud, Um Cavaleiro dinamarquês.

Acis et Galatée

1686

Acis

Achille et Polyxène

1687

Achille

Como é possível notar, os cantores haute-contres estiveram presentes nos palcos do teatro
em todas as composições de Lully, claro, nos limites deste trabalho, não apontamos as composições
sacras e as seculares que não são óperas. Percebemos com a utilização desses cantores não só um traço de característica estético-musical francês, mas também uma forte oposição ao castrato italiano,
maior expoente da música na Itália no período barroco.
Segundo Pacheco (2004, p. 9) “nos seus dois primeiros séculos de vida, a ópera esteve sempre intimamente relacionada com o fenômeno vocal e musical que foram os castrati” (itálico
como no original). Os castrati eram o centro da ópera italiana e lá, obtiveram tanto prestígio como
nenhum outro local da Europa no período barroco, “eles se tornaram o modelo vocal tanto como interpretes quanto como professores” (op.cit). Essa estética vocal logo se espalhou pela Alemanha,
França e Inglaterra, entretanto, a aceitação nos outros países não foi tão ampla como na Itália.
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Na França, o objeto de análise deste trabalho, os castrati ingressaram nos palcos por intermédio também do cardeal Mazarin. Augustin (2013, p. 69) afirma que tanto Luis XIV quanto a
rainha Marie-Antoinette (1755-1793) admiraram essas vozes, convidando inclusive o castrado Carlo
Broscchi (1705-1782), conhecido como Farinelli, para concertos restritos. Estas vozes eram apreciadas, entretanto, não se tornaram moda no território parisiense. “Dentre as nações e cortes por onde os
castrati puderam apresentar a sua arte vocal, a França sempre pareceu adotar uma postura de maior
hostilidade” (AUGUSTIN, 2013, p. 69). A autora complementa dizendo que por serem alvo dos ataques contra o estilo italiano, os castrados não cantaram na Ópera em Paris “principalmente pelo fato
que, na ópera francesa, os papeis que necessitavam de vozes agudas foram cantados pelos haute-contre” (op.cit., p. 70). Essa afirmação sustenta a ideia do confronto estilístico entre franceses e italianos
e abre discussão para outros fatores até então não observados na literatura do canto.

Considerações Finais
Este trabalho procurou problematizar a presença dos cantores haute-contres nas óperas de
Jean-Baptiste Lully, demonstrando, dentro de seus limites, a clara confrontação estilística entre França e Itália, motivo pelo qual os cantores castrados foram alvo principal dessa defrontação. Os cantores
haute-contres dominaram o cenário musical no período barroco francês e os compositores dedicaram
a essas vozes os papeis principais na ópera e os destaques na música vocal solo e nas partes solo da
música sacra litúrgica.
As pesquisas que temos recorrido não apresentam definições muito claras acerca
das qualidades sonoras dessa tipologia vocal, bem como suas características na cena dramática e as peculiaridades da estética. Em estudos futuros, faremos outros levantamentos e outros
apontamentos, principalmente sobre os aspectos sonoros das vozes dessas personagens na ópera barroca francesa. Assim, poderemos ter uma precisa definição sobre a voz haute-contre, suas
particularidades.
Ademais, este estudo inicial abre espaço para maiores discussões acerca da ópera barroca
francesa e a qualidade sonora dessas composições. O universo cultural do barroco francês faz-se tão
distinto, de modo que perscrutar essa dimensão está além de entender sobre uma época, liga-se diretamente com o advento de ideias que moldam os princípios de uma prática cultural-musical-intelectual
e que tanto contribuíram para a formação de vários dos nossos estilos, redefinindo os pensamentos,
proporcionando experiências.
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Formação de Professores e Transmissão de Cultura:
A Educação Musical na cidade de Pirenópolis - Goiás
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Resumo: Na cidade de Pirenópolis a cultura popular perpassa pela comunidade com seus festejos, religiosidade, músicas,
cantos e instrumentos, fazendo parte da rotina de seus moradores. As relações de transmissão1 dessa cultura abrangem da
oralidade à instituição escolar, promovendo o saber e a vivência das crianças e jovens na perpetuação dessas festas. E,
estabelecer as relações entre cultura popular e educação, é um grande desafio para os professores de educação musical,
no contexto escolar, que enfrentam questões que diminuem a possibilidade da transmissão efetiva dos conhecimentos e
vivências da cultura presente na cidade. O objetivo desta pesquisa é compreender quais nuances permeiam a educação
musical em escolas estaduais de Pirenópolis e se as Orientações Curriculares de Música do estado de Goiás é realidade
no planejamento e atuação dos professores. Tratando-se da área de Formação de Professores e parte de uma pesquisa de
projeto de doutorado, pretendemos realizar uma pesquisa junto a alguns professores de música dessa cidade, investigando
as relações de transmissão de cultura e a prática pedagógica através das Orientações Curriculares de Música. Esperamos
contribuir com a pesquisa na educação musical, com as práticas dos professores desta cidade e a compreensão verticalizada
destas Orientações Curriculares.
Palavras-chave: Educação Musical; Transmissão de Cultura; Orientações Curriculares de Música.
Abstract: In the city of Pirenópolis, popular culture permeates the community with its festivities, religiosity, songs, songs
and instruments, being part of the routine of its residents. The transmission relations of this culture range from orality to
the school institution, promoting the knowledge and experience of children and young people in the perpetuation of these
celebrations. And establishing relations between popular culture and education is a great challenge for teachers of music
education in the school context who face issues that diminish the possibility of effectively transmitting the knowledge and
experiences of the present culture in the city. The objective of this research is to understand which nuances permeate the
musical education in state schools of Pirenópolis and if the Curricular Guidelines of Music of the state of Goiás is reality
in the planning and performance of the teachers. In the area of teacher training and part of a doctoral project research,
we intend to carry out a research with some music teachers of this city, investigating the relations of transmission of
culture and pedagogical practice through the Curriculum Guidelines of Music. We hope to contribute to research in music
education, to the practices of the teachers of this city and to the vertical understanding of these Curricular Guidelines.
Keywords: Musical Education; Transmission of Culture; Curricular Orientations of Music.

Introdução
Pirenópolis é uma antiga cidade colonial no estado de Goiás, onde acontecem manifestações culturais que caracterizam a região – A Folia de Reis e a Festa do Divino, por exemplo. Estas
festas promovem um movimento na cidade que afeta a comunidade local e traz muitos turistas para
a região, que prestigiam os festejos e a devoção. Diante disto, este artigo vem tratar das questões de
transmissão da cultura local, focando a escola como instituição de ensino e agenciadora de cultura,
bem como a influência ou não das Orientações Curriculares de Música no desenvolvimento pedagógico-cultural nestas escolas.
Em Goiás, na área da educação, há uma proposta de currículo em Música que está vigente
desde 2009. É uma proposta que considera o ensino pelo viés cultural, ou seja, os sujeitos estão inseridos em uma cultura e intermediados pela Arte. A Cultura também é conhecimento nestas OrientaTrataremos este termo no sentido de transmissão e produção de cultura, mas não como uma mera transmissão bancária (FREIRE, 2005), mas no sentido de construção e compreensão crítica, compreensão do conhecimento cultural como
prática pedagógica e como prática da vida cotidiana.
1

Comunicações

507

Menu
ções Curriculares e, o planejamento realizado a partir da realidade do educando e de sua comunidade
fortalece os significados de Arte, de cultura, da aprendizagem e do mundo para os sujeitos envolvidos
– educador e educando, lembrando que nas Orientações eles estão em sua centralidade.
Nestes lugares permeados de manifestações culturais, com uma vivência constante destas manifestações, o papel da educação pela Arte é fundamental. É ela que trará significações, contextualizações e compreensões críticas, além de situar os sujeitos como participantes e agentes desta
cultura.
As Orientações Curriculares, que é o documento vigente no estado de Goiás, fala sobre a
questão cultural,
A Arte Educação abriga, atualmente, várias concepções, práticas, signiﬁcados e status que
se entrecruzam, sobrepõem, contrapõem, e nessa articulação, convive no imaginário social
da escola a concepção da Arte para o desenvolvimento de capacidades motoras, sociais,
emotivas e cognitivas. Eça (2008) alerta-nos que as funções da Arte não se reduzem ao
desenvolvimento dessas capacidades e chama a atenção para o fato de que a Arte também
contribui para preservação cultural, para o estudante conhecer-se ou reconhecer-se como
parte de uma cultura e para a aprendizagem das possibilidades de representação e comunicação (GOIÁS, 2009, p. 30).

Neste contexto, a educação musical se faz necessária na abordagem do material cultural-musical, nas práticas musicais, que se estabelecem, muitas vezes, em práticas de conjunto, como
bandas, duplas, grupos e, juntamente com a música, em boa parte dos festejos, as encenações.
Ao entrar em contato com alguns professores de música da cidade, percebemos que eles
detêm, como pesquisa, grande material cultural, desde imagens, relatos, músicas, partituras antigas,
que possuem histórias interessantes. Além disso, esses professores são participantes ativos na cultura da comunidade e nos festejos da cidade. Podemos considerar que essas participações nos festejos
pelos professores, um deles desde pequeno, são experiências fundantes (FREIRE, 2015). Segundo o
autor, são saberes fundamentais que antecedem o saber fazer algo, nesse caso, podemos dizer que os
professores vivenciaram as práticas destas manifestações, de forma que eles podem, com propriedade, realizar a transmissão dessa cultura. Estes professores sabem falar sobre sua cultura e demonstram
uma compreensão maior por terem vivenciado na prática e com pesquisas. Assim, sua prática pedagógica é fortalecida por sua experiência e sua reflexão sobre a prática. Essa formação cultural (NOGUEIRA, 2008) do professor é de extrema importância, são saberes indispensáveis, que o formam,
fazendo com que se assumam como sujeitos da transmissão do saber. Ora, esses professores se tornam
criadores de cultura (FREIRE, 2005), aqueles que pela experiência, possuem autonomia, reflexão crítica e percepção da responsabilidade da transmissão deste material cultural, criam sua própria Palavra2. Assim, através destas percepções, criam novas ações e novas significações sobre si e o mundo.
Freire (2005), diz que,
A cultura marca o aparecimento do homem no largo processo da evolução cósmica. A essência humana existencia-se, autodesvelando-se como história. Mas essa consciência histórica,
objetivando-se reflexivamente surpreende-se a si mesma, passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora: o homem é levado a escrever sua história. Alfabetizar-se é aprender a ler
A palavra, como comportamento humano, significante do mundo, não designa apenas as coisas, transforma-as; não
é só pensamento, é “práxis”. Assim considerada, a semântica é existência e a palavra viva plenifica-se no trabalho
(FREIRE, 2005, p. 19).
2
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essa palavra escrita em que a cultura se diz e, dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou, para temporalizar-se, para conscientizar sua temporalidade
constituinte, que é anúncio e promessa do que há de vir. O destino, criticamente, recupera-se
como projeto. Nesse sentido, alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a
sua palavra, criadora de cultura (FREIRE, 2005, p. 18-19).

Como os professores de música deste local tem tratado a transmissão deste material cultural? Que realidade e quais impedimentos tem enfrentado? Quais soluções tem encontrado para as
dificuldades encontradas? Como as Orientações Curriculares de Música tem sido abordada e se ela,
de fato, tem orientado os professores em seus planejamentos?

1. Possíveis dificuldades: as Identidades e a Complexidade da
globalização
Questões como a rigidez do currículo e de conteúdos, o tempo das aulas, o cumprimento
de avaliações, a realidade da diversidade dentro da escola, a falta de apoio da gestão, a superficialidade do conhecimento dos professores quanto ao material a ser trabalhado, são questões que contribuem
para dificultar o desenvolvimento do fazer-pedagógico nas aulas de música. Mas existe um outro ponto que direciona o planejamento do educador e promove grandes dificuldades para o educador musical: as questões que permeiam as culturas, global e local, e o que envolve suas transmissões. A relação
entre global e local é um ponto de tensão entre cultura e educação, por envolver questões de identidade, o que a torna complexa e exigente. E, essa complexidade é inerente ao indivíduo, que carrega consigo vários cosmos (MORIN, 2004), necessitando ser abordados durante o processo de sua formação.
A intenção deste trabalho é perpassar pelas relações, complexas, que se estabelecem entre o indivíduo e a cultura, reconhecida como conhecimento, no qual o próprio sujeito está inserido.
A complexidade que envolve as questões da transmissão da cultura dentro do contexto escolar, dificultada pela globalização, exige dos educadores práticas educativas criativas e que demonstrem sua
percepção sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Devido à globalização, a prática e o processo
educativo correm o risco de tornar-se penoso e superficial, principalmente, quando se trata da chamada cultura local, aquela que, em geral, traz uma identidade para determinada comunidade.
Uma das problemáticas é a grande interferência dos turistas na vida dos pirenopolinos. As
culturas do mundo presentes no constante contato com os turistas, abrem espaços para uma questão
identitária, de pertencimento. Os indivíduos, principalmente, da faixa etária escolar, tentam realinhar
suas identidades com a dos turistas, assumindo que sua cultura é antiga e ultrapassada. Desta forma,
o ensino de música tem entrado em conflito com o que é tradição (local) e o que é global.
Estes educadores têm sentido dificuldade de ensinar a música e a cultura local, trazendo
para a escola a questão da perpetuação desta cultura. Eles se sentem cobrados por si mesmos e, de
certa forma, pela comunidade por não contribuírem com a transmissão de sua cultura. Atualmente, os
jovens não querem participar dos festejos, a participação não tem se renovado, sendo sempre as mesmas pessoas da comunidade. Isto é um alerta quando se trata de culturas que passam pela oralidade.
Daí a importância da escola e do professor assumirem o papel de transmissor de cultura, o qual para
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além disso, amplia-se como criadores de cultura. Ao assumirem sua própria palavra, ou seja, sua práxis, assumem-se como agentes da própria cultura.
As Orientações Curriculares reforçam sua centralidade, quando os sujeitos, se percebem
inseridos em uma cultura, assumindo em suas práticas, seu mundo, suas identidades, fazendo-se, assim, agentes transformadores de sua própria realidade.
O ensino das Artes possibilita aos estudantes a compreensão crítica e sensível do mundo,
tornando-os seres mais conscientes, politizados, questionadores e possíveis transformadores da realidade, naquilo que se fizer necessário. Desta forma, o ensino de Arte é fundamental na sala de aula como área de conhecimento e comunicação, possibilitando aos estudantes
reconhecerem-se e perceberem-se como pertencentes a uma cultura ao mesmo tempo em
que conhecem e respeitam as produções estéticas provenientes da multiculturalidade presente no planeta (GOIÁS, 2009, p. 30).

Ao propor uma discussão sobre Educação Musical, entendemos a necessidade de realizar
uma reflexão sobre a realidade que permeia a prática educativa no tempo presente. Fundamentado em
Oliveira e Hernández (2005), o termo que será utilizado será ‘mudança’, entendemos que esta palavra é a que melhor define o momento atual. É um momento em que há uma redefinição de papéis, dos
sujeitos, da sociedade, das práticas, das demandas, dos olhares e da educação.
Percebemos que nessas redefinições os conceitos são ampliados, a busca para se alcançar
o indivíduo em sua formação exige maior complexidade, flexibilidade e percepção das relações que
permeiam a prática educativa. Segundo Oliveira e Hernández (2005), estas mudanças afetam o trabalho docente, exigindo uma nova orientação em sua formação para que ocorram diálogos entre as
complexidades existentes e as ações.
O autor cita alguns exemplos de mudanças:
- na sociedade, que já não é concebida como um todo, senão como grupos que se relacionam, se excluem, se ignoram ou tratam de encontrar um “espaço” para fazer-se ouvir; – nas
relações (de poder, de controle, de emancipação, de solidariedade...) que se manifestam nas
diferentes esferas sociais e na própria instituição escolar; – nos sistemas de representação
de valores e das identidades (pessoais, sexuais, étnicas...); e – em como isso tudo se projeta
nos meios e na sociedade do espetáculo (a televisão, o cinema, a publicidade, os jornais, a
música, o futebol...) e nas tecnologias da informação e comunicação (OLIVEIRA e HERNÁNDEZ, 2005, p. 26).

A construção da cultura brasileira se firmou por meio de diálogos realizados em sua própria diversidade, nas tradições, na modernidade, e estas não estão isoladas em si mesmas. Devido às
mudanças, à dinâmica e a complexidade do ser humano e sua necessidade de relações, ocorreram durante os tempos o intermear das culturas e dos costumes, promovendo amálgamas que fizeram surgir
novas traduções para os elementos culturais e sociais numa esfera em que a cada encontro, as identidades são transformadas.
A partir disso, é importante refletirmos sobre esse contexto vivenciado em Pirenópolis.
Há um grande desafio para a efetivação da educação musical neste contexto, pois como podemos estabelecer as relações de transmissão entre a cultura popular e educação? É um momento de mudança?
E que olhares e abordagens estes professores deverão utilizar em suas práticas?
Assim, para desenvolver essa pesquisa, pretendemos acompanhar alguns professores durante o presente semestre e o ano vindouro em algumas escolas estaduais de Pirenópolis. Conhecer
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quais concepções de ensino, de educação musical, como é a relação com o conhecimento e o mundo.
Além de perceber se as Orientações Curriculares são presentes nas práticas e planejamento dos professores. Para tanto, pretendemos acompanhar esses professores em seus planejamentos e ações, de
maneira que possamos participar da investigação e possamos, em conjunto, discutir e reavaliar as práticas realizadas durante o acompanhamento.

2. A Orientações Curriculares de Música
Analisar e vivenciar o conhecimento e as relações complexas pelo viés artístico-cultural é
de grande importância na formação do indivíduo. E é neste ponto que a ação do professor consciente,
pesquisador e inovador, faz a diferença no cenário educacional e cultural. O ensino de Arte abre possibilidades para a ampliação do olhar do educando, como área de conhecimento, promove aprendizagens que o faz se reconhecer e se perceber como pertencentes de uma cultura, contribuindo para sua
formação, auto estima, possibilitando transformação de sua realidade.
Segundo o documento das Orientações Curriculares,
A cultura situa os sujeitos no tempo e no espaço, abrindo possibilidades de apropriação,
transmissão ou construção de conhecimentos e práticas artísticas e dessa forma, a arte
reforça e amplia os lugares dos sujeitos no mundo. Compreender culturas ou manifestações culturais pressupõe conhecer seus processos históricos e artísticos, concluindo-se, portanto, que é “uma razão cultural que nos leva a estudar Arte” (BARBOSA, 2007, p. 02 apud
GOIÁS, 2009, p. 32).

É percebido, na atualidade, que há uma busca por estruturar uma Educação voltada para
o conhecimento que construa novos significados, que dialogue com diferentes conhecimentos e que
permeie as várias projeções de um sujeito: suas relações sociais, culturais e profissionais. Desta forma, entende-se que é na complexidade e em seus meandros (contextualização, diferentes olhares para
um mesmo problema, criatividade, percepção multirreferencial e multidimensional, sentipensar, interligação e conexão, e outros) (Morin, 2004) (Moraes e Torres, 2004), que a abordagem do docente deverá ser organizada, a fim de desenvolver sua prática e alcançar o indivíduo contemporâneo de
maneira integral.
As Orientações Curriculares promovem uma perspectiva integral, pois possui uma estrutura dialógica, seu gráfico circular promove o movimento e, para que ela se efetive na prática do professor, necessita da abertura do olhar, ações e relações.
Os sujeitos estão ao centro, inseridos na cultura e intermediados pela Arte. Ao tratar da
Arte o professor transitará pelos conceitos da área, neste caso a música, com possibilidades de trabalhar com modalidades, um conteúdo maior da área, mais geral, aonde podem ser aplicados os
conceitos específicos da área. O eixo temático vem para trazer um direcionamento para o trabalho,
abrindo espaços para diálogos com outras áreas de conhecimentos, até aqui, por todos os caminhos
que o professor passou tem o viés interdisciplinar. Por último, e, talvez o ponto mais importante das
Orientações Curriculares é a abordagem metodológica. Ela envolve a compreensão crítica, a contextualização e a produção. A partir dela, a forma como o professor abordará a aula, ou determinado asComunicações
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sunto trará o diferencial dessas Orientações, trazendo para o aluno significados sobre a Arte em sua
vida e com sua vida, produzindo produtos artísticos, comunicando-se e expressando-se para si e para
o mundo.
A partir desta exposição, podemos perceber que as Orientações Curriculares de Música
podem contribuir dentro desse contexto. Ela trata da diversidade, propõe novas relações com o mundo e dialoga com as várias identidades do indivíduo – identidades múltiplas.
Segundo Stuart Hall (1999; 2001), as identidades na pós-modernidade não são fixas, o indivíduo possui identidades múltiplas. Desta forma, pode-se concluir que a cultura brasileira vislumbra a possibilidade de caminhar por diferentes fronteiras, permitindo que o indivíduo se aproprie de
várias identidades.
E cabe ao professor gerenciar estas identidades e os pontos das Orientações Curriculares,
perceber-se participante, capaz de desenvolver um dialogar que perpassa o conhecimento proposto e o
conhecimento que o aluno traz, sua realidade, a fim de que, por meio de olhares interdisciplinares, promova-se relações entre os sujeitos envolvidos, a cultura e o mundo. Ou seja, possibilitar que, com a construção dos conhecimentos, os sujeitos possam perceber novos significados para sua vida e sua cultura.
Assim, realizar pontes que transitem entre escola e a cultura popular, entre a experiência
e a sistematização dos materiais de ensino e práticas dos professores, de maneira que se vivencie um
outro lado da docência, daquele que, geralmente, não está no chão da escola, aquela que se vivencia
no dia a dia.
Valorizar o saber popular, entretanto, nada tem a ver com tentar “escolarizar” o conhecimento tradicional, descontextualizando-o e submetendo-o a critérios de rigor totalmente alheios ao
chão onde foi produzido historicamente. Não era isso que queria Paulo Freire. O que ele queria era
estabelecer pontes entre o saber primeiro e o saber sistematizado, científico, entre diferentes saberes e
experiências, tendo por base critérios de relevância social e cultural (GADOTTI, 2014, p. 18).

Considerações finais
Sabemos que as dificuldades apresentadas aqui nas aulas de música são acontecimentos
corriqueiros no dia a dia do professor. Em muitos casos, há uma rejeição por parte do alunado quando
se trabalha um material musical que não faz parte de seu contexto. E, ainda mais, quando há uma crise
identitária constatada como na cidade de Pirenópolis. Algumas pessoas da comunidade se mobilizam
em determinados momentos do ano para vivenciarem os festejos, desde as produções de doces, ensaios de grupos musicais e preparação do roteiro do cortejo. Há alunos que participam desses eventos,
e estes, possuem um tratamento diferenciado, são liberados pela escola para que possam vivenciar a
festa. Assim, como a educação musical, pode ‘aproveitar’ essa vivência? Sendo que as Orientações
Curriculares consideram que o sujeito está inserido em uma cultura, faz parte e é agente, de maneira que não se pode considerar que esse tipo de evento e manifestação cultural seja tratado em apenas
uma época do ano, como uma simples data comemorativa. Trata-se da vida, do cotidiano e a partir
desta perspectiva, importa que essa cultura dialogue no dia a dia na escola. Isto não quer dizer que no
currículo só será elencado esse conteúdo, mas estamos trabalhando com uma proposta que é interdisComunicações
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ciplinar e dialógica e por isso, é possível trabalhar muitas dimensionalidades que podem dialogar com
a educação musical e a cultura da comunidade.
Assim, esperamos que nesta pesquisa possamos ouvir as várias vozes que compõem este
universo, que é rico, musical, cultural e pedagógico. Vamos com os ouvidos atentos a escutar e aprender mais, sentir mais.
Nenhuma outra pesquisa substitui esta. Principalmente quando se trata de pessoas a quem
se dirige um trabalho de educação popular. Nenhuma outra investigação vai mais fundo,
embora algumas possam “ produzir mais dados” e se abrir a interpretações mais científicas. Não ocupa o lugar deste primeiro gesto. Quem o aprende de verdade habilita-se a ser
um educador. Quem não o aprende, apenas ensina matérias a um outro que, por haver dito
sem ser ouvido, ouve sem escutar e escuta sem aprender, pois ao não se sentir plenamente
ouvido, ele também não estará igualmente atento à escuta de quem o ensina. Todo aluno que
não consegue ou não quer aprender é alguém que não conseguiu se fazer escutar. Pois todos
nós só aprendemos com o retorno das palavras que dissemos antes, ditas de um outro modo
e vindas através dos gestos das palavras de uma pessoa que antes nos ouviu (BRANDÃO,
2000, p. 04).

Assim, por meio desta pesquisa, esperamos contribuir nas práticas dos professores desta
cidade, ampliar nosso horizonte sobre a compreensão da práxis musical e das Orientações Curriculares de Música que é hoje, o currículo vigente no estado de Goiás, porém, pouco explorado e vivenciado pelos professores de música nas escolas estaduais.
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Resumo: A partir de princípios estabelecidos por Carlevaro (1979) e Brouwer e Paolini (1992), a pesquisa se propõe a
criar uma série de exercícios para trabalhar sistematicamente aspectos técnicos elementares do universo guitarrístico,
proporcionando ao estudante um material capaz de propiciar foco máximo em cada elemento da técnica, de modo a forjar
uma técnica sólida e bem assimilada. Definimos os eixos guitarrísticos a serem abordados, mão direita, mão esquerda,
coordenação das mãos e improvisação, os quais se dividiram em subáreas que serão estudadas separadamente em cada
exercício. Pesquisa bibliográfica em manuais e vídeos de guitarra e violão, além da experiência artística e docente dos
autores, embasaram os exercícios. Com o objetivo de testar a funcionalidade dos exercícios em diversos parâmetros,
a pesquisa propõe uma série de experimentos, dos quais já foi realizado o piloto; aí se detectaram diversos problemas
metodológicos e se obtiveram elementos que levaram a uma reformulação dos princípios originalmente imaginados para
a pesquisa.
Palavras-chave: Método sistematizado; Técnica guitarrística; Performance musical; Criação Musical; Exercícios de
Guitarra.
Abstract: From principles established by Carlevaro (1979) and Iznaola (1997),the research proposes to create a series of
exercises to systematically work elementary technical aspects of the guitar universe, providing the student with a material
capable of providing maximum focus in each element of the technique, in order to forge a solid and well assimilated
technique. We defined the guitar axes to be approached, right hand, left hand, hand coordination and improvisation,
which were divided into subareas that will be studied separately in each exercise. Bibliographic search in guitar and
guitar manuals and videos, besides the artistic and teaching experience of the authors, supported the exercises, in order to
test the functionality of the exercises in various parameters, the research proposes a series of experiments, of which the
pilot has already been; there were detected several methodological problems and if they obtained elements that led to a
reformulation of the principles originally imagined for the research.
Keywords: Systematized method; Guitar technique; Musical performance; Musical Creation; Guitar Exercises.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa trata da criação de uma série de exercícios organizados num caminho progressivo de dificuldade. Busca que se cumpram paulatinamente os pré-requisitos necessários
a cada novo problema. Assim, conforme os exercícios se complexificarem, o estudante já terá o domínio dos devidos elementos técnicos secundários ali em jogo, mantendo básico o nível de dificuldade
(dependente sobretudo do desafio técnico original proposto a cada novo exercício). Isso proporcionará um estudo com precisão, relaxamento e consciência, permitindo o aprendizado de uma técnica
consistente.
A existência de vários métodos para o ensino da técnica guitarrística foi identificada pela revisão bibliográfica, mas não foi encontrado entre eles nenhum satisfatoriamente sistematizado e
gradativo.
A proposta desta pesquisa não é original: na área de violão de concerto existem métodos
com esse nível de sistematização, como é o caso do Kitharologos, de Ricardo Iznaola (1997). O autor
elucida as vantagens deste tipo de abordagem:
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Embora o Kitharologus ofereça uma abordagem sistemática para a obtenção da aptidão
ginástica necessária para uma técnica de nível profissional do violão, também pode ser
usado por violonistas e professores como uma referência rápida para soluções concretas de
deficiências específicas. Em adição pode servir como um catálogo de procedimentos que
podem ser particularmente úteis para compositores. (Iznaola. 1997. p. 6).

Os mesmos princípios para o alcance de uma técnica sólida fundamentam a base do método de Carlevaro (1979). O autor afirma que:
A aquisição gradual do mecanismo, a técnica final, deve estar ligada aos estágios de evolução pelo qual necessariamente deve ser passado dentro de um determinado período de
estudo. Em uma primeira etapa os diversos elementos serão estudados isoladamente, em
cada caso, como se não houvesse nada mais do que um único ponto de domínio. Em um
estágio mais avançado de evolução, devemos relacionar todos os elementos isolados, em
seguida, formar a técnica correta. (Carlevaro, 1979. p. 32)

Ambos autores nos legam tanto uma diversidade de princípios e modelos de sistematização, quanto uma série de conceitos (deslocamentos, diferentes tipos de toque, coordenação, etc.) que
procuram dar conta do fazer violonístico, afim à prática da guitarra.
Vale ressaltar que os exercícios, foco desta pesquisa, não esgotam o processo de formação
musical e técnico de um guitarrista; abordam apenas o que Fernández (2000) denominou mecanismo1.
Essa perspectiva torna o material resultante desta pesquisa preferencialmente recomendado para quem já possui certa familiaridade com o instrumento e sua teoria, pois, para compreender
tanto a escrita musical quanto às técnicas em foco, e sobretudo a importância da aplicabilidade dos
exercícios, é preciso que estejam assimiladas questões teóricas e técnicas básicas.
Para auxiliar o processo de desenvolvimento tanto dos exercícios individuais quanto de
sua ordenação de acordo com as competências mobilizadas, dificuldade, tempo necessário para assimilação, e etc., e também para avaliar sua eficiência, desenvolveremos uma série de experimentos
controlados utilizando alguns exercícios preliminares dentro de cada grande área (ver a seguir).

1. DESENVOLVIMENTO
A partir dos elementos retirados dos trabalhos anteriormente comentados, foram definidas as grandes áreas de competência guitarrística a serem trabalhadas (mão direita, mão esquerda, coordenação das mãos e improvisação). Posteriormente, as grandes áreas foram divididas em subáreas
(por exemplo: mão direita – two hands, palhetada alternada, palhetada sweep, palhetada híbrida, deslocamento vertical, deslocamento horizontal, etc.), dentro das quais foram isoladas as CTMA2, que
serão trabalhadas a princípio nos exercícios zero3, e que posteriormente irão se complexificar de forma controlada.
(...) o mecanismo tem a propriedade de pertencer ao campo dos reflexos adquiridos ou habilidades do indivíduo. (...) a
frase “eu sei tocar” (...) não significaria necessariamente que ele é capaz de tocar uma dada obra, mas que inclusive antes
de abordá-la ou tomar o instrumento em suas mãos, tem em abstrato a capacidade de dominar o instrumento. (...) O executante (...) não concebe seu instrumento somente como um móvel, um objeto físico, mas como um “lugar psíquico” onde
realizar suas ideias sonoras (...). Este lugar psíquico tem suas leis próprias, (...) e essas leis são o mecanismo.
2
Competência Técnico-Musical Alvo.
3
Exercícios nos quais a competência técnico-musical alvo (CTMA) é isolada de forma radical, e trabalhada ao abrigo de
toda dificuldade secundária, de modo a garantir a maior consciência possível de sua especificidade motora e sonora; em
suma, exercícios preparatórios, um aprofundamento em ideais carlevarianos guiado pela abordagem analítica de Brouwer.
1
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Em seguida, coletamos materiais de estudo (videoaulas, artigos, métodos) que abordavam
os conteúdos das subáreas. A partir da análise e estudo desse material, e sem desprezar nossa própria
experiência enquanto artistas e professores, iniciamos o processo de produção.
Ao longo deste processo, foi-se delineando uma estrutura de apresentação dos exercícios,
que, além da escrita da partitura e da tablatura, contém as seguintes entradas: objetivos, descrição,
cuidados de realização e variações.
Para o estudo dos exercícios em sua totalidade (variações, cuidados de realização, etc.), instruímos que os sujeitos praticassem uma das variações em cada sessão, ou dividissem a quantidade de
variações pelo tempo de cada exercício, assim praticando todas as variações em toda sessão de estudo.
O método resultante será acompanhado de um material audiovisual (videoaula), exemplificando as informações detalhadamente e buscando o máximo de clareza e compreensão dos exercícios, além de inclusão das CTMA em contextos musicais reais para apreciação. Swanwick (2003)
afirma os benefícios da visualidade para o aprendizado:
Olhar um eficiente professor de música trabalhando (em vez de um “treinador” ou um “instrutor”) é observar esse forte senso de intenção musical relacionado com propósitos educacionais: as técnicas são usadas para fins musicais, o conhecimento de fatos informa a
compreensão musical. (Swanwick, 2003, p. 58)

A videoaula, portanto, contribui para levar o estudante a ampliar o seu próprio vocabulário musical. O método também buscará, como explicado posteriormente, despertar a criatividade do
estudante com exercícios de improvisação/criação, extrapolando uma proposta excessivamente rígida dos exercícios de CTMA, trazendo estudos que fomentarão a espontaneidade de cada estudante.

2. EXPERIMENTO PILOTO
Ao alcançarmos 20 exercícios elaborados, realizamos um experimento inicial com quatro
exercícios, que têm a mão direita e coordenação das mãos como as grandes áreas, e a palhetada alternada e o two hands como subáreas. Isso é mostrado a Figura 1 a seguir:

Figura 1: Exercícios do Experimento
Exercício

Grandes áreas

Subáreas

1

Mão direita

Palhetada alternada - Deslocamento vertical

2

Mão direita

Palhetada alternada - Salto de corda

3

Mão direita

Two hands - Deslocamento vertical

4

Coordenação das mãos

Two hands - Deslocamento vertical cromático

Convidamos quatro voluntários, guitarristas, de diferentes níveis e meios musicais, a participar do experimento. Propomos o estudo de cada exercício por quatro minutos diários (totalizando
dezesseis minutos por sessão) de segunda a sexta, somando 5 sessões de estudo por semana, durante
um mês (totalizando 20 sessões de estudos mensais). Priorizamos um esquema flexível, que possibilitava ao estudante repor possíveis faltas e buscava a adaptação de cada um ao planejamento proposto.
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Antes do início dos exercícios, aplicamos questionários e gravamos vídeos para a compreensão da familiaridade de cada sujeito com a guitarra e com as técnicas abordadas nos exercícios.
Cinco vídeos foram gravados por cada voluntário: o primeiro foi um relato de intimidade dos mesmos
com as técnicas contidas nos exercícios, onde responderam questões enviadas previamente; tendo essa intimidade definida, para aferição empírica dessa intimidade, os sujeitos tocaram músicas utilizando as técnicas. Os demais quatro vídeos registraram o primeiro dia de estudo dos participantes, um
vídeo por exercício realizado.
Ao término do experimento, cinco novos vídeos, análogos, foram gravados na sessão de
estudo de cada sujeito. Foi também aplicado um questionário final para melhor apurarmos os resultados do experimento.
Os resultados serviram como feedback para definição da maneira ideal de estudo dos
exercícios (quanto tempo por dia, qual sequência, etc.). A Figura 2 descreve as principais informações
coletadas nos relatórios e vídeos iniciais do experimento:

Figura 2: Perfil dos Voluntários
Sujeito

Toca
guitarra
há quanto
tempo?

Sujeito 1

Sujeito 2

Sujeito 3

Sujeito 4

10 anos

2 meses

8 anos

12 anos

Maiores
Com que
dificuldades no
frequência?
instrumento

3 vezes por
semana

5 vezes por
semana

1 vez por
semana

3 vezes por
semana

Harmônia e
memorização

Acertar o
tempo e a
duração das
notas
Resposta
de timbre,
fraseado,
agilidade e
improviso
Disciplina para
aprender novas
técnicas

Familiaridade
com as técnicas

Estudou as
Toca músicas
técnicas formal ou que lidam com
informalmente?
as técnicas?

Palhetada
alternada: uso
frequentemente

Palhetada
alternada:
informalmente

Palhetada
alternada: sim

Two hands: uso
raramente

Two hands:
informalmente

Two hands: sim

Palhetada
alternada: uso
frequentemente

Palhetada
alternada:
informalmente

Palhetada
alternada: não

Two hands: nunca
usei

Two hands:
informalmente

Two hands: não

Palhetada
alternada: uso
frequentemente

Palhetada
alternada:
informalmente

Palhetada
alternada: sim

Two hands: nunca
usei

Two hands:
nunca

Two hands: não

Palhetada
alternada: uso
frequentemente

Palhetada
alternada:
informalmente

Palhetada
alternada: sim

Two hands: nunca
usei

Two hands: nunca

Two hands: não

Fonte: Acervo da pesquisa.

Na Figura 2, percebemos que os sujeitos demonstraram ritmos, tempo de estudo, e dificuldades diversas e díspares. Porém, todos possuíam os conhecimentos básicos para o entendimento
satisfatório do material.
O sujeito 1 relatou que utiliza frequentemente a técnica de palhetada alternada, e pequena
familiaridade com o two hands. O mesmo apontou arritmia quanto ao estudo do instrumento, tocanComunicações
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do nos finais de semana e nas horas vagas (média de três vezes por semana). Ressaltou também que o
programa proposto pela pesquisa contribuiu significantemente para manter o compromisso e a rotina
de estudo com o instrumento.
O sujeito 2 se mostrou familiar com a palhetada alternada, e sem familiaridade com o two
hands. O mesmo apontou ter iniciado os estudos com a guitarra elétrica nos dois meses anteriores ao
experimento, possibilitando analisar o resultado dos exercícios aplicados a um guitarrista iniciante.
O sujeito 3 demonstrou estudar raramente a guitarra e ser leigo à técnica de two hands,
apresentou certa familiaridade com a palhetada alternada, e tem a técnica como uma das maiores dificuldades no instrumento.
O sujeito 4 relatou estudar guitarra em média três vezes por semana, usar frequentemente
a palhetada alternada, e pouca intimidade com o two hands.
A Figura 3 a seguir apresenta os resultados do experimento, obtidos através dos questionários finais e dos vídeos gravados por cada sujeito na última sessão de estudo.

Figura 3: Resultados do Experimento

Sujeitos

A execução
Observou
dos exercícios algum reflexo
melhorou
dos exercícios
seu domínio
no seu
instrumental? repertório?

Sujeito 1

Sujeito
2

Sujeito 3

Sujeito 4

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Se a técnica não
era familiar,
os exercícios
abriram novas
possibilidades?

Sim

Sim

Sim

Sim

Número
de
sessões

20
sessões

20
sessões

10
sessões

14
sessões

Intervalo
de dias
do início
e término
das sessões

40 dias

39 dias

30 dias

26 dias

Tempo
total de
estudo

5 horas
e 20
minutos

5 horas
e 20
minutos

2 horas
e 40
minutos

3 horas
e 44
minutos

Nível de
familiaridade
técnica antes
e após os
exercícios
Palhetada
alternada
Antes: 4
Após: 5
Two Hands
Antes: 2
Após: 4
Palhetada
alternada
Antes: 4
Após: 6
Two hands
Antes: 0
Após: 3
Palhetada
alternada
Antes: 4
Após: 6
Two hands
Antes: 1
Após: 7
Palhetada
alternada
Antes: 6
Após: 7
Two hands
Antes: 1
Após: 5

Fonte: Acervo da pesquisa.
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Como visto na última coluna da Figura 34, todos os sujeitos apresentaram melhorias
nas técnicas abordadas, mesmo com a notável familiaridade prévia dos voluntários com a palhetada
alternada.
Embora o sujeito 4 fosse o mais experiente dos voluntários, possuía pouca vivência com o
two hands. Apresentou considerável avanço nesta técnica com o estudo durante o experimento. Mesmo considerando a subjetividade da avaliação, o resultado era esperado, visto que todo seu conhecimento guitarrístico e perícia técnica prévios auxiliaram na compreensão e aplicação da técnica nova.
No entanto o experimento já indica que o uso de tablaturas e partituras, o tipo de apresentação de cada exercício, e o isolamento das competências técnicas elementares têm sido satisfatórios.

CONCLUSÕES
Concluímos que houve a necessidade de utilizarmos recursos ou instrumentos de medida que contribuíssem para compreendermos precisamente os resultados do experimento. Neste caso,
quatro minutos diários foi suficiente para assimilação de uma competência elementar, devido o planejamento e a realização em sequência exigida pelo experimento.
Mesmo com o resultado positivo apresentado à técnica dos pesquisados, o experimento
não compreendeu os efeitos desses exercícios aplicado a guitarristas com satisfatória intimidade com
o two hands, limitando assim os resultados do experimento, e já direcionando os novos experimentos
para o alcance de tal resposta.
O programa de estudo estipulado foi relatado como adequado pelos sujeitos da pesquisa,
pois a flexibilidade de estudo possibilitava repor as faltas, e até mesmo a realização de duas sessões
por dia, desde que existisse uma considerável distância de tempo (de no mínimo oito horas) entre as
sessões.
Os sujeitos perceberam que, por volta da quarta sessão de estudo houve evolução e facilidade na realização dos exercícios. No entanto, o distanciamento entre as sessões de estudo maior que
o estipulado pela pesquisa, foi um problema apresentado por grande parte dos sujeitos, comprometendo assim o relato dos mesmos, conduzindo os próximos experimentos à utilização de recursos que
registrem a exata distância de tempo entre as sessões.
Mesmo com a maleabilidade do programa e a aprovação dos sujeitos, os mesmos apresentaram dificuldades para adequar a rotina de estudo às tarefas cotidianas. O esquecimento e o cansaço foram os principais entraves, pois alguns realizavam os estudos a noite, ficando mais propensos
a desvios decorrentes da fadiga. Já outros não podiam contar com o mesmo horário diário para o estudo, variavam os horários e encaixavam as sessões nos horários vagos do dia, o que aumentava a
possibilidade de esquecimento.
4

Foi pedido que os voluntários atribuíssem um valor de 1 a 10 para avaliar a familiaridade:
0: Nenhuma familiaridade;
1 a 4: Já executou a técnica alguma vez, mas não a estudou formalmente, ou a identifica nos repertórios;
5 a 8: Tem algum treinamento na técnica mas não possui segurança;
8 a 9: Domínio profissional da técnica;
10. Especialista na técnica.

Comunicações

520

Menu
Apesar de todos os contratempos, os resultados do experimento sugerem que um pequeno
tempo de estudo focado é suficiente para a assimilação dos elementos técnicos abordados. Especula-se que, isso se deva tanto à concentração durante o exercício, favorecida pelo tempo reduzido das
sessões, quanto pelo tempo total acumulado após um número suficiente de sessões.
Os voluntários consideraram os exercícios de palhetada alternada fundamentais, mas
simples (o que é a intenção do exercício, já que o mesmo é apenas um exercício introdutório seguido por exercícios mais complexos). A variação de cinco notas por corda foi considerada pouco usual no universo guitarrístico. Outro ponto levantado, foi a dificuldade de realização dos exercícios de
two hands por guitarristas-violonistas (uma ocorrência frequente entre os instrumentistas). As unhas
maiores, parte da prática violonística, interfere na fluência técnica da mão direita, sugerindo a necessidade do desenvolvimento de uma técnica específica para estes casos, a partir de exercícios projetados para este fim.
Observamos que a vivência dos sujeitos com o instrumento fora das sessões de estudo impacta o desenvolvimento das competências estudadas.
A forma e a estrutura a qual os exercícios se apresentaram se mostraram satisfatórias e
deverão ser mantidas.
O experimento aponta para a necessidade de utilização de recursos mnemônicos (como
despertadores, anotações em locais visíveis, etc.) para alcançar alguma padronização (já que a completa ausência desta dificulta o estabelecimento de uma rotina de estudos). É preciso que estes mecanismos consigam manter a flexibilidade, considerada elemento essencial do método.
O experimento aponta também para a necessidade de padronização de algumas unidades
de medida, como o tempo de contato semanal (em horas) de cada participante com o instrumento, e a
análise do BPM inicial e final dos exercícios.
Aponta ainda para realização de experimentos focados na rotina de estudos e organização
da sequência dos exercícios, dados que não foram contemplados no experimento piloto.

REORIENTAÇÃO DA PESQUISA A PARTIR DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTOPILOTO
Como já supúnhamos, a partir de nossa experiência como artistas e professores, e o vimos
confirmado nos resultados de nosso experimento-piloto, uma das maiores potências de uma abordagem como a proposta – sua organização sistemática – pode ser também um problema, porque tende a
requerer do estudante uma igual sistematização de seu processo de aprendizado. Difícil tarefa, sobretudo para os menos experientes, e que impõe ao projeto, como um próximo desafio a ser enfrentado,
a elaboração de um pensamento sobre a rotina de estudos, que seja ao mesmo tempo sistemático e eficiente (do ponto de vista técnico) mas que não estorve a motivação e a musicalidade dos sujeitos. Como organizar tantos conteúdos e atividades diferentes, que obviamente precisam ser revezados tanto
quanto mantidos em estudo por períodos de tempo longos (meses), e como fazê-lo de forma racional,
de modo que sejam todos devidamente abordados, em proporção satisfatória e com frequência suficiente para não se perderem em meio à diversidade de tarefas? E, mais importante ainda, como fazer
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com que a rotina de estudos resultante não seja enfadonha, e embote a criatividade do guitarrista, destruindo sua motivação?
A resposta a todos estes questionamentos parece apontar para uma flexibilização da proposta, moderando o radicalismo da abordagem sistemático-analítica pela inclusão do lúdico, do espaço para a criatividade e para a contribuição subjetiva de cada praticante da proposta. A convivência
entre o rigoroso e a potência criativa é possível, sendo o desafio encontrar a proporção adequada a
cada objetivo individual, e temos a hipótese de que precisamente desse equilíbrio nasça o desejado
reforço motivacional, aspecto de primeira ordem na formação de longo prazo do músico. Além disso,
uma abordagem desta natureza tem a felicidade de permitir ao estudante maior controle de seu processo formativo, conferindo poder de manipulação sobre um método agora maleável, e tornando possível um ajuste fino em direção a seus objetivos pessoais.
A pesquisa irá, portanto, a partir de agora, rumar nessa nova direção, buscando o ferramental que a permita derivar de um modelo previamente mais rígido em direção à flexibilidade que o
tornará permeável à criação, ao lúdico; abrirá mão de uma parte do controle sobre o processo em favor da iniciativa pessoal de cada sujeito.
Nessa senda, uma primeira ferramenta, ou, diríamos mais: aliada, é a improvisação. Parece-nos, preliminarmente, que poderemos alcançar bons resultados através de exercícios exploratórios,
deliberadamente abertos, trabalhados em paralelo aos exercícios zero. Isso permitirá ao estudante descortinar, desde logo, o potencial técnico-expressivo da CTMA, ao passo em que tem bem trabalhados
seus fundamentos e é protegido de uma eventual dispersão para além do conveniente. Em seguida a
estas etapas iniciais, a improvisação pode entrar nos exercícios através da indeterminação de um ou
mais parâmetros de atividades mais complexas, conferindo ludicidade e musicalidade a eles, além de
um caráter exploratório de elementos secundários, ao mesmo tempo em que se desenvolve a CTMA
de forma sistemática.
Tudo isso aponta também para o uso de um sistema notacional mais flexível, com destaque para as partituras gráficas e instruções textuais. Através delas, poderemos pensar em diretrizes
instigantes, criativas, de caráter misterioso, jocoso, literário, gráfico, etc., que limitem as possibilidades do exercício de uma forma que permita ao estudante improvisar e controlar parte do resultado
sem perder o foco na CTMA.
Por exemplo, pode-se pensar em atividades que solicitem ao estudante improvisar um ritmo, como uma base percussiva, para um backing track musical determinado, fazendo isso através de
palhetadas alternadas numa corda (digamos, a 6ª) abafada com overdrive. Ou que invente diferentes
padrões rítmico-melódicos improvisando com um certo dedo (digamos, “m” da mão direita) sobre
uma das cordas (digamos, 2ª), através de tappings e pull offs. Pode-se solicitar a criação de melodias
com o uso de técnicas determinadas (alternância de dedos a,m; tapping, harmônicos artificiais, etc.),
trabalhar dinâmicas ou articulações improvisadas em exercícios repetitivos, etc.
A pesquisa encontra-se atualmente em fase de elaboração e teste de algumas dessas atividades (livres), e de encontrar mecanismos para seu trabalho conjunto com os exercícios CTMA.
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A educação musical no processo da inclusão social nas
Escolas Estaduais do Município de Aparecida de Goiânia-GO
Geraldo Márcio da Silva (SEDUCE-GO)
Daniella da Silva Porto Cavalcanti

Introdução
O proposto trabalho teve como temática a música como elemento de transformação dos
jovens em Aparecida de Goiânia1 especificamente os alunos da rede estadual de Educação. O Estado
de Goiás, por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte oferece nas unidades escolares a atividade de banda2, fanfarra, coral, canto individual e dentre outros elementos culturais que colocam os
alunos em contato direto com a música.
A Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino de música
nas escolas da educação básica, criou expectativas em torno do desenvolvimento desse ensino, que
agora toma ares de um ensino sistematizado e organizado como qualquer outra disciplina no currículo escolar. O maestro Francinaldo afirma que em “uma banda, o ensino musical acontece, em geral
de forma coletiva. Mesmo que em muitas bandas, principalmente no interior, a prática musical tenha
acontecido de forma individual, com o mestre da banda ensinando os alunos de maneira particular”
(RODRIGUES, 2014, p. 17-18).
A música é uma arte intensamente colaborativa e poderá eficazmente satisfazer o desejo
humano intrínseco para compartilhar emoções, experiências e atividades em grupo. O caráter interdisciplinar da educação musical estimulará a coesão social promovendo o desenvolvimento de componentes pró-sociais assim como o senso de bem estar coletivo e individual (LICURSI; LEONIDO;
FRANCO; ELBERT, 2015).
A integração dos processos de aprendizagem por meio da interface da música e outros
setores artísticos é um elemento facilitador e prazeroso para a função social do ensino. A sincronia
da educação musical com outras áreas possibilitará a obtenção de recursos didáticos condizentes aos
propósitos educacionais por meio da cultura brasileira. (LICURSI; LEONIDO; FRANCO; ELBERT,
2015).
O município de Aparecida de Goiânia situa-se no Estado de Goiás. Sua localidade abrange a região da grande metrópole: Goiânia. Conforme dados do IBGE de 2016 sua população é estimada em cerca de 521.910 habitantes e possui em
seu território uma área de 288.4 km², além de ser um centro industrial operante do Estado. Ver (http://cidades.ibge.gov.
br/xtras/perfil.php?codmun=520140).
2
Segundo o Maestro Francinaldo Rodrigues “As bandas constituem um espaço importante de aprendizagem musical. Nelas estão envolvidas muitas perspectivas de ensino: ensino de instrumento individual e coletivo, aulas de teoria
musical, marcialidade e disciplina. As bandas de música tem uma participação ativa nas comunidades brasileiras, se
apresentando em solenidades públicas, desfiles cívico-militar, festas religiosas e eventos culturais de natureza diversa.
Fazer parte de uma banda proporciona aos integrantes aprendizados que vão além do tocar um instrumento. Com vistas
a estas peculiaridades das bandas, esta pesquisa foi desenvolvida tomando duas bandas marciais da cidade de Aparecida
de Goiânia/GO, com o objetivo de averiguar de que forma as bandas de música contribuem para o processo musical e
social dos alunos que dela participam.” (Resumo da tese de Mestrado apresentada na UFG “A aprendizagem musical e
as contribuições sociais nas bandas de música: um estudo com duas bandas escolares” 2014).
1
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A Subsecretaria Regional de Educação de Aparecida de Goiânia é comprometida com
a inclusão social utilizando de várias ferramentas, dentre elas destacam-se a educação musical nas
escolas que realizam esse papel com excelência. Faz parte da Regional 115 escolas, abrangendo
os municípios de: Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Hidrolândia, Piracanjuba, Palmeiras de Goiás,
Cristianópolis, Trindade e Guapó. Das escolas de Aparecida de Goiânia, doze possuem bandas atuantes nas seguintes modalidades: calibre fino e grosso, percussão, comissão de frente e maestro. Vê-se
que o Maestro ensina todos os instrumentos e ainda rege, quando o correto seria um professor para
cada um destes naipes de instrumentos.
Palavras- chave: Música. Inclusão social. Educação

1. Materiais e Métodos
Foi promovido nos anos de 2015 e 2016 o Seminário de Música para Bandas e fanfarras
com o objetivo de aperfeiçoamento no instrumento musical, contato direito com profissionais que vivem da música, e as possibilidades de carreira profissional.
Nos ano de 2015 e 2016, respectivamente nos meses de junho e agosto, aconteceu esse seminário no Colégio Estadual Maria Rosilda, Aparecida de Goiânia-GO, onde 900 alunos participaram
efetivamente do evento, com apresentações e participações nas oficinas, nas modalidades: trompete,
trombone, percussão, regência, comissão de frente, euphoniun, tuba.

2. RESULTADOS
Com a realização dos Seminários de Música para bandas e fanfarras em Aparecida de Goiânia-Go nos anos de 2015 e 2016 houve uma maior integração entre os grupos musicais, com trocas
de experiências entre
eles, como também
ofereceu aos músicos,
corpo coreógrafo, regentes, palestras e oficinas com professores
especializados na área
de banda, visando o
crescimento técnico
em música.
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Banda do CEMADIPE – Centro Marista Divino Pai Eterno.

Oficina de Saxofone Alto – Professor: Anastácio Alves.

Posters

527

Menu

Banda do Colégio Estadual Olimpio Alves – Regência do Maestro Altair Silva
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Maestro: Francinaldo Rodrigues regendo o Grupo de Metais e Percussão da Subsecretaria Regional
do Estado da Educação de Aparecida de Goiânia.
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A influência do repertório no interesse do
instrumentista de bandas escolares
Reginaldo Sebastião da Silva (UFG)
baixoregis@yahoo.com.br

NilceiaProtásio (UFG)

nilceiaprotasio@gmail.com

Introdução
O presente trabalho tece algumas considerações sobre a interferência do repertório no interesse do instrumentista de bandasescolares. Ressaltamos a importância de tratar a temática do repertório, pelo fato de que, de início, a seleção das músicas a serem aprendidas pode não despertar o
interesse no aluno – o que pode resultar em desmotivação e desistência.A partir do momento em que
é consideradoum repertório que faça sentido para o aluno, pode-se estabelecer um vínculo maior entre
o estudante e o fazer musical, proporcionando mais prazer na aprendizagem do instrumento.
Muitas vezes, as experiências adquiridas nos cursos de formação de professores de música
tendem ou se restringem a um determinado tipo de repertório. Pesquisas de Galizia (2009)e Pereira (2014)
demonstram que os cursos superiores de música enfatizam um tipo de ensino conservatorial. Esse modelo, segundo os autores, privilegia a música erudita e desconsidera as músicas do cotidiano dos alunos.
Entendemos que esse tipo de repertório utilizado em banda de música escolar pode contribuir para a desistência do aluno, pois quando este ingressa na banda, sua pretensão é tocar um instrumento, muitas vezes, sem a expectativa de se tornar músico profissional. Asobrecarga de estudos
técnicose/ou a imposição de um repertório afastado de sua realidade podem gerar desmotivação e
desinteresse.
É preciso considerar que a motivação de um aluno de banda de música escolar é diferente de um aluno de conservatório ou de universidade, que demonstra o objetivo de se profissionalizar.
Portanto, cabe ao regente acolher e instruir o estudante, proporcionando-lhe oportunidadespara ampliar suas experiências musicais e se manter motivado na aprendizagem do instrumento.
O que se percebe em alguns trabalhos com banda de música escolar é que tanto o regente
quanto os professores de instrumentos acabam atuando de maneiraa não despertar interesse no aluno.
Dentre as práticas e compromissos de uma banda de música escolar, destacamos as diferentes apresentações públicas, além de aulas e ensaios. Percebemos que o repertório pode ser uma
ferramenta muito importante, não só para chamar a atenção de alunos que queiramingressar na banda,
bem como para manter esses alunos em constante desenvolvimentotécnico e interpretativo.
A escolha de repertório, apesar de ainda apresentar literatura relativamente pequena, é
apontada em alguns trabalhos como fator fundamental para a aprendizagem musical [...]. A
avaliação prévia das peças a serem trabalhadas é importante porque o repertório adequado,
além de ser capaz de despertar a motivação, também auxilia na aplicação de técnicas apropriadas ao nível dos alunos contribuindo assim para um melhor aproveitamento e consequente desenvolvimento. (FERREIRA, 2010, p. 1138).
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O repertório tem um caráter didático-pedagógico implícito, o que nos faz atentar para alguns aspectos, tais como o nível musical e técnico dos alunos.

1. Desenvolvimento
Diante do exposto, é oportuno:
a) Refletir e analisar os aspectos que envolvem a escolha do repertório em uma banda de
música escolar;
b) Considerar as formas de abordagem de um repertório oriundo da vivência cotidiana
dos alunos;
c) Identificar os fatores que contribuem para o interesse do aluno que integra a banda de
música na escola.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. Para fundamentar a reflexão, procuramos na literatura trabalhos que versam sobre a nossa temática. Dentre os vários autores
que buscamos, destacamosGalizia (2009) e Campos(2010),que abordam a música no contexto escolar; Gaburro (2010) e Silva (2014) sobre bandas de música; e Almeida (2010) e Ferreira (2010)sobre
questões específicas de repertório.
Existem alguns processos que estão envolvidos na escolha e no desenvolvimento do repertório.Fireman (2007 apud GABURRO, 2010, p. 112) argumenta que “a música será escolhida tanto para satisfazer necessidades emocionais, como também para suprir possíveis necessidades técnicas
de acordo com as condições do estudante”. Dessa maneira, o autor propõe cinco grandes estágios que
influenciam na escolha de peças para estudo. São eles: 1) Avaliar as condições atuais do estudante; 2)
Estabelecer objetivos possíveis; 3) Determinar um conjunto de recursos conhecidos; 4) Avaliar aquela peça que apresenta as características desejadas; 5)Predizer os possíveis resultados a alcançar com
o material escolhido.
É interessante que, em um primeiro momento, o aluno tenha motivação para ingressar e
permanecer na banda. Diante disso, convém ao regente criar estratégias para a manutenção desses
alunos, ficando atento aos diferentes perfis e níveis de conhecimento musical.
O repertório das bandas pode ser uma importante ferramenta na afirmação da aprendizagem musical. Para tanto, o regente pode realizar um planejamento de repertório, considerando a aprendizagem dos músicos, estabelecendo objetivos pedagógicos para cada peça
escolhida, ampliando, assim, a funcionalidade destas peças para fins de formação musical, enfatizando o sentido e significado destas músicas para os integrantes, uma vez que tal
seleção pode trazer, de forma inerente, aspectos que favoreçam o desenvolvimento técnico.
(ALMEIDA, 2010).

De acordo com o repertório a ser escolhido, o regente pode estabelecer um elo entre este
e os aspectos técnicos que o aluno necessita para seu desenvolvimento. O regente pode trabalhar características como: estudos de respiração, articulação, escalas, dentre outros;buscando fins didáticos
e contribuindo para a formação técnico-interpretativa do instrumentista.
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O que se percebe é que mesmo no meio das bandas de música escolar existe um distanciamento entre o repertório que as bandas executam e aquele presente no cotidiano dos alunos.
O cerne da questão pode estar em um erro bastante frequente no meio dos educadores musicais: o de confundir músicas criadas em torno das premissas da indústria cultural (desinteresse pelas qualidades artísticas e estéticas, certeza de lucro, homogeneização) com estilos
musicais específicos. Axé, Techno brega, funk, rap, enfim, todos os estilos que nossos alunos vivenciam em seu dia-a-dia poderiam estar em sala de aula para se trabalharem conteúdos técnico-musicais, ou sendo crítico, ou ainda como elemento motivador. Dessa forma, o
ensino de música nas escolas passaria a ter um sentido concreto nas vidas dos alunos, aproximando-se de seu cotidiano. (GALIZIA, 2009, p. 78).

Dentre os desafios da banda de música escolar, apontamos duas situações vividas pelo
regente: conseguir alunos que tenham interesse em participar e gerar motivação para que eles permaneçam na banda. Reafirmamos que o repertório pode ser uma ferramenta útil não apenas para o
desenvolvimento técnico/musical, mas também, para fazer com que o aluno se mantenha interessado
em permanecer no grupo, sentindo-se mais motivado, e se tornando mais receptivo a outras músicas
que, a princípio, não fazem parte de sua cultura.
Vale ressaltar que o regente não pode se dirigir somente pelo gosto musical dos alunos
ou agir apenas com a intenção de agradá-los.Mas, na condição de educador musical pode explorar
e adaptar o repertório do cotidiano dos alunos,de forma a atender objetivos pedagógico-musicais. A
escolha de arranjos que satisfaçam tanto as condições técnicas como os aspectos pedagógicosdevem
permearos critérios de seleção do repertório. Nesse aspecto,
Deve ser fonte de aprendizagem, nem tão fácil que não ofereça um desafio nem tão difícil
que seja tocado no limite da compreensão e da fluência. Da mesma forma deve oferecer a
possibilidade de explorar fraseado, dinâmica, textura, possibilitando ao aluno o crescimento
técnico e musical. (ALMEIDA, 2010).

Cabe ao regente da banda, diante dessa dicotomia “repertório simples/complicado”, colocar-se na posição de educador musical, escolhendo músicas que melhor se adaptemàsnecessidades
pedagógico-musicais da banda de música escolar.
Depois que o aluno ingressar e porventura continuar na banda, o regente deve gradativamente ampliar o nível técnico do repertório, aumentar o grau de dificuldade, e acrescentaroutros estilos musicais existentes em nossa cultura.

Conclusões
O que temos percebido ao longo dos anos é que muitas vezes o repertório do cotidiano do
aluno não é contemplado e isto pode estar ligado a diversos fatores, como: boa parte dos professores
opta por repertórios já prontos, apesar de terem condições de fazer arranjos; falta de interesse do regente em conhecer realidades culturais diferentes da sua; preconceito com determinados gêneros musicais; falta de familiaridade com o repertório do cotidiano do aluno.
O trabalho na banda de música escolar pode contribuir para o desenvolvimento técnico
dos alunos por meio da seleção de um repertório que, de início, tenha afinidade com a realidade do
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estudante. Aspectos técnicos, musicais e pedagógicos estão diretamente relacionados ao repertório e
a ampliaçãodeste é fundamental para o enriquecimento de experiênciassignificativas na formação do
músico.
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FONTES E TEMAS DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL:
CONTEXTO INTERNACIONAL
Eliton P. R. Pereira (IFG/Universidade de Santiago de Compostela)
elitonpereira@gmail.com

Resumo: O objetivo desta pesquisa é compreender a produção científica em educação musical na atualidade. Inicialmente
a pesquisa realiza um estudo exploratório da produção científica internacional procurando identificar as princiapais
temáticas estudadas na área em artigos de revistas e nos chamados handbooks. A mesma metodologia é aplicada às revistas
Iberoamericanas e aos Anais dos eventos Latinos de educação musical. Posteriormente será feito um estudo comparativo
da produção brasileira. Partimos de um estudo meta-análitico qualitativo de caracter bibliográfico/documental. Após
a relização de sínteses qualitativas das temáticas internacionais será realizado um trabalho semelhante junto às teses
defendidas no Brasil que problematizam a educação musical, cerca de 300 teses encontradas.
Palavras-chave: Educação Musical, Pesquisa Internacional, Temáticas, Teses brasileiras.
Abstract:The objective of this research is to understand the scientific production in music education today. Initially the
research carried out an exploratory study of the international scientific production trying to identify the main themes studied
in the area in articles of magazines and in so-called handbooks. The same methodology is applied to the Iberoamerican
magazines and Annals of the Latin events of musical education. Subsequently a comparative study of Brazilian production
will be made. We start from a qualitative meta-analytical study of bibliographic / documentary character. After the report
of qualitative syntheses of the international themes will be carried out a similar work next to the theses defended in Brazil
that problematizes the musical education, about 300 theses found.
Keywords: Music Education, International Research, Thematic, Brazilian Theses.

Introdução
Esta pesquisa em andamento, no doutoramento em Ciências da Educação da Universidade de Santiago de Compostela – Espanha, tem por objeto de estudo o estado da arte do conhecimento
científico em educação musical na produção acadêmica brasileira, com recorte nas teses da área até
então produzidas no país.
Inicialmente realizamos uma classificação temática da produção internacional, de caráter
qualitativo e exploratório, tanto da produção ocidental anglo-saxônica – de língua inglesa, quanto da
produção iberoamericana – que tem por idiomao português ouo espanhol. Este estudo exploratório
possibilitou conhecer as principais revistas internacionais, os principais handbooks que sintetizam a
produção científica da área no contexto da língua inglesa e, na ibero américa, deu a conhecer as principais revistas e eventos da educação musical.
Este estudo exploratório que realiza uma síntese qualitativa das temáticas mais estudadas
no contexto internacional foi realizado com base nas orientações metodológicas de Cooper, Hedges
& Valentine (1994)e em Major &Savin-Baden (2010).

1. Desenvolvimento
As pesquisas internacionais da área da educação musical geralmente são comunicadas
nas revistas de língua inglesada, criadas a partir de meados do século XX, as quais listamos as principais, de acordo com os trabalhos de Díaz Gómez et all (2006), Phillips (2008) e Ray (2012):
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•
•

Action, Criticism and Theory for Music Education: <http://act.maydaygroup.org>
Approaches: Music Therapy & Special Music Education: <http://approaches.gr>
Australian Journal of Music Education: <http://www.asme.edu.au/publications>
British Journal of Music Education: <https://www.cambridge.org/core/journals/
british-journal-of-music-education>
Bulletin of the Council for Research in Music Education: <http://www.press.uillinois.
edu/journals/bcrme.html>
Hellenic Journal of Music, Education & Culture: <http://hejmec.eu/journal/index.php/
HeJMEC>
International journal of music education: <http://ijm.sagepub.com/content/current>
Journal of historical research in music education: <https://us.sagepub.com/en-us/sam/
journal-of-historical-research-in-music-education/journal202484>
Journal of Music Teacher Education: <http://jmt.sagepub.com/content/current>
Journal of Research in Music Education: <http://jrm.sagepub.com>
Music education research: <http://www.tandfonline.com/toc/cmue20/current>
Philosophy of music education newsletter: <https://www.jstor.org/journal/
philmusieducnews>
Psychology of Music: <http://journals.sagepub.com/home/pom>
Philosophy of Music Education Review: <https://muse.jhu.edu/journal/228>
Research and issues in music education: <http://ir.stthomas.edu/rime>
Research studies in music education: <http://rsm.sagepub.com>
The bulletin of historical research in music education: <https://www.jstor.org/journal/
bullhistresemusi>
Update: Applications of Research in Music Education: <http://upd.sagepub.com>
Visions of Research in Music Education: <http://users.rider.edu/~vrme/>

No contexto da pesquisa em educação musical nos países anglo-saxônicos também encontramos inúmeras publicações que compilam e divulgam as produções científicas nos chamados
handbooks, principalmente naqueles publicados nos Estados Unidos da América, Alemanha e Inglaterra. Acreditamos que estes handbooks, além das revistas científicas anteriormente citadas, estão
entre as publicações que mais condensam a produção científica internacional da área da educação
musical na atualidade. Aqui listamos de acordo com as normas da American Psychological Association (APA, 2012):
• Benedict, C.; Schimdt, P.; Spruce G.; Woodford, P. (Eds.). (2015). The Oxford Handbook
of social justice in music education. Oxford: Oxford University Press.
• Bowman, W. D &Frega, A. L. (Eds.). (2012). The Oxford Handbook of philosophy in
music education. Oxford: Oxford University Press.
• Bresler, L. (2007). International Handbook of research in arts education. Part One.
Illinois, USA, University of Illinois: Springer.
• Bresler, L. (2007). International Handbook of research in arts education. Part Two.
Illinois, USA, University of Illinois: Springer.
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• Burnett, M. (ed.). (1977). Music Education Review: A Handbook for Music Teachers,
v.1. London: Chappell.
• Burnett, M. (ed.). (1979). Music Education Review: A Handbook for Music Teachers,
v.2. London: Chappell.
• Campbell, P. S. & Wiggins, T. (Eds.). (2013). The Oxford Handbook of children’s
musical cultures. Oxford: Oxford University Press.
• Colwell, R. (Ed.). (1992). Music Educators National Conference (U.S.) Handbook of
research on music teaching and learning: a project of the Music Educators National
Conference. Schirmer Books.
• Colwell, R. (Ed.). (2006). MENC handbook of research methodologies. Oxford: Oxford
University Press.
• Colwell, R. & Richardson, C. (Eds.) (2002). The New Handbook of Research on Music
Teaching and Learning. Oxford: Oxford University Press.
• Colwell, R. & Webster, P. R. (Ed.). (2011). Handbook of Research on Music Learning:
Volume 1: Strategies. Oxford: Oxford University Press.
• Colwell, R. & Webster, P. R. (Ed.). (2011). Handbook of Research on Music Learning:
Volume 2: Strategies. Oxford: Oxford University Press.
• Conway, C. M. (Ed.). (2014). The oxford handbook of qualitative research in American
music education. Oxford; Oxford: Oxford University Press.
• Hallam, S.; Cross, I. &Thaut, M.(Coords.). (2016). The Oxford handbook of music
psychology. Oxford: Oxford University Press.
• Mcpherson, G. E. (Eds.). (2016) The child as musician: a handbook of musical
development. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.
• Mcpherson, G. E. & Welch, G. F. (Eds.). (2012) The Oxford handbook of music
education. Volume 1. Oxford: Oxford University Press.
• Mcpherson, G. E. & Welch, G. F. (Eds.). (2012) The Oxford handbook of music
education. Volume 2. Oxford: Oxford University Press.
• Ruthmann, S. A. & Mantie, R. (Eds.). (2017) The Oxford Handbook of Technology and
Music Education. Oxford: Oxford University Press.
• Vugt, A. de.; Malmberg, I.(eds.). (2013). European Perspectives on Music Education Artistry. EAS Publications. v.2. Innsbruck, Áustria: Helbling.
As principais revistas científicas e acadêmicas da área da educação musical que circulam
nos países ibero-americanos e estão disponíveis online são:
• Revista electrónica de Leeme: <http://musica.rediris.es/leeme>
• Revista Internacional de Educación Musical: <http://www.revistaeducacionmusical.
org/index.php/rem1>
• Eufonía: Didáctica de la Música: <http://eufonia.grao.com>
• Música y Educación: <http://www.musicalis.es>
• Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical: <https://
revistas.ucm.es/index.php/RECI>
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• Revista de Musicología: <http://www.sedem.es/es/revista-de-musicologia/tematica-yalcance.asp>
• Cuadernos Interamericanos de investigación en educación musical: <http://revistas.
unam.mx/index.php/cem>
• Arte y Movimiento: <http://revistaselectronicas.ujaen.es>
• Revista Ricercare: <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ricercare>
• (Pensamiento), (palabra) y obra: <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba>
• Revista Heterofonía: <http://www.cenidim.bellasartes.gob.mx/revista-heterofonia.html>
• Revista de Musicología: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1202>
• Revista Música, Cultura y Pensamiento: <http://conservatoriodeltolima.edu.co/index.
php/publicaciones/revistas?id=83>
• 4’33’’ Revista online de investigación musical: <http://www.revistas.unam.mx/front/>
• Revista Musical Chilena: <http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/>
• CALLE14 – Revista de Investigação em el campo de arte: <http://revistas.udistrital.
edu.co/ojs/index.php/c14/index>
• Enseñar Música - Revista Panamericana de Investigación: <http://artesmusicales.org/
web/index.php/tapa/149-tapa.html>
• Cuadernos Interamericanos de Investigación em Educación Musical: <http://www.
ejournal.unam.mx/cuadros2.php?r=4>
• Perspectiva Interdisciplinaria de Música (PIM): <http://www.revistas.unam.mx/index.
php/pim/index>
• Revista Música, Psicologia e Educação, CIPEM (Centro de investigação em psicologia
da música e educação musical): <https://cipem.wordpress.com/revista/>
• Revista Educação Musical: <http://biblio.ese.ipcb.pt/index.php/publicacoes-periodicas/
54-uncategorised/372-revista-de-educacao-musical>
• Revista da APEM (Associação Portuguesa de Educação Musical): <http://www.apem.
org.pt/publicacoes/revista/sobre-a-revista.php>
• Revista MusMat (Revista Brasileira de Música e Matemática): <https://musmat.org/>
• Revista da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical): <www.
abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem>

Conclusões
De modo preeliminar, sintetizando as temáticas que encontramos na pesquisa internacional em educação musical, classificamos dezoito diferentes temas mais abordados.
Essas temáticas são diferentes umas das outras, mas podem apresentar problemáticas
afins a dois ou mais temas. Ou seja, alguns problemas discutidos são basicamente interdisciplinares,
o que se constitui uma das características da pesquisa em educação musical. As temáticas que encontramos na pesquisa internacional em educação musical foram:
• História da educação musical;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filosofia da educação musical;
Performance e técnica instrumental/vocal;
Métodos ativos e musicalização;
Construtivismo, Cognição e Psicologia;
Temáticas críticas;
Currículo e Didática;
Políticas públicas e legislação;
Formação de professores e associações de classe;
Escola de ensino básico e educação formal;
Multiculturalismo e música no cotidiano;
Novas tecnologias, virtualidade e aprendizagem em rede;
Gênero, raça, minorias e ecologia;
Educação musical especial e inclusiva;
Musicalização de bebês e educação musical infantil;
Educação de adultos e terceira idade;
Interartes e Inter áreas;
Revisão da produção científica em educação musical.
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