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Apresentação
O X 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,
é um fórum de estudos e discussões que tem como escopo: 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 e diálogos intra, inter e transdisciplinar; oportunizar a divulgação de pesquisas
realizadas na área da musicologia.
A realização deste evento sempre foi um desafio enfrentado com muito gosto e
dedicação. Uma realização só possível com a colaboração de vários docentes da EMAC,
de técnicos administrativos, de monitores da Graduação e da Pós-Graduação, e de nossos
parceiros do Núcleo CARAVELAS/CESEM/Universidade Nova de Lisboa. Neste estranho ano
de 2020, a empreitada se mostrou mais complexa em face das inúmeras provocações que
esses tempos de pandemia (COVID 19) nos impôs e nos modificou, em termos pessoais e
profissionalmente.
Entendemos que eventos como o X Simpósio Internacional de Musicologia atende à
caracterização positiva e produtiva de profissionais ao gerar novos conhecimentos, promover
a produção científica, artística, a atualização bibliográfica no formato virtual, impresso, sonoro
e visual. As ações propostas concorrem para a ampliação de possibilidades de ensino e de
pesquisa, tanto no contexto nacional como no internacional, visando interferir positivamente
no campo da musicologia através do investimento em novos objetos, do diálogo com 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 desenvolvidas
coletivamente e que venham a fortalecer o campo musicológico.
Receber convidados, pesquisadores, artistas, discentes e o público que nos prestigia,
é sempre instigante. A Comissão Organizadora, Científica e Artística trabalhou intensamente
para a concretização deste Simpósio totalmente online. 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.
Agradecemos o apoio da CAPES, da UFG, do Centro Cultural UFG, da EMAC, sem as
quais seria impossível a realização deste evento. Agradecemos igualmente ao CARAVELAS Núcleo (CESEM/FCSH/UNL) por sua parceria nessa empreitada e aos nossos convidados que
tão gentilmente atenderam ao nosso convite.
Desejamos a todos um encontro frutífero, pautado pelo respeito, qualidade das palestras,
mesas, cursos, comunicações, apresentações artísticas.
BOM SIMPÓSIO A TODOS!!!
Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Magda de Miranda Clímaco (UFG)
David Cranmer (CESEM/FCSH/UNL)
Apresentação
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29 de novembro (Domingo) / November 29th (Sunday)
10h		

CERIMÔNIA DE ABERTURA / OPENING CEREMONY

10h30
		
		
		

CONFERÊNCIA / KEYNOTE LECTURE: O que significa significar? / What does it
mean to mean?
Conferencista / Lecturer: Dr. Paulo Ferreira de Castro (CESEM /FCSH /UNL)
Debatedores / Moderators: Dr. David Cranmer (CESEM/ FCSH/ UNL) e Dr. 		
Eduardo Lopes (CESEM / UE)

14h		
		
		
		

LIVRARIA VIRTUAL / VIRTUAL BOOKSTORE: Lançamento / Book Release:
Percursos de Investigação no Século XXI para o Ensino do Instrumento 		
Musical / 21st Century Paths to Research on Teaching Music Instruments
Organizador / Book organizer: Dr. Eduardo Lopes (CESEM / UE)

16h		

SESSÕES TEMÁTICAS - COMUNICAÇÕES / PRESENTATIONS

		
Musicologia histórica / Historical musicology
		
Musicologia: novos objetos e trajetórias / Musicology: new objects and 		
		trajectories
		
Musicologia e criação musical (composição e performance) / Musicology and
		
music creation (composition and performance)
		
Musicologia e interfaces com a Educação / Musicology and interfaces with
		Education
		
Musicologia, imprensa periódica e outras mídias / Musicology and periodical
		
press and other midias
		
Musicologia e estudos de gênero / Musicology and gender studies
		
Musicologia nos espaços luso-brasileiro e ibero-americano / Musicology in
		
Luso-brazilian and Iberoamerican spaces
		
Diálogos: artes, cultura, história, sociedade / Dialogue: arts, culture, history
		and Society
		
		
		
		
		
		

Coordenadoras / Coordinators:
Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL).
Dra. Denise Zorzetti (UFG)
Ms. Denise de Almeida Felipe (UFG)
Dra. Marília Álvares (UFG)
Dra. Nilceia Protasio Campos (UFG)

18h30		
CONFERÊNCIA / KEYNOTE LECTURE: Sobre o uso do conceito de tradição
		
nos estudos musicais / Sobre el uso del concepto de tradition em los estúdios
		musicales
		
Dr. Christian Spencer (Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH),
		
Universidad Mayor, Chile)
Programação Geral
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Mediadoras / Moderatosr: Dra. Ana Guiomar Rêgo
Magda de Miranda Clímaco (UFG)

Souza (UFG) e Dra. 		

20h00		
RECITAL / RECITAL: Duo Breuninger – Frazão
		
Violino - Laurent Albrecht Breuninger (Escola Superior de Música de Karlsruhe,
		Alemanha)
		
Piano – Ana Flávia Frazão (UFG)

30 de Novembro (Segunda-feira) / November 30th (Monday)

10h		
MESA REDONDA 1 /ROUNDTABLE 1: Patrimônio e Gestão de Patrimônio /
		
Heritage and Management
		
Dra. Edite Rocha (UFMG)
		
Dra. Izabela Tamaso (UFG)
		
Dra. Mary Angela Biason (Centro de Ciências, Letras e Artes - Museu Carlos
		Gomes)
		
Mediadora / Moderator: Dra. Gyovana Carneiro (UFG)
14h00		
		
		
		
		

MESA REDONDA 2 / ROUNDTABLE 2: O violão no Brasil, Portugal e Peru / The
guitar in Brazil, Portugal and Peru
Dr. Fernando Elias Llanos (FASCS/SP)
Dr. Eduardo Meirinhos (UFG)
Dra. Teresinha Rodrigues Prada Soares (UFMT)

		

Mediadora / Moderator: Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL)

16h		
LIVRARIA VIRTUAL / VIRTUAL BOOKSTORE: Lançamento de livros e de 		
		
CD/ Books Release / CD Release
		
Dois primeiros volumes da série Clinamen, do Laboratório de Musicologia e
		
História Cultural da UEA:
		
Vol.1 Sonatas Portuguesas Setecentistas para Violino / XVIIIth century 		
		
portuguese sonatas for violin.
		
Vol.2 Concertos Setecentistas em Portugal / XVIIIth century concertos in
		Portugal.
		
CD Interações Musical, do VI Simpósio Internacional de Música Ibero-		
		
americana / Musical Interactions
		
Dr. Márcio Leonel Páscoa (UEA)
Programação Geral
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17h		

MINICURSOS / SHORT COURSES

		
		

Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical Iconography;
concepts and methodologies
Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

		
		
		

Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório galante / 		
Schemata Galant: counterpoint schemata in the galant repertoire
Dr. Mário Marques Trilha (UEA)

		
Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural and Decolonial
		Music Education
Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)
		
		

Canções de Elis / Elis’ Songs
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective Internet Search
		Strategies
		
Dra. Fernanda Cunha (UFG)
		
		
		

Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas de música / Research
and management: socio-educational projects in music bands
Dr. Marcos Moreira (UFAL)

		
		
		
		
		
		

Coordenadoras / Coordinators:
Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL).
Dra. Denise Zorzetti (UFG)
Ms. Denise de Almeida Felipe (UFG)
Dra. Marília Álvares (UFG)
Dra. Nilceia Protasio Campos (UFG)

19h		
		
		

LANÇAMENTO DE CD / CD RELEASE: Álbum MER / MER Album
Dra. Luciane Cardassi (BANFF, CANADÁ)
Doutorando. Paulo Guicheney Nunes (UFG)

20h		
PALESTRA - RECITAL / LECTURE – RECITAL: O Choro do século XXI / The
		
“Choro” of the 21st Century
		
Fernando César Vasconcelos Mendes (Escola Brasileira de Choro Raphael
		Rabello)

Programação Geral
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1 de Dezembro (Terça-feira) / December 1st (Tuesday)
10h 		

MESA REDONDA 3 / ROUNDTABLE 3: Musicologia e Educação Musical: 		
narrativas biográficas / Musicology and Music Education: biographical
		narratives
		
Dra. Alda Oliveira (UFBA)
		
Dra. Flavia Maria Cruvinel (UFG)
		
Dr. João Miguel Bellard Freire (UFRJ)
		
Dra. Magali Kleber (UEL)
		
Mediadora / Moderator: Dra. Fernanda Albernaz do Nascimento (UFG)

14h 		
		
		
		
		
		

MESA REDONDA 4 / ROUNDTABLE 4: Recepção da ópera em espaços Iberoamericanos / Reception of the opera in ibero-american spaces
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/UNL)
Dr. Juan Francisco Sans Moreira (UCV/Universidade Central de Venezuela)
Dr. Marcio Leonel Pascoa (UEA)
Mediador / Moderator: Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

17h		

MINICURSOS / SHORT COURSES

		
		

Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical Iconography;
concepts and methodologies
Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

		
		
		

Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório galante / 		
Schemata Galant: counterpoint schemata in the galant repertoire
Dr. Mário Marques Trilha (UEA)

		
Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural and Decolonial
		Music Education
Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)
		
		

Canções de Elis / Elis’ Songs
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective Internet Search
		Strategies
		
Dra. Fernanda Cunha (UFG)
		
		
		

Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas de música / 		
Research and management: socio-educational projects in music bands
Dr. Marcos Moreira (UFAL)

Programação Geral
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20h 		
		
		
		
		
		
		

PALESTRA - RECITAL / LECTURE - RECITAL: Conversando sobre Gilberto 		
Mendes / Talking about Gilberto Mendes
Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Doutorando Fernando Magre (UNICAMP)
Dra. Heloisa Valente (UNIP)
Debatedor / Moderator: Dr. Anselmo Guerra (UFG)

		RECITAL: piano
		
Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)

2 de Dezembro (Quarta-feira) / December 2nd (Wednesday)

10h		
		
		
		
		
		
		

MESA REDONDA 5 / ROUNDTABLE 5: Música Popular na Mesa / Popular 		
Music on the Table
Dr. Adalberto Paranhos (UFU)
Doutorando. Diones Ferreira Correntino (UFG)
Doutorando Julio Lemos (UFG)
Dr. Henrique Cazes (UFRJ)
Debatedora: Dra. Magda de Miranda Clímaco (UFG)

15h		
		
		
		

PALESTRA-RECITAL / LECTURE-RECITAL: Alberto Nepomuceno – Canções /
Alberto Nepomuceno – Songs
Dr. Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
Dr. Guilherme Goldberg (UFPel)

17h		
SESSÕES TEMÁTICAS - COMUNICAÇÕES / PRESENTATIONS
		
		
Musicologia histórica / Historical musicology
		
Musicologia: novos objetos e trajetórias / Musicology: new objects and 		
		trajectories
		
Musicologia e criação musical (composição e performance) / Musicology and
		
music creation (composition and performance)
		
Musicologia e interfaces com a Educação / Musicology and interfaces with
		Education
		
Musicologia, imprensa periódica e outras mídias / Musicology and periodical
		
press and other midias

Programação Geral
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Musicologia e estudos de gênero / Musicology and gender studies
		
Musicologia nos espaços luso-brasileiro e ibero-americano / Musicology in
		
Luso-brazilian and Iberoamerican spaces
		
Diálogos: artes, cultura, história, sociedade / Dialogue: arts, culture, history
		and Society
		
		
		
		
		
		

Coordenadoras / Coordinators:
Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL).
Dra. Denise Zorzetti (UFG)
Ms. Denise de Almeida Felipe (UFG)
Dra. Marília Álvares (UFG)
Dra. Nilceia Protasio Campos (UFG)

19h		
		
		
		
		
		
		

LIVRARIA VIRTUAL / VIRTUAL BOOKSTORE: Lançamento de livro / Book 		
Release: Música, Educação, Arte e Ofício: pesquisas em música no IFG
Organizadores / Book organizers:
Dr. Cristiano Aparecido da Costa (IFG)
Dr. Eliton Perpetuo Rosa Pereira (IFG)
Dr. Marshal Gaioso. Pinto (IFG)
Ms. Ronan Gil de Morais (IFG)

20h

PALESTRA – RECITAL / LECTURE - RECITAL:  Influência Francesa nas
Sonatas de Carlos Seixas (1704-1742) / French Influence on Carlos Seixas’
		Sonatas (1704-1742)
		
Dr. Marcos Krieger (Universidade Susquehanna (ELCA/USA)
		
Mediadora / Moderator: Drª Marília Álvares

3 de Dezembro (Quinta-feira) / December 3rd (Thursday)
10h		
MESA REDONDA 6 / ROUNDTABLE 6: Paisagens Sonoras Históricas / 		
		Historical Soundscapes
		
Dr. Nuno Fonseca (CESEM/ FCSH/ UNL)
		
Dr. Rodrigo Teodoro De Paula (CESEM /Universidade de Évora)
		
Mediadora / Moderator: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
14h		

MINICURSOS / SHORT COURSES

		
		

Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical Iconography;
concepts and methodologies
Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

Programação Geral
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Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório galante / 		
Schemata Galant: counterpoint schemata in the galant repertoire  
Dr. Mário Marques Trilha (UEA)

		
Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural and Decolonial
		Music Education
Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)
		
		

Canções de Elis / Elis’ Songs
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective Internet Search
		Strategies
		
Dra. Fernanda Cunha (UFG)
		
		
		

Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas de música / Research
and management: socio-educational projects in music bands
Dr. Marcos Moreira (UFAL)

17h		
		
		
		
		
		
		

LIVRARIA VIRTUAL / VIRTUAL BOOKSTORE: Lançamento de livro/ Book 		
release: Musicologia & Diversidade / Musicology & Diversity
Organizadores / Book organizers:
Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Dr. David Cranmer (CESEM/ FCSH/UNL)
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Convidado / Invited: Dr. Ricardo Tacuchian

19h 		
		
		

CONFERÊNCIA: A re (existência) das vozes indígenas na música brasileira /
The re (existence) of indigenous voices in Brazilian music
Dra. Magda Dourado Pucci (MAWACA)
Mediadora / Moderator: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

20h30		
		
		
		
		
		

RECITAL - PALESTRA / LECTURE RECITAL: Escolhas e soluções técnico 		
interpretativas na preparação da obra Carnaval dos Animais de Camille 		
Saint Saens / Choices and technical interpretative solutions in the preparation
of the Carnival of the Animals of Camille Saint Saens
Ms. Adriana Lemes (ITEGO)
Dr. Carlos Henrique Costa (UFG)

Programação Geral
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Programação Artística
29 de novembro (Domingo) / November 29th (Sunday)
20h		
RECITAL / RECITAL: Duo Breuninger – Frazão
		
Violino - Laurent Albrecht Breuninger (Escola Superior de Música de Karlsruhe,
		Alemanha)
		
Piano – Ana Flávia Frazão (UFG)

30 de Novembro (Segunda-feira) / November 30th (Monday)

19h		
		
		

LANÇAMENTO DE CD / CD RELEASE: Álbum MER / MER Album
Dra. Luciane Cardassi (BANFF, CANADÁ)
Doutorando. Paulo Guicheney Nunes (UFG)

20h		
PALESTRA - RECITAL / LECTURE – RECITAL: O Choro do século XXI / The
		
“Choro” of the 21st Century
		
Fernando César Vasconcelos Mendes (Escola Brasileira de Choro Raphael
			Rabello)

1 de Dezembro (Terça-feira) / December 1st (Tuesday)
20h 		
		
		
		
		
		
		

PALESTRA - RECITAL / LECTURE - RECITAL: Conversando sobre Gilberto 		
Mendes / Talking about Gilberto Mendes
Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Doutorando Fernando Magre (UNICAMP)
Dra. Heloisa Valente (UNIP)
Debatedor / Moderator: Dr. Anselmo Guerra (UFG)

		RECITAL: piano
		
Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
Programação Artística
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15

2 de Dezembro (Quarta-feira) / December 2nd (Wednesday)
15h		
		
		
		

PALESTRA-RECITAL / LECTURE-RECITAL: Alberto Nepomuceno – Canções /
Alberto Nepomuceno – Songs
Dr. Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
Dr. Guilherme Goldberg (UFPel)

20h		
PALESTRA – RECITAL / LECTURE - RECITAL: Influência Francesa nas 		
		
Sonatas de Carlos Seixas (1704-1742) / French Influence on Carlos Seixas’
		Sonatas (1704-1742)
		
Dr. Marcos Krieger (Universidade Susquehanna (ELCA/USA)

3 de Dezembro (Quinta-feira) / December 3rd (Thursday)
20h30		
		
		
		
		
		

CONCERTO - PALESTRA / LECTURE RECITAL: Escolhas e soluções técnico
interpretativas na preparação da obra Carnaval dos Animais de Camille
Saint Saens / Choices and technical interpretative solutions in the 			
preparation of the Carnival of the Animals of Camille Saint Saens
Ms. Adriana Lemes (ITEGO)
Dr. Carlos Henrique Costa (UFG)

Programação Artística

16
16

Programas - Recital /
Palestras-Recital e Links
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RECITAL Duo Breuninger – Frazão

29 de novembro (Domingo) / November 29th
(Sunday) - 20h

Violino - Laurent Albrecht Breuninger (Escola Superior de Música de Karlsruhe, Alemanha)
Piano – Ana Flávia Frazão (UFG)
PROGRAMA:
H.Curitiba (1934-2008)
Sonata 87
- Allegro de batuque
- Lento e cantabile de toada
- Vivace de xaxado
E.Krieger (1928)
Sonâncias II
C.Saint-Saëns (1835-1921)
Sonata op.75, N.1 em re menor
- Allegro agitato
- Adagio
- Allegretto moderato
- Allegro molto
Laurent Albrecht Breuninger, violino
Ana Flávia Frazão, piano
Laurent Albrecht Breuninger, violino
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PALESTRA - RECITAL / LECTURE – RECITAL: O Choro do
século XXI / The “Choro” of the 21st Century
30 de novembro (Segunda-feira) / November 30th
(Monday) - 20h

Fernando César & Regional
Programa Instrumental SESC Brasil – Show gravado ao Vivo em 13/11/2017 no SESC da
Consolação
Produção: Arueira Expressões Brasileiras
Direção Geral: Max Alvim
Ficha técnica:
Fernando César Vasconcelos: Violão de 7 Cordas
Júnior Ferreira: Acordeon
Pedro Vasconcelos: Cavaquinho
Thanise Silva: Flauta
Valerinho Xavier: Pandeiro

REPERTÓRIO:
Ainda me Recordo (Pixinguinha/Benedito Lacerda)
D’Angola no Choro (Rafael dos Anjos)
Maxixe do César (Hamilton de Holanda)
Tudo Novamente (Alencar 7 Cordas)
Homenagem à Velha Guarda (Sivuca/ Paulo César Pinheiro)
Chuva (Fernando César/Hamilton de Holanda)
Rebento (Fernando César)
Choro da Vinda (Leo Benon)
Felicidade (Rafael dos Anjos)
Triunfando (Marco César/João Lyra)
Vai ou Racha (Rogério Caetano)
Nafrenavo (Hamilton de Holanda)
Haroldo no Choro (Abel Ferreira)
Generoso (Tiago Nunes/Vinícius Magalhães)
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PALESTRA - RECITAL / LECTURE - RECITAL: Conversando
sobre Gilberto Mendes / Talking about Gilberto Mendes
1 de Dezembro (Terça-feira) / December 1st
(Tuesday) - 20h
Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
Doutorando Fernando Magre (UNICAMP)
Dra. Heloisa Valente (UNIP)
Debatedor / Moderator: Dr. Anselmo Guerra (UFG)
RECITAL: piano
Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
PROGRAMA:
Vacariana- 21 Variações sobre uma melodia folclórica recolhida por Mário de Andrade, no
Rio Grande do Sul (1951)
Mozart a la Gilberto Mendes
Fuga Dupla (1954).
Dr. Antônio Eduardo Santos – Piano

PALESTRA-RECITAL / LECTURE-RECITAL: Alberto
Nepomuceno – Canções / Alberto Nepomuceno – Songs
2 de Dezembro (Quarta-feira) / December 2nd (Wednesday) - 15h

Dr. Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
Dr. Guilherme Goldberg (UFPel)
PROGRAMA:
Un soneto del Dante		
Herbst;
Le miroir d’or				
Les yeux élus
Sonhei				Trovas 1
Trovas 2 				
Ora dize-me a verdade
Canção da ausência		
Miracle de la semence - I e III
Alberto Pacheco – Voz
Guilherme Goldberg - Piano
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PALESTRA – RECITAL / LECTURE - RECITAL: Influência
Francesa nas Sonatas de Carlos Seixas (1704-1742) /
French Influence on Carlos Seixas #39; Sonatas (17041742)
2 de Dezembro (Quarta-feira) / December 2nd
(Wednesday) - 20h
PROGRAMA:
Tocata 15 (Sonata em Lá Maior, K. 58)
Allegro
Minuet
Tocata 10 – (Sonata em Ré menor, K. 29)
Moderato
Giga
Minuet
Tocata 13 - (Sonata em Lá menor, K. 71)
Allegro
Minuet
Cravo: F. Hubbard, 1976, de acordo com modelos de Ruckers (Flandres, Séc. XVII), com
ravalement de Taskin. 2 manuais, registros: 8’+ 4’, 8’. Afinação: Vallotti Horn Meditation
Chapel, Susquehanna University]
Tocata 7 ( Sonata em Mi menor, K. 37)
Allegro
Adagio
Minuet
Tocata 2 (Sonata em Lá menor. K. 75)
Largo
Minuet
Tocata 12 (Sonata em Ré Maior. K. 21)
Allegro
Minuet
Órgão: Dobson Pipe Organ Builders, Ltd., Opus 33, 1986 2 manuais e pedaleira, tração
mecânica, 7 registros, afinação: Kirnberger III
Marcos Krieger, cravo e órgão

Apresentações artísticas e Palestras-Recital

21
21

CONCERTO - PALESTRA / LECTURE RECITAL: Escolhas
e soluções técnico interpretativas na preparação da obra
Carnaval dos Animais de Camille Saint Saens / Choices and
technical interpretative solutions in the preparation of the
Carnival of the Animals of Camille Saint Saens
3 de Dezembro (Quinta-feira) / December 3rd
(Thursday) - 20h30
Ms. Adriana Lemes (ITEGO)
Dr. Carlos Henrique Costa (UF)
PROGRAMA:
O Carnaval dos Animais (Le Carnaval des Animaux)
Para dois pianos solo, cordas, flauta, clarineta, harmônica e xilofone.
I - Introdução e Marcha Real do Leão (Introduction et marche royale du lion)
II - Galinhas e Galos (Poules et Coqs)
III - Mulas (Hémiones)
IV - Tartarugas (Tortoises)
V - O Elefante (éléphant)
VI - Cangurus (Kangourous)
VII - Aquário (Aquarium)
VIII - Personagens de orelhas compridas (Personnages à longues oreilles)
IX - O cuco nas profundezas dos bosques (Le coucou au fond des bois)
X - Pássaros (Volière)
XI - Pianistas (Pianistes)
XII - Fósseis (Fossils)
XIII - O Cisne (Le Cygne)
XIV - Final (Finale)

FICHA TÉCNICA:
Regência: Carlos Costa / Piano 1: Adriana Lemes / Piano 2: Carlos Costa / 1º Violino: Tiago
Biscaro, João Pedro, Eliézer Miranda e Gabriel Lucas / 2º Violino: Gustavo Lima, Márcio
Viana e Emerson Vinícius / Viola: Lucas Vieira e Maria Angélica / Cello: Arthur Cavalcanti e
Gustavo Augusto / Baixo: Gabriela Negri / Flauta: Marcos Vinícius / Clarineta: Kesyde Sheilla
/ Percussão: Ana Claudia / Textos: Nilsea Maioli / Ator: Edson de Oliveira / Edição: Lucas
Manassés / Liderança: Maestro Eliel Ferreira, Nilsea Maioli e Carlos Costa
Este concerto foi possível graças à parceria da Escola de Música de Artes Cênicas da
Universidade Federal de Goiás com a Escola Música e Bebê, e a Orquestra Sinfônica Jovem
de Goiás.
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Conferencistas, Mediadores,
Debatedores e Intérpretes
ADALBERTO PARANHOS

Professor titular do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), onde atua igualmente no Programa de Pós-graduação
em História e 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 dos livros Os desafinados: sambas e bambas
no “Estado Novo” (1ª reimpr. São Paulo: Intermeios/CNPq/Fapemig, 2016), O roubo da fala:
origens da ideologia do trabalhismo no Brasil (2. ed. São Paulo: Boitempo, 2007) e Dialética
da dominação (Campinas: Papirus, 1984). Coorganizador do livro História e imagens: textos
visuais e práticas de leituras (Campinas: Mercado de Letras/Fapemig, 2010). Publicou
artigos e capítulos de livros na Argentina, 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 11 periódicos e 1 editora, dentre os quais Contrapulso: Revista
Latinoamericana de Estudios en Música Popular (UAH, Santiago de Chile), Música Popular
em Revista (da Unicamp e UniRio), História (da Unesp), Projeto História (da PUC-SP) e Lutas
Sociais (da PUC-SP). Assessor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (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

Adalberto Paranhos is a full professor at the Social Sciences Institute of the Federal University
of Uberlândia (UFU), where he also teaches at the History 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. Holds 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 of the following
books: Os desafinados: sambas e bambas no “Estado Novo” (1st reprint. São Paulo:
Intermeios/CNPq/Fapemig, 2016), O roubo da fala: origens da ideologia do trabalhismo no
Brasil (2nd ed. São Paulo: Boitempo, 2007), and Dialética da dominação (Campinas: Papirus,
1984). Coeditor of the book História e imagens: textosvisuais e práticas de leitura (Campinas:
Conferencistas, Debatedores e Intérpretes

23
23

Intermeios/CNPq/Fapemig, 2010). Authored articles and book chapters in Argentina,
Brazil, Chile, Cuba, United States, England, and Portugal. Editor of ArtCultura: Revista de
História, Cultura e Arte. Member of the editorial or consulting board of 11 other journals
and 1 publishing house, among which Contrapulso: Revista Latinoamericana de Estudios
en Música Popular (UAH, Santiago de Chile), Música Popular em Revista (Unicamp and
UniRio), História (Unesp), Projeto História (PUC-SP) and Lutas Sociais (PUC-SP). Consultant
for Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp – São Paulo Research
Board) and for the AssociaçãoNacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (National
Association for Research e Graduate Studies Program in Music - Anppom). Former vicepresident and president of IASPM-AL (Latin-American branch of the International Association
for the Study of Popular Music). akparanhos@uol.com.br

ADRIANA LEMES DIAS VIEIRA

Pianista brasileira que atua como professora de música e pianista
colaboradora. Iniciou seus estudos na música aos 8 anos de idade no
Conservatório Gustav Ritter - Goiânia Go. Graduou-se pela Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás - UFG, onde colou
grau como bacharel em piano no ano de 2008, e foi admitida no Curso de
Especialização Stricto Sensu da mesma instituição, onde graduou-se Mestre em Música no
ano de 2013 sob a orientação do professor Dr. Carlos Costa. No mesmo ano foi admitida
pela Universidade de Massachussetts - Umass - EUA, onde cursou o programa Colaborative
Piano sob a orientação da professora Nadine Shank entre 2013 e 2015 aprofundando seus
conhecimentos na área de correpetição, colaboração musical e como pianista camerista.
Paralelamente aos seus estudos, tem adquirido experiência como professora de Música,
Piano e Coral. A certa altura de sua carreira, direcionou sua atuação para a colaboração
musical com cantores bem como instrumentistas, também atua como pianista de câmara
em diversas formações. Nesse interregno, acumulou contratações tais como: Professora
de Coral e Teclado no Departamento de Cultura do Serviço Social do Comércio - SESC -GO,
professora de piano e pianista co repetidora no Centro de Artes Basileu França - Goiânia
- Go, Pianista co repetidora Baptist Church - Springfield (EUA). Em 2016 foi aprovada no
concurso para professor substituto do Instituto Federal de Goiás - Campus Goiania onde
atuou como professora até o ano de 2017 ministrando aulas para o curso técnico o superio,
licenciatura em música. Atuou também como pianista correpetidora do côro sinfônico jovem
de Goiás entre 2015 e 2018, participando da 1º turnê internacional do côro em Genebra Suíça (Jun/2018). No ano de 2020 passou a integrar o corpo musical da Orquestra Sinfônica
Jovem do estado de Goiás, além disso atua como coordenadora musical de um projeto
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social na Igreja Assembléia de Deus – Vila Boa e professora no ITEGO Basileu França em
Goiânia, como professora de piano para os alunos da escola.
Adriana Lemes Dias Vieira is a Brazilian pianist who works as a music teacher and
collaborating pianist. She began his studies in music at the age of 8 at Conservatório Gustav
Ritter - Goiânia Go. In 2008 Adriana at Federal University of Goias graduated from the School
of Music and Performing Arts at the Federal University of Goiás - UFG where graduated as
a bachelor in piano in 2008. In 2013 Adriana Lemes graduated as Master in Music in 2013
under the guidance of Professor Dr. Carlos Costa. In the same year, she was admitted by the
University of Massachusetts - Umass - USA, where she attended the Collaborative Piano
program under the guidance of Professor Nadine Shank from 2013 to 2015. At a certain
point in his career Adriana Lemes directed his performance towards musical collaboration
with singers as well as instrumentalists and she also acts as a chamber pianist in several
formations. In the meantime, she accumulated hires such as: Teacher of Choir and Keyboard
at the Department of Culture of the Social Service of Commerce - SESC -GO, teacher of
piano and pianist with repeater at the Basileu France Arts Center - Goiânia - Go, Pianist with
repeater Baptist Church - Springfield (USA). In 2016, she was approved in the competition
for substitute professor at the Federal Institute of Goiás - IFG - where she worked as a
teacher until the year 2017. She also acted as a pianist in the youth symphony choir in Goiás
between 2015 and 2018, participating in the 1st international tour of the choir in Geneva
- Switzerland (Jun / 2018). In 2020 she joined the musical body of the Youth Symphony
Orchestra of the state of Goiás, in addition she performs as musical coordinator of a social
project at the church and teacher at ITEGO Basileu França in Goiânia as a piano professor.

ALBERTO JOSÉ VIEIRA PACHECO

Professor Adjunto da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, sendo ainda Coordenador de linha Práticas Interpretativas e seus
Processos Reflexivos do PPGM dessa universidade. Ele é Doutor e Mestre
em música 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). Permanece ainda como Investigador do CESEM, sendo um
dos membros fundadores do Caravelas, Núcleo de Estudos da História da Música LusoBrasileira. Pacheco também é coordenador/editor do Dicionário Biográfico Caravelas: <
https://www.caravelas.com.pt/dicionario-biografico-caravelas >. Mais informações podem
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ser vistas em seu site pessoal: www.albertopacheco.space

Alberto José Vieira Pacheco is an Adjunct Professor at the School of Music of the Federal
University of Rio de Janeiro, as well as Coordinator of Interpretative Practices and their
Reflective Processes at the PPGM of that university. He is a Doctor and Master in Music by
UNICAMP (State University of Campinas). He is the author of two books: “O Canto Antigo
Italiano” and “Castrati and other virtuosos”, both published by Annablume. Between 2007 and
2013, he did his post-doctorate at Universidade Nova de Lisboa, CESEM, as a fellow at FCT
(Foundation for Science and Technology of Portugal). He remains as a CESEM Researcher,
being one of the founding members of Caravelas, Center for the Study of Luso-Brazilian
Music History. Pacheco is also coordinator / editor of the Caravelas Biographical Dictionary:
<https://www.caravelas.com.pt/dicionario-biografico-caravelas>. More information can be
seen on his personal website: www.albertopacheco.space

ALDA DE JESUS OLIVEIRA

Graduada em Piano e em Música. Estudou piano no Instituto de Música
da UCSAL e na Escola de Música da UFBA, tendo sido aluna de Conceição
Bittencourt e Fernando Lopes. Graduou-se em Música pela EMUS/UFBA sob
a orientação de Ernst Widmer. Duas vezes bolsista da Fulbright-LASPAU:
para um mestrado em Composição na Universidade Tufts e para um PhD na
Universidade do Texas em Austin. Passou muitos anos com os participantes do Grupo de
Compositores da Bahia (aproximadamente 1960-1980) na época de Ernst Widmer, Fernando
Cerqueira, Jamary Oliveira, Lindembergue Cardoso, Tom Zé, Rufo Herrera e outros. Fez
várias estreias de obras de piano contemporâneos dos integrantes do Grupo e de outros
compositores e gravou em vinil a “Prole do Bebé n. 2 de Villa-Lobos e Piano Piece de Jamary
Oliveira. Compôs canções para a musicalização de crianças e jovens, além de música de
câmara e peças para solistas, tendo trabalhos realizados no Brasil e no exterior. Gravou em
CD a série de músicas “Passeio no Zoológico” (com livro e partituras). O trabalho de Oliveira
foi gravado pela pianista Cristina Capparelli Gerling (UFRGS) e as partituras foram publicadas
pela EMUS/UFBA na série Compositores baianos. Recentemente, publicou 53 músicas para
educação musical infantil. A partir de 1967, ingressou no corpo docente da Escola de Música
da UFBA como professora e conselheira no curso de Educação Musical. Aposentou-se em
1994, mas continuou a orientar os alunos de mestrado e doutorado em Pós-Graduação como
Bolsista do CNPq e, posteriormente, como professora supervisora voluntária. Recentemente,
foi pesquisadora visitante (2013-2014) no Centro de Desenvolvimento Infantil Eliot-Pearson
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da Universidade Tufts (EUA). Foi Diretora da Escola de Música da UFBA (1992-1996) e
Diretora da Escola Profissionalizante de Músicos pracatum (1997-1999), colaborando na
coordenação da equipe criativa da instituição, em parceria com Carlinhos Brown. Recebeu
os títulos de Housewright Eminent Scholar pela Florida State University em Tallahassee,
EUA (2001) e Membro honorário da Sociedade Internacional de Educação Musical (2014).
Organizou a criação da Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM em Salvador,
da qual foi presidente por dois mandatos (1991-1994). Pesquisadora com bolsa do CNPQ
há 13 anos, completou sua carreira no nível de pesquisadora 1 A. Participou ativamente
do ISME, apresentando trabalhos de pesquisa, participando do Conselho e comitês desta
entidade. Presidiu a Comissão de Pesquisa do ISME e desenvolveu treinamento, atualização
e capacitação para professores de pesquisa na África do Sul. Foi presidente da Comissão
de Especialistas em Artes e Design e também da Comissão de Especialistas em Música
da SESU/MEC, tendo trabalhado pela aprovação dos cursos de Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Música no Brasil e pelos movimentos de consolidação nas áreas de Música
e outras Artes. Como parte do Programa de Pós-Graduação, participou da equipe fundadora
do PPGMUS/UFBA e orientou muitos mestres e doutores na subárea de educação musical.
Entre os trabalhos recentes, há a coordenação de pesquisas do grupo MEMUBA (Mestrado
em Música da Bahia), que desenvolveu estudos sobre articulações pedagógicas e pontes na
área do ensino musical, tanto em contextos informais quanto formais. Diversos trabalhos
foram produzidos a partir desses estudos, que contribuíram para a geração da Abordagem
PONTES, publicada no livro “A Abordagem PONTES para a Educação Musical: Aprendendo a
Articular”, da Paco Editorial (São Paulo, 2015). Participou do grupo de pesquisa canadense
AIRS, coordenado pela Dra Annabel Cohen e Lily - Chen Hafteck, que estudou a voz humana,
de forma multidisciplinar. Todos os materiais produzidos por esta pesquisa são publicados
pela Routledge (3 volumes). Atualmente, ocupa o cargo de Presidente do Centro de Estudos
de Produção, Documentação e Música - SONARE.

Alda Oliveira’s background includes two Bachelor’s degrees in Piano and a Bachelor’s Degree
in Music. She studied piano (at the UCSAL Music Institute and at the UFBA Music School),
having been a student of Conceição Bittencourt and Fernando Lopes. She graduated in Music
at EMUS / UFBA under the guidance of Ernst Widmer. She was twice a Fulbright-LASPAU
fellow: for a Masters in Composition at Tufts University (student of Dr. Thomas Jefferson
Anderson) and for a PhD at The University of Texas at Austin (supervised by Dr. Judith
Jellison), both in the USA. He spent many years with the participants of the Bahia Composers
Group (approximately 1960-1980) at the time of Ernst Widmer, Fernando Cerqueira, Jamary
Oliveira, Lindembergue Cardoso, Tom Zé, Rufo Herrera and others. Alda Oliveira made several
premieres of contemporary piano works by the members of the Group and other composers
and recorded on vinyl the “Prole do Bebé n. 2 by Villa-Lobos and Piano Piece by Jamary Oliveira.
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She composed songs for the musicalization of children and young people, as well as chamber
music and pieces for soloists, having works performed in Brazil and abroad. She recorded on
CD the series of songs “Passeio no Zoológico” (with book and sheet music). Oliveira’s piano
work was recorded by pianist Cristina Capparelli Gerling (UFRGS) and scores were published
by EMUS / UFBA in the Composers from Bahia series. She recently published 53 songs for
children’s music education. Alda de Jesus Oliveira’s professional career began at the Federal
University of Bahia after winning the first place in the Piano Competition on Itapuã Television.
She was invited to join as a pianist hired for Modern Dance and Ballet classes at the UFBA
Dance School. From 1967, she joined the teaching staff of the UFBA School of Music as a
teacher and advisor in the Music Education course. She retired in 1994, but continued to guide
Master’s and PhD students in Postgraduate Studies as a CNPq Fellow and later, as a volunteer
supervisor professor. Recently, she was a visiting researcher (2013-2014) at the Eliot-Pearson
Child Development Center at Tufts University (USA). She was Director of the UFBA School
of Music (1992-1996) and Director of the Pracatum Professionalizing School for Musicians
(1997-1999), collaborating in the coordination of the institution’s creative team, in partnership
with Carlinhos Brown. She received the titles of Housewright Eminent Scholar by Florida State
University in Tallahassee, USA (2001) and Honorary Life Member of the International Society for
Music Education (2014). Alda Oliveira organized the creation of the Brazilian Music Education
Association - ABEM in Salvador, of which he was President for two terms (1991-1994). She was
Ist. Secretary of ANPPOM in the presidency of Ilza Nogueira. She was a researcher with a CNPQ
scholarship for 13 years, completing her career at the level of researcher 1 A. She has actively
participated in ISME, presenting research works, participating in the Board and Committees of
this entity. He chaired the ISME Research Commission and developed training, updating and
empowerment for research professors in South Africa. She was chairman of the Commission
of Specialists in Arts and Design and also of the Commission of Music Specialists of SESU /
MEC, having worked for the approval of the National Curriculum Guidelines for Music courses
in Brazil and for the consolidation movements in the areas of Music and other Arts. As part
of the Graduate Program, he participated in the founding team of PPGMUS/UFBA and guided
many masters and doctors in the sub-area of music education. Among recent works, there is
the coordination of research by the MEMUBA group (Masters of Music of Bahia), which has
developed studies on pedagogical articulations and bridges in the area of music teaching,
both in informal and formal contexts. Several works were produced based on these studies,
which contributed to generate the PONTES Approach, which was published in the book entitled
“The PONTES Approach to Music Education: Learning to Articulate”, by Paco Editorial (São
Paulo, 2015). He participated in the Canadian research group AIRS, coordinated by Dr. Annabel
Cohen and Lily - Chen Hafteck, who studied the human voice, in a multidisciplinary way. All
materials produced by this research are published by Routledge (3 volumes). Currently, she
holds the position of President of the Center for Production, Documentation and Music Studies
- SONARE.
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ANA FLÁVIA FRAZÃO
“Sua interpretação possui uma mágica secreta”, descreve o jornal alemão
BNN sobre a pianista brasileira Ana Flávia Frazão. Sucesso de crítica e
de público em diversos países por onde se apresenta, em razão do toque
refinado e bastante expressivo, foi vencedora do Concurso Nacional JK
(1992). Entre outras conquistas, destaca-se o primeiro lugar obtido em 2001,
com o “Trio Augarten”, na Série de “Concertos da Sala Barroca”, em Kyoto,
no Japão. Natural de Goiânia, formou-se na Universidade Federal de Goiás (UFG), cursou
mestrado e doutorado com a obtenção de nota máxima na Escola Superior de Música de
Karlsruhe, na Alemanha, onde morou por oito anos. Com o contrabaixista Milton Masciadri,
lançou seu primeiro CD, Vocalize, em 2004, pelo Selo Sinfônica. Em 2012, gravou toda a
obra de Heitor Villa-Lobos para piano e violino, com o violinista alemão Laurent Albrecht
Breuninger, pelo Selo Telos. Essa parceria foi mantida na gravação de CD e DVD com obras
de compositores franceses e brasileiros, em 2015. A movimentada carreira da pianista
é, também, conciliada com a atividade de professora da UFG e com a coordenação de
projetos, consolidados nacionalmente como os “Concertos na Cidade”, “Concertos UFG” e o
“Simpósio Internacional da Performance”.
“Her interpretation possesses a secret magic.” That’s what the German newspaper Badische
Neueste Nachrichten published about this Brazilian pianist who has won in 1992 the 1st
prize from the Juscelino Kubitschek National Competition in Brasília, Brazil.Ana Flávia
Frazão’s musical education began with Professor Ivana Carneiro, and her formal schooling
was concluded at the Music School of Federal University of Goiás, with Professor Consuelo
Quirese; in the interim, she had had the remarkable collaboration of pianist Luiz Medalha.
Mrs. Frazão continued her music career in Germany, where she lived from 1994 to 2002.
Having enrolled at the Karlsruhe University of Music, she received with distinction the
Konzertexamenthe highest degree to be achieved at German academies of musicin Piano
and Chamber Music, in the class of Werner Genuit and Michael Uhde. In 2001 she was
awarded the 1st prize from the “Baroque Hall Series” in Kyoto, Japan, with the Augarten Trio.
The pianist has performed widely in Europe, Japan, the United States, Argentina, and in many
cities across Brazil, always to great public and critical acclaim. She has also performed in
many recordings and broadcasts of radio stations in Germany, and in 2004 released her first
cd together with the double bassist Milton Masciadri. In 2012, with german violinist Laurent
Albrecht Breuninger, recorded all the musical work for violin and piano from Villa Lobos,
released in Europe by Telos. Ana Flávia Frazão is a piano and chamber music professor at
the Music School of Federal University of Goiás, in Brazil, as well as the artistic director of
the classical music series “City Concerts” and “ufg Concerts.”
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ANA GUIOMAR REGO 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 UFG, lotada na Escola de Música e Artes
Cênicas (EMAC). Foi coordenadora do curso de Licenciatura em Música por
cinco anos e coordenadora do Curso de Especialização em Ensino da Música
e Processos Interdisciplinares em Artes. Foi Diretora da EMAC/UFG de julho
de 2010 à janeiro de 2019. Coordena o Laboratório de Musicologia Braz Wilson Pompeu de
Pina Filho. Preside o Simpósio Internacional de Musicologia. Atua como pesquisadora com
foco nas temáticas “Músicas e Festas no Brasil” e “ Patrimônio Musical e Arquivístico”. Tem
organizado livros, publicado capítulos de livros, artigos em revistas científicas qualificadas
e Anais de eventos nacionais e internacionais. 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. Em 2018, recebeu da Academia Goiânia de Artes e
Letras do Estado de Goiás o Medalhão AFLAG “Mulheres que engrandecem o Estado e
de Goiás” e “Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes servições prestados à Cultura
Goiana” da Câmara Municipal de Goiânia. Em 2019, recebeu do Governo do Estado de Goiás
e do Conselho Estadual do Estado de Goiás Certificado de Mérito Cultural pelo importante
contribuição à cultura goiana na área da música.
Ana Guiomar Rego Souza is PhD in Cultural History from University of Brasília (UnB). Master’s
Degree in Music, Specialization in Music and Undergraduate in Piano from Federal University
of Goiás (UFG). Associate Professor at UFG. She was director of this School from 2011 to
January 2019. She coordinates the “Laboratory of Musicology Braz Wilson Pompeu de Pina
Filho” of School of Music and Performing Arts of UFG. Created and directs the International
Symposium of Musicology. He works as a researcher in the line Musicology focusing on the
themes “Music and Festivals in Brazil” and Musical and Arquival Heritage of the Musicology
Laboratory of the School of Music and Performing Arts, UFG. She has organized books,
published book chapters, papers in Scientific Journals and in Annals of Congress, both
in Music and in the area of Cultural History. Ana Guiomar is part of the “Musical Scenic
Research and Production Center” of School of Music and Performing Arts (UFG) and she has
produced operas and musicals resulting from historical and musicological research. In 2016,
she received from the Government of the State of Goiás and the State Council of the State of
Goiás the Commendation of Cultural Merit. In 2018, she received from the Academy of Arts
and Letters of the State of Goiás the Medal “AFLAG” Women that increase the State and of
Goiás and the Commendation of Cultural Merit from City Hall of Goiânia.
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ANSELMO GUERRA
Professor titular da Universidade Federal de Goiás. Possui graduação
em Composição e Regência pela Universidade Estadual Paulista, UNESP
(1986), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília,
UnB (1992) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, PUCSP (1997). Foi pesquisador
visitante no CRCA - Center for Research in Computing and The Arts da
Universidade da Califórnia San Diego (1995/6). Realizou Pós-doutorado no Instituto de Artes
da UNESP na área de Computer Music (2012). Possui experiência na área de Artes, com
ênfase em Música, Cência e Tecnologia, trabalhando principalmente nos seguintes temas:
Composição Musical, Computer Music, Música Eletroacústica, Música Contemporânea,
Interatividade. Foi coordenador do Mestrado em Música da UFG por três mandatos e vicepresidente da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica - SBME. Lidera o Núcleo de
Música, Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias - UFG do Diretório de Pesquisa do CNPq.
É Editor da Música HODIE, revista do Programa de Pós-graduação em Música da UFG
(https://www.revistas.ufg.br/musica/)
Anselmo Guerra is Full professor at the Federal University of Goiás. Graduated in Composition
and Conducting at the State University of São Paulo, UNESP (1986), Master in Computer
Science at the University of Brasília, UnB (1992) and PhD in Communication and Semiotics
at the Pontifical Catholic University of São Paulo Paulo (1997). He was a visiting researcher
at CRCA - Center for Research in computing and The Arts at the University of California San
Diego (1995/6). Post-doctorate at the Institute of Arts at UNESP in the area of Computer
Music (2012). He has experience in the Arts area, with an emphasis on Music, Science
and Technology, working mainly on the following themes: Composition, Computer Music,
Electroacoustic Music, Contemporary Music, Interactivity and Musical Cognition. He was
coordinator of the Masters in Music at UFG for three terms and vice president of the Brazilian
Society of Electroacoustic Music - SBME. Leads the Nucleus of Music, Interdisciplinarity
and New Technologies - UFG of the CNPq Research Directory. He is Editor of Música HODIE,
Journal of the Graduate Program in Music at UFG. (https://www.revistas.ufg.br/musica/)

ANTONIO EDUARDO SANTOS
Graduado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho;
em História, pela Universidade Católica de Santos, Mestrado em Artes
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Doutorado
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em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós
Doutorado em Educação, pela Universidade Católica de Santos. Coordenou o curso de
Música da Universidade Católica de Santos (2014-2019), criou em 2016 a Cátedra Gilberto
Mendes. Em 2019, conclui pós-doutorado em Educação, sob a orientação da Profa. Dra.
Maria de Fátima Barbosa Abdalla, do Programa Stricto Sensu da Universidade Católica
de Santos. As peças deste recital, tem a ver com o início de minhas pesquisas sobre a
obra para piano do Gilberto: Vacariana e a Fuga Dupla, dedicadas a este pesquisador. A
Sonata a la Mozart, foi publicada pela AVK em 2001, na Antonio Eduardo Collection, da New
Consonant Music,em Bruxelas.

Antonio Eduardo Santos is Graduated at the Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho; in History, at the Universidade Católica de Santos, Master Degree in Arts,
at the Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; PhD in Communication
and Semiotics, at the Pontificie Universidade Católica de São Paulo and Post-Doctorate
in Education, at the Universidade Católica de Santos. He coordinated the Music course,
at the Universidade Católica de Santos (2014-2019); created in 2016 the Gilberto Mendes
Chair. In 2019, he completed a post-doctorate in Education, under the guidance of Profa. Dr.
Maria de Fátima Barbosa Abdalla, from the Stricto Sensu Program of Catholic University of
Santos. The pieces of this recital have to do with the beginning of my research on Gilberto’s
piano work: Vacariana and Fuga Dupla, dedicated to this researcher. Sonata a la Mozart
was published by AVK in 2001 at the Antonio Eduardo Collection, by the New Consonant
Music, from Brussels.

CARLOS HENRIQUE COSTA
Pianista e maestro nascido em São José dos Campos, SP. Atualmente é
professor de regência, piano, e piano em grupo da UFG, presidente da
Comissão de Eventos da EMAC/UFG e desenvolve pesquisa nas áreas
da regência orquestral, piano em grupo, performance do piano e música
de câmara. Bacharel em Física pela Unicamp, bacharel em piano pela
Universidade do Alabama em Huntsville, mestre em piano pela Universidade
Estadual de Ohio, mestre em regência e doutor em piano pela Universidade da Georgia
em Athens. Como pianista solista e camerista apresentou-se nos Estados Unidos, Itália,
Portugal e Brasil com instrumentistas como Carmelo de los Santos, Ana Flavia Frazão,
Ricardo Freire, Liliana Bizinechi entre outros. Regeu a Orquestra Sinfônica da Universidade
da Georgia, a Orquestra Sinfônica da Universidade de Wyoming, a Orquestra Sinfônica de
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Goiânia e a Orquestra Acadêmica Jean Douliez da UFG. Em 2012 lançou o “Piano em Grupo:
Livro Didático para Ensino Superior” e coordenou o II Encontro Internacional de Piano em
Grupo. De 1998 a 2001 foi professor de Piano em Grupo nas Universidades de Youngstown
em Ohio e University of Georgia em Athens. Em 2009 montou o Laboratório de Piano em
Grupo na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Carlos Costa, dentre suas últimas
performances, como solista, tocou o concerto N. 23 de Mozart ao piano com a Orquestra da
Associação Mozart Itália/Goiás em Pirenópolis. Em 2019 regeu a Symphony Orchestra da
Universidade de Wyoming em Laramie e apresentou um recital solo de músicas brasileiras
na mesma universidade nos EUA.  

Carlos Henrique Costa, pianist and conductor born in São José dos Campos, SP. Master in
piano by YSU, DMA in Piano with a minor in Orchestral Conducting by UGA under Dr. Zimdars.
Carlos is professor of regency, piano, and piano in a group at the Federal University of Goiás,
president of the EMAC / UFG Events Committee and researcher in the area of Orchestral
Conduction, Piano in Group, Piano performance and Chamber Music. In 2012 he published
the “Piano in Group: Livro Didático para o Ensino Superior” and coordinated the II International
Meeting of Group Piano held in Goiânia, Brazil. He has been the president of the International
Music Festival of the School of Music of UFG in 2010 and 2011. Conducts the Academic
Orchestra Jean Douliez of UFG. As a pianist he has performed in Italy, USA, as a soloist and
chamber musician collaborating with violinist Carmelo dos Santos, bassist Marcos Machado,
pianist Ana Flavia Frazão, singer Joana Azevedo, clarinetist Ricardo Rocha, Liliana Bizinechi
among others. Carlos always includes different styles of Brazilian music in his repertoire.

CHRISTIAN SPENCER ESPINOSA
Formado em Sociologia (1997) e Bacharel em Música (2001) pela Universidad
Católica de Santiago do Chile. Obteve o doutoramento em História e Ciências
da Música pela Universidade Complutense de Madrid sob a co-tutela da
Universidade Nova de Lisboa. Suas linhas de pesquisa contemplam aspectos
do espaço, cultura popular e música tradicional chilena. Sus livros incluem “A
tres banda. Mestiçagem, sincretismo e hibridização no espaço sonoro iberoamericano ” (com A. Recasens, Akal, 2010), Made in Latin America: Studies in Popular Music
(Routledge 2016, com J. Mendívil) e “História, tradição e performance dos cueca urbana
em Santiago do Chile (1990-2010), Prêmio Fidel Sepúlveda 2016 pela melhor pesquisa em
patrimônio imaterial (DIBAM) (Biblioteca Nacional, 2017, reedição para 2021 con UMayor).
Lecionou na Universidad de Chile, Universidad Católica, UNAM, Universidad Iberoamericana e
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Universidad de Guanajuato, e tem sido professor visitante em universidades no Brasil, México
e Estados Unidos. Atualmente é diretor do Centro de Pesquisas em Artes e Humanidades
(CIAH) da Universidad Mayor, onde desenvolve o projeto “História, estética e processos do
folclore no Chile (1909-1973)” (Fondecyt 11180946). Entre suas publicações na imprensa
está o livro “Sociabilidade, igualdade, espacialidade: sujeitos e cultura popular em Santiago
do Chile no século XIX” (com Ch. Sáez e A. Vera, 2021) e os dossiês: a) “Volver a creer.
Música, som e política na revolta social chilena (2019-2020) ”no Boletim Musical Casa de las
Américas (com Natalia Bieletto), dezembro de 2020; b) “Comunicação e cultura popular na
América Latina e no Caribe” na revista Comunicação e Mídia da Universidade do Chile (com
Ch. Sáez e A. Vera), para maio de 2021; c) “40 anos da nacionalização da cueca no Chile”,
Revista Neuma (com Ignacio Ramos), de julho de 2021.

Christian Spencer Espinosa (Santiago de Chile, 1973) has a degree in Sociology (1997) and
a Bachelor of Music (2001) from Universidad Católica de Santiago de Chile. He obtained his
doctorate in Music History and Sciences at th Complutense University of Madrid under the
co-supervision of the Nova University of Lisbon (Salwa Castelo Branco). His lines of research
contemplate aspects of space, popular culture and traditional Chilean music. His works
include “A tres banda. Mestizaje, syncretism and hybridization in the Ibero-American sound
space ” (with A. Recasens, Akal, 2010), Made in Latin America: Studies in Popular Music
(Routledge 2016, with J. Mendívil) and“ History, tradition and performance of the urban cueca
in Santiago de Chile (1990-2010) (2017, reissue for 2021), 2016 Fidel Sepúlveda Award for
the best research on intangible heritage (DIBAM). He has taught at the Universidad de Chile,
Universidad Católica, UNAM, Universidad Iberoamericana and Universidad de Guanajuato,
and being visiting professor in Brazil, Mexico and the United States. He is currently Director
of the Center for Research in Arts and Humanities (CIAH) of the Universidad Mayor, where
he develops “History, aesthetics and processes of folklore in Chile (1909-1973)”, a project
funded by the national system Fondecyt Nº11180946. Among his publications in press: the
book “Sociability, equality, spatiality: Subjects and popular culture in Santiago de Chile in the
19th century” (with Ch. Sáez and A. Vera, 2021) and the dossiers: a) “Back to believe. Music,
sound and politics in the Chilean social revolt (2019-2020) ”in the Casa de las Américas
Music Bulletin (with Natalia Bieletto), December 2020; b) “Communication and popular
culture in Latin America and the Caribbean” in the Communication and Media magazine
of the University of Chile (with Ch. Sáez and A. Vera), for May 2021; and c) “40 years of the
nationalization of the cueca in Chile”, Neuma Magazine (with Ignacio Ramos) for July 2021.
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DAVID CRANMER
David Cranmer, musicólogo anglo-português, é professor universitário
(Lisboa, Universidade NOVA-FCSH). Coordena o Grupo “Música no Período
Moderno” do CESEM (Centro de Estudos da Sociologia e Estética Musical),
além de Caravelas – Grupo de Estudos para a História da Música LusoBrasileira. Seus variados interesses incluem música em Portugal e no Brasil
do século XVIII ao início do século XX, Marcos Portugal, terminologia de
instrumentos, catalogação de arquivos e bibliotecas musicais, e Camille Saint-Saëns. Entre
outros livros, é autor de Música no D. Maria II: catálogo da coleção de partituras (2015), Peças
de um mosaico: temas da história da música referentes a Portugal e ao Brasil (2017) e editor
da monografia Marcos Portugal: uma reavaliação (2012). Ele contribuiu com o capítulo “Da
Espanha às Terras Do Lusófono: Carmen em Portugal e no Brasil” no livro Carmen Abroad:
Ópera de Bizet no cenário global (ed. Richard Langham Smith & Clair Rowden, Cambridge
University Press, 2020). Ele também é pianista e organista.

David Cranmer, an Anglo-Portuguese musicologists, is a university lecturer (Lisbon,
Universidade NOVA-FCSH). He coordinates the Group “Music in the Modern Period” at
CESEM (Centro de Estudos da Sociologia e Estética Musical), as well as Caravelas – Study
Group for the History of Luso-Brazilian Music. His varied interests include music in Portugal
and Brazil from the 18th to early 20th centuries, Marcos Portugal, instrument terminology,
cataloguing musical archives and libraries, and Camille Saint-Saëns. Among other books, he
is author of Música no D. Maria II: catálogo da coleção de partituras (2015), Peças de um
mosaico: temas da história da música referentes a Portugal e ao Brasil (2017) and editor of
the monograph Marcos Portugal: uma reavaliação (2012). He contributed the chapter “From
Spain to Lusophone Lands: Carmen in Portugal and Brazil” in the book Carmen Abroad: Bizet’s
opera on the global stage (ed. Richard Langham Smith & Clair Rowden, Cambridge University
Press, 2020). He is also a pianist and organist.

DIONES CORRENTINO

Pianista, compositor e arranjador. Em sua abordagem como instrumentista
alia formação clássica explorando composição e improvisação com
influências de repertórios da música brasileira, da música moderna e do
jazz. Já se apresentou em países como Estados Unidos e França como
performer solo e em grupo. No Brasil apresentou-se em vários festivais de
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música instrumental brasileira com destaque para a série instrumental Guiomar Novaes
promovida pela Sala Cecília Meireles. Além de suas atividades artísticas, tem atuado na
carreira acadêmica como professor da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade
Federal de Goiás. Atualmente é doutorando em música pelo Instituto de Artes da UNICAMP
sob orientação do professor Dr. Paulo Tiné. Em 2020, foi contemplado com a bolsa de
estudos Capes/PrInt para realizar parte de seu doutorado em Paris/França, onde realiza
estudos sobre a musicologia do jazz no Institut de Recherche en Musicologie da Université
Paris Sorbonne sob a direção do professor Laurent Cugny. Começou a estudar piano aos
11 anos na Escola de Música Prof. Gustav Ritter em Goiânia e formou-se como bacharel
em piano clássico na Escola de Música e Artes Cênicas-UFG, sob orientação do pianista
e professor Luiz Medalha. Paralelamente ao estudo formal de música e piano frequentou
cursos de composição, improvisação, harmonia e jazz. Além da formação acadêmica em
piano também participou como pianista da Banda Pequi por diversas ocasiões de shows
e gravações, sob direção do maestro e professor Jarbas Cavendish. Em 2015 lançou o
disco Diones Correntino Quarteto- Som Mestiço. O álbum, que também contou com a
participação do saxofonista Mauro Senise na faixa “Pianeiros”, recebeu destaque entre
as 30 indicações de CDs independentes do ano de 2015, no gênero música instrumental,
segundo o crítico musical Carlos Calado (autor dos livros Jazz ao Vivo (1989), O Jazz como
Espetáculo (1990), organizador da Coleção Folha Clássicos do Jazz (2007), autor do blog
Música de Alma Negra, colaborador do jornal Folha de São Paulo).

Diones Correntino is a Brazilian musician with different backgrounds since classical
music and popular music. He has already performed as solo piano and groups in countries
as EUA and France and in some festivals in Brasil as the series “Instrumental Guiomar
Novaes” promoted by Cecília Meireles Hall. As a pianist he seeks to direct his performance
to different artistic fields by exploring interpretation, composition and improvisation based
on his originals and recreations with the repertoire of Brazilian music and other genres.
Alongside his artistic activities, currently he works as an assistant teacher at the School of
Music and Drama of the Federal University of Goiás-Brazil. Since the begining of 2020, with
the support of the Brazilian Government (CAPES-PRINT scholarship), he has been studing
jazz musicology at the Institute of Research in Musicology of the Sorbonne UniversitéLettres Sorbonne- Paris IV- França under the guidance of Dr. Laurent Cugny. Actually he is
enrolled in the Music Graduate Program of UNICAMP’s Institute of Arts under the guidance
of Dr. Paulo Tiné. Correntino also holds a Master’s degree from School of Music and Drama
of Federal University of Goiás (Brazil) and has developed researches about performance
and some creative processes which include interpretation, composition and improvisation
combined with an influence of several backgrounds and repertoires since Western classical
music, jazz, modern music, Brazilian popular music and brazilian folk music. He started to
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study piano at the age of 11 in the School of Music Gustav Ritter in Goiânia. He holds a
bachelor degree in classical piano from School of Music and Drama of the Federal University
of Goiás-Brazil where he studied under the guidance of Dr.Luiz Medalha. During his formal
musical education as a classical performer he played both solo and chamber music of
the Western music’s repertoire and   also played with various groups of popular music,
with special highlight to Banda Pequi under the guidance of Jarbas Cavendish. In addition
to he participated in general music courses as Jazz and Contemporary Improvisation at
the Boston’s New England Conservatory and general music courses about composition,
arrangement and improvisation. In 2015 he released Diones Correntino Quartet- Som
Mestiço. The album, which also featured the saxophonist Mauro Senise on the track
“Pianeiros”, was praised and recommended as one of the greatest Cds of the year of 2015,
in the Brazilian instrumental music genre, by the music critic Carlos Calado, author of the
blog Música de Alma Negra and journalist of the journal Folha de São Paulo.

DIÓSNIO MACHADO NETO

Professor Livre Docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo (EACH-USP). Professor do Programa de Pós
Graduação em Música da Escola de Artes e Comunicação (PPGMUS-ECA)
e do Programa Mudança Social e Participação Política (PROMUSPP-EACH).
Coordenador do Laboratório de Musicologia (LAMUS). É membro do Italian
and Ibero American Relationships Study Group (RIIA/IMS). Pesquisador
Colaborador do Centro de Estudos de Sociologia e Estética da Música da Universidade Nova
de Lisboa (CESEM-UNL). Coordenador de área do Projeto Temático para a História da Música
em Portugal e no Brasil (CESEM-UNL). Recebeu Menção Honrosa no Prêmio Capes de Tese
2009 pela tese, transformada em livro, Administrando a Festa: Música e Iluminismo no
Brasil Colonial (2013). Membro fundador da Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS)
e da Associación Regional para América Latina y el Caribe de la International Musicological
Society (ARLAC-IMS).

Associate Professor at the School of Arts, Sciences and Humanities of the University of
São Paulo (EACH-USP). Professor of the Postgraduate Program in Music of the School of
Arts and Communication (PPGMUS-ECA) and of the Program Social Change and Political
Participation (PROMUSPP-EACH). Coordinator of the Laboratory of Musicology (LAMUS).
He is a member of the Italian and Ibero American Relationships Study Group (RIIA / IMS).
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Collaborating Researcher at the Center for the Study of Sociology and Aesthetics of Music
at the New University of Lisbon (CESEM-UNL). Coordinator of the Thematic Project for the
History of Music in Portugal and Brazil (CESEM-UNL). He received an Honorable Mention
in the Capes de Tese Prize 2009 for his thesis, transformed into a book, Managing the
Party: Music and Enlightenment in Colonial Brazil (2013). Founding member of the Brazilian
Association of Musicology (ABMUS) and the Regional Association for Latin America and
the Caribbean of the International Musicological Society (ARLAC-IMS).

EDITE ROCHA

Doutora em Música pela Universidade de Aveiro (Portugal), com o apoio
da Fundação para a Ciência e Tecnologia e obtenção do “Prémio de
Investigação D. Manuel I”, Edite Rocha é Mestre em Música Antiga pela
Schola Cantorum Basiliensis (Suíça), tendo igualmente se especializado nos
conservatórios de música de Perpignan e Paris (França). Ao longo da sua
carreira, desenvolveu atividade quer como docente (professora de órgão na Universidade de
Aveiro entre 2006-2013), pesquisadora (Pós-doutorado INET-md) e concertista. Atualmente
é Professora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisadora CNPq,
Coordenadora do Acervo Curt Lange da UFMG e Centro de Estudos dos Acervos Musicais
Mineiros, além de colaborar com outros centros de pesquisa a nível internacional.

With a doctorate in Music from the University of Aveiro (Portugal), with the support of the
Foundation for Science and Technology (FCT) and obtaining the “D. Manuel I Research
Prize”, Edite Rocha has a Master’s Degree in Ancient Music from Schola Cantorum
Basiliensis (Switzerland), having also specialized in music conservatories in Perpignan and
Paris (France). Throughout her career, she has worked both as a lecturer (organ teacher
at the University of Aveiro between 2006-2013), researcher (post-doctorate INET-md) and
concert performer. She is currently Professor at the Federal University of Minas Gerais,
CNPq Researcher, Coordinator of the Curt Lange Archive at UFMG and Centre of Studies
of the Minas Gerais Musical Collections (CEAMM-CNPq), besides collaborating with other
research centers at international level.
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EDUARDO LOPES

Efetuou estudos de bateria jazz e percussão clássica no Conservatório
Superior de Roterdão (Holanda). É Licenciado pela Berklee College of
Music (EUA) em Performance e Composição com a mais alta distinção
(Summa Cum Laude). É Doutorado em Teoria da Música pela Universidade
de Southampton (Reino Unido), sob orientação de Nicholas Cook. Em 2015
prestou provas de Agregação em Música e Musicologia na Universidade de Évora, tendo
sido aprovado por unanimidade. Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios e bolsas
de estudo nacionais e internacionais. Atua regularmente com os mais relevantes músicos
portugueses e artistas internacionais de renome, tais como: Mike Mainieri (Steps Ahead);
Dave Samuels (Spyro Gyra); Myra Melford; Susan Muscarella; Kevin Robb, Phil Wilson; e
Bruce Saunders. Gravou vários CDs, alguns dos quais como artísta principal. Apresentouse em concertos em Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Escócia, Brasil, Japão
e EUA. É Artista Yamaha (Europa), e endorser das marcas de instrumentos Zildjian e Remo.
É autor de vários artigos e textos sobre a problemática da interpretação musical, teoria da
música e ritmo, jazz e ensino de música. Lecionou na Universidade de Southampton no Reino
Unido e na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo em Portugal. De 2012 a 2016 foi
diretor do Departamento de Música da Universidade de Évora. No ano letivo de 2016-2017
foi Professor Titular Visitante na Escola de Música e Artes Cénicas da Universidade Federal
de Goiás, Brasil. Ao momento é Professor Associado com Agregação no Departamento de
Música da Universidade de Évora; Diretor do Doutoramento em Música e Musicologia da UÉ;
Coordenador do Pólo do CESEM na UÉ; co-editor da revista brasileira de musicologia HODIE;
e editor da Revista Portuguesa de Educação Musical.

Eduardo Lopes studied classical percussion and drum set at the Rotterdams Conservatorium
in the Netherlands. Holds a Bachelor Degree in Performance and Composition with the
highest honours (Summa Cum Laude) from the Berklee College of Music in Boston-USA.
He obtained a PhD in Music Theory from the University of Southampton-UK, under the
supervision of Nicholas Cook. In 2015 he was award by unanimity the Habilitation in Music
and Musicology at the University of Évora-Portugal. Throughout his career he has received
many national and international prizes and scholarships. Performs on a regular basis with
some of the most relevant Portuguese musicians and renown international artists such as:
Mike Mainieri (Steps Ahead); Dave Samuels (Spyro Gyra); Myra Melford; Susan Muscarella;
Kevin Robb, Phil Wilson; e Bruce Saunders. He has recorded several CDs, some of these
as the main artist. Performed in concerts in Portugal, Spain, France, Netherlands, England,
Scotland, Brazil, Japan, and the USA. He is Yamaha Artist (Europe), and endorses Zildjian
cymbals and Remo. He is the author of many published texts and articles on the topics
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of performance practice; music theory and rhythm; jazz studies; and music education. He
has taught at the University of Southampton-UK and at the Superior School of Music and
Performing Arts, Porto-Portugal. From 2012 to 2016 he was the Head of the Department
of Music at the University of Évora. During the academic period of 2016-1017 he was Full
Visiting Professor in the School of Music and Scenic Arts at the Federal University of Goiás,
Brazil. At the moment he is Associate Professor with Habil. in the Department of Music at the
University of Évora; Head of the PhD program in Music and Musicology of the UÉ; Coordinator
of the CESEM branch at the UÉ; co-editor of the Brazilian musicology journal HODIE; e editor
of the Portuguese Music Education Journal.

EDUARDO MEIRINHOS

Violonista clássico com performances que se estendem por diversos países
da América do Sul, da Europa e Estados Unidos. Recebeu inúmeras premiações
em concursos, incluíndo VI Prêmio Eldorado de Música (São Paulo,1991), I
Concurso de Violão de Araçatuba (Araçatuba,1990), IV Concurso de Música
Erudita Brasileira (São Paulo, 1978), Concurso de composição Troféu Bach
(1981, 82, 83), etc. Foi aluno de violão de Isaías Sávio, Ana Lia de Oliveira, Henrique Pinto
(Brasil), Hans Michael Koch (Alemanha) e Bruce Holzman (EUA). Formou-se na Alemanha na
Staatliche Hochschule für Musik und Theater Hannover em 1989. Concluiu seu mestrado em
musicologia pelo Departamento de Musica da USP (Universidade São Paulo) em 1997 e em
2002 obteve o título de doutor em música-performance (DM - Doctor of Music) na Florida,
EUA, na School of Music da Florida State University. Eduardo é professor efetivo de violão
na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, UFG, onde leciona
Violão, Música de Câmara e Literatura Violonística, além de fazer parte do programa de pósgraduação da escola, onde atua como orientador e professor de disciplinas. Eduardo foi diretor
da Escola no período de 2007 a 2010 e está novamente na direção em sua segunda gestão
desde 2019. Atuou em 2013 como Diretor Técnico da Orquestra e Coro Sinfônicos, Banda
de Música e Banda Marcial do município de Goiânia. Mais recentemente foi Coordenador
Geral de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Dentre suas iniciativas incluise a 1ª performance mundial da peça Lisistrati do compositor grego Nikos Platirrachos, 1ª
performance mundial de Laudate Dominae, Toada Triste, Um tranquilo Entardecer e Cantiga
de Ninar do compositor brasileiro Siegfried Schmidt e 1ª performance nacional de Variations
sur un Theme de Django Reinhardt do compositor cubano Leo Brouwer. Em 1997 gravou o
CD Radamés Gnattali, Sonatas e Sonatinas. Em 2007 lançou o CD solo Eduardo Meirinhos em
Recital. Em 2015 lançou o CD solo Sonatas por Eduardo Meirinhos.
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Classical guitarist, Eduardo Meirinhos, is a professor at the Universidade Federal de Goiás,
Brazil where he teaches guitar, guitar literature and chamber music. Eduardo musical
education began in São Paulo, Brazil, at the Conservatório Dramático e Musical de São
Paulo. He obtained the undergraduate degree at the Staatliche Hochschule für Musik
und Theater Hannover (Germany). When he returned to São Paulo in 1994 he joined the
graduate program in the Departamento de Música at the Universidade de São Paulo, where
he stayed until 1997 obtaining the master degree in musicology. Most recently in 2002 he
took his Doctoral degree at the School of Music at the Florida State University. He has given
concerts in South America, Europe and the United States participating in several music
festivals as both teacher and performer. These include: Festival de Musica de Londrina,
Festival de Inverno de Campos do Jordão, Seminario de Musica de Montenegro, Curso
de Verão de Brasília, Festival de Vale Vêneto, etc. In 1997 he recorded the CD Radames
Gnattali, Sonatas e Sonatinas and in 1998 participated in the live recording of the Festival
de Musica de Londrina, which was also made into a CD. In 2007 he released his solo CD
Eduardo Meirinhos em Recital. Most recently he released is his new CD Sonatas by Eduardo
Meirinhos. In Hannover, Germany 1989, Eduardo had the honor of performing in the world
premier of Greek composer Nikos Platirrachos’ Lisistrati, for violin, viola, clarinet and cello,
in which the guitar is featured as a solo instrument. He has also premiered performances
of Laudate Dominae, Toada Triste, Um Tranquilo Entardecer, Cantiga de Ninar by Siegfried
Schmidt and instigated the first brazilian performance of Variations sur un Thème de Django
Reinhardt by Leo Brouwer. Eduardo was director of the School from 2007 to 2010 and he
is currently in the direction of his second term since 2019. He served in 2013 as Technical
Director of the Symphony Orchestra and Choir, Music Band and Marching Band of the
Goiânia city, and was also General Coordinator of Culture for the Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura at UFG.

FLÁVIA MARIA CRUVINEL

Doutora em Educação, Mestre em Música e Especialista em Música Brasileira
no Século XX, desenvolve pesquisas relacionadas ao Ensino Coletivo
de Instrumento Musical; a Educação Musical em Espaços Alternativos;
Processos de Formação Musical e História da Educação Musical. Em
2005, publicou o livro “Educação Musical e Transformação Social”, pela editora ICBC de
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Goiânia-GO. Foi Membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – segmento Música,
do Ministério de Cultura (biênio 2013-2014); Diretora Regional Centro-Oeste da Associação
Brasileira de Educação Musical (2009-2012) e segunda Secretária Nacional da ABEM (20132015). Foi idealizadora do Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical e
coordenadora de 6 edições (2004, 2006, 2010, 2012, 2018 e 2020). Desde 2019, coordena a
Rede de Cultura das Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás e é coordenadora da
área temática Cultura do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de
Educação Superior Brasileiras (2019-2020). Desde 2020 faz parte do Comitê Coordenador
da Comissão Artística e Permanente de Produção Cultural e Artística da Associação
de Universidades do Grupo de Montevidéu; e no mesmo ano foi eleita para a diretoria da
International Society for Music Education, sendo a única representante da América Latina.
Atualmente, é Pro-Reitora Adjunta de Extensão e Cultura/Diretora de Cultura da UFG (Gestão
2018-2021) e Professora Adjunta da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade
Federal de Goiás.

PhD in Education, Master in Music, Specialist in Brazilian Music in the 20th Century, and
develops research related to the Collective Teaching of Musical Instruments; Musical
Education in Alternative Spaces; and Musical Formation Processes and History of Musical
Education. In 2005, she published the book “Musical Education and Social Transformation”
by the ICBC publishing house in Goiânia-GO. She was a member of the National Committee
for Cultural Incentives - Music segment, of the Ministry of Culture (biennium 2013-2014);
Central-West Regional Director of the Brazilian Music Education Association (2009-2012),
and second National Secretary of ABEM (2013-2015). She was the creator of the National
Meeting of Collective Teaching of Musical Instruments and coordinator of 6 editions (2004,
2006, 2010, 2012, 2018 and 2020). Since 2019, she has coordinated the Culture Network of
Public Higher Education Institutions in Goiás, and is the current coordinator of the Culture
thematic area of the Forum of Extension Pro-Rectors of Brazilian Public Institutions of Higher
Education (2019-2020). Since 2020 she has been part of the Coordinating Committee of the
Artistic and Permanent Commission for Cultural and Artistic Production of the Association
of Universities of the Montevideo Group; and in the same year she was elected to the board
of the International Society for Music Education, being the only representative in Latin
America. Currently, she is Assistant Dean of Extension and Culture / Director of Culture at UFG
(Management 2018-2021), and Assistant Professor at the School of Music and Performing
Arts at the Federal University of Goiás.
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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 Postgraduate 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 kTechnological Development.

FERNANDA PEREIRA DA CUNHA
Mestre e doutora em Artes pela ECA/USP. Coordenadora do curso de
Especialização Arte/Educação Intermidiática Digital pela EMAC/UFG, com
a organização e publicação em livro impresso (2019) e e-Book (2019) da
Coletânea Depoimentos Provocativos – Volumes 1,2,3 e 4. É professora
Associada II da EMAC/UFG. Participa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes
da Cena na EMAC/UFG. Atua principalmente na área de Arte/Educação Digital. Organizou o
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).
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Fernanda Pereira da Cunha is a master and doctor in Arts at ECA/USP. Coordinator of
the Specialization Course on Digital Art/Intermediate Education by EMAC /UFG, with the
organization and publication in printed book (2019) and e-Book (2019) of the Collection
Provocative Statements - Volumes 1,2,3 and 4. She is an Associate Teacher II of EMAC/
UFG. Participates in the Stricto Sensu Graduate Program in Performing Arts at EMAC/
UFG. Works mainly in the area of Art / Digital Education. Organized the book Triangular
Approach in the teaching of Visual Arts and Cultures with Ana Mae Barbosa by publisher
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 ideological mass
industry by Annablume (2012).

FERNANDO CÉSAR VASCONCELOS
O violonista Fernando César iniciou sua vida musical em 1981 no Clube
do Choro de Brasília apresentando-se pela primeira vez junto com seu
pai José Américo e seu irmão Hamilton de Holanda. Logo após os irmãos
foram “batizados” como os Dois de Ouro, por Pernambuco do Pandeiro.
Tocou com diversos artistas como Altamiro Carrilho, Raphael Rabello,
Armandinho Macedo, Paulinho da Viola, Dino Sete Cordas, Marco Pereira,
Hermeto Pascoal, Sivuca, Rildo Hora, Sebastião Tapajós, Paulo Moura, Beth Carvalho,
Monarco, Nelson Sargento, Dona Ivone Lara, Sombrinha, Heraldo do Monte, Paulo Sérgio
Santos, Joel Nascimento, Déo Rian, Carlos Poyares, Raul de Barros, Léo Gandelman, Zé
Menezes, Wagner Tiso, Vittor Santos, Henrique Cazes, Turíbio Santos, Carlos Malta,
Dominguinhos entre outros. Já excursionou levando o Choro para diversos países como
França, Argélia, Tunísia, Moçambique, África do Sul, Gana, Áustria, Turquia, Uruguai, Israel,
Palestina, Haiti, República Dominicana, Argentina e Colômbia. Desde 2002 é professor de
Violão na Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, e de 2004 à 2010 passou a acumular
também a função de coodenador da Escola. Em 2020 assumiu novamente a coordenação
da Escola.

The guitarist Fernando César began his musical life in 1981 at the Choro Club of Brasilia,
presenting himself for the first time with his father José Américo and his brother
Hamilton de Holanda. Soon the formation was named “Dois de Ouro” by the percussionist
Pernambuco do Pandeiro. He played with several artists such as Altamiro Carrilho, Raphael
Rabello, Armandinho Macedo, Paulinho da Viola, Dino Sete Cordas, Marco Pereira, Hermeto
Pascoal, Sivuca, Rildo Hora, Sebastião Tapajós, Paulo Moura, Beth Carvalho, Monarco,
Nelson Sargento, Dona Ivone Lara , Sombrinha, Heraldo do Monte, Paulo Sérgio Santos,
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Joel Nascimento, Déo Rian, Carlos Poyares, Raul de Barros, Léo Gandelman, Zé Menezes,
Wagner Tiso, Vittor Santos, Henrique Cazes, Turíbio Santos, Carlos Malta, Dominguinhos
among others. He has toured taking Choro to several countries such as France, Algeria,
Tunisia, Mozambique, South Africa, Ghana, Austria, Turkey, Uruguay, Israel, Palestine, Haiti,
Dominican Republic, Argentina and Colombia. Since 2002, he has taught guitar at the
Brazilian school of Choro Raphael Rabello. From 2004 to 2010, he also assumed the role of
coordinator of the school, the first in the world focused on teaching choro. In 2020 he again
took over the coordination of the School.

FERNANDO LlANOS
Violonista e pesquisador. Doutor em Musicologia pela ECA-USP e Mestre
em Etnomusicologia pelo IA-UNESP. Realizou estágio pós doutoral em
Performance no IA-UFRGS. Professor da Fundação das Artes de São
Caetano do Sul (FASCS/SP), lecionou nos cursos de Licenciatura em
Música (FACCAMP/SP) e Cinema e Audiovisual (São Judas – UNIMONTE).
É autor do livro “Félix Casaverde, guitarra negra” (Ed. UPC, Peru) e do disco
“Por guitarra negra” (Tratore, 2017) com temas autorais afro-andinos e arranjos do Hermeto
Pascoal.
Fernando Llanos es guitarrista e investigador. Doctor en Musicología por la ECA-USP y
Magíster en Etnomusicología por el IA-UNESP. Realizó pasantía postdoctoral en Performance
em el IA-UFRGS. Profesor de la Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS/SP),
enseñó en los cursos de Licenciatura en Música (FACCAMP/SP) y Cine y Audiovisual (São
Judas – UNIMONTE). Es autor del libro “Félix Casaverde, guitarra negra” (Ed. UPC, Peru) y
del disco “Por guitarra negra” (Tratore, 2017) con temas afro-andinos propios y arreglos de
Hermeto Pascoal.
Fernando Llanos is guitarist and researcher. PhD in Musicology at ECA-USP and Master
in Ethnomusicology at IA-UNESP. He did a post-doctoral internship in Performance at IAUFRGS. Professor at the Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS/SP), he taught
in Music Education courses (FACCAMP / SP) and Cinema and Audiovisual (São Judas UNIMONTE). He is the author of the book “Félix Casaverde, guitarra negra” (Ed. UPC, Peru)
and the album “Por guitarra negra” (Tratore, 2017) based on Afro-Andean original themes
and arrangements by Hermeto Pascoal.
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FERNANDO MAGRE
Universidade Estadual de Campinas / Centro de Estudos de Música e Mídia
(MusiMid). Fernando Magre é musicólogo, graduado e especialista em música
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), mestre em musicologia pela
Universidade de São Paulo (USP) e doutorando em música pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) com bolsa Fapesp. Membro colaborador
do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade
Nova de Lisboa, onde desenvolveu estágios de pesquisa com bolsas Fapesp e CESEM/FCT.
Membro do Centro de Estudos de Música e Mídia (MusiMid) e do comitê editorial da Revista
Brasileira de Estudos de Música e Mídia. Desenvolve pesquisas sobre música contemporânea
brasileira, com ênfase em música-teatro e na obra de Gilberto Mendes.

State University of Campinas / Center for Music and Media Studies (MusiMid). Fernando
Magre is a musicologist, graduated and specialized in music from the State University of
Londrina (UEL), master in musicology from the University of São Paulo (USP) and doctorate
in music from the State University of Campinas (Unicamp) with Fapesp scholarship.
Collaborating member of the Center for Studies in Sociology and Musical Aesthetics at
Universidade Nova de Lisboa, where he developed research internships with Fapesp and
CESEM / FCT scholarships. Member of the Center for Music and Media Studies (MusiMid)
and the editorial committee of the Brazilian Journal of Music and Media Studies. Develops
research on contemporary Brazilian music, with an emphasis on music-theater and the work
of Gilberto Mendes.

GUILHERME GOLDBERG
Luiz Guilherme Goldberg possui graduação em Canto e Instrumentos
- Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de Pelotas (1986),
mestrado em Música, com ênfase em Práticas Interpretativas, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000), onde também concluiu
seu doutorado em Música - Musicologia (2007). A tese aí desenvolvida (Um
Garatuja entre Wotan e o Fauno: Alberto Nepomuceno e o modernismo musical no Brasil)
foi distinguida com menção honrosa no Prêmio Capes de Teses 2008. Possui pós-doutorado
na linha de Musicologia Histórica junto ao CESEM, FCSH, na Universidade de Lisboa, onde
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desenvolveu a pesquisa À procura de Artèmis, que trata do psicodrama lírico Artémis, de
Alberto Nepomuceno. Atualmente é professor associado no Centro de Artes da Universidade
Federal de Pelotas.
Luiz Guilherme Goldberg is Bachelor in Piano from the Federal University of Pelotas (1986),
Master in Music, with an emphasis on Interpretive Practices, by the Federal University of Rio
Grande do Sul (2000) and Doctor in Musicology (2007) by the same university. His thesis “A
Garatuja between Wotan and Fauno: Alberto Nepomuceno and musical modernism in Brazil”
was honored in the Capes Prize of Theses in 2008. He holds post-doctorate in Historical
Musicology at CESEM, FCSH, at New University of Lisbon, where he developed the research
on the lyric psychodrama Artémis, by Alberto Nepomuceno and Coelho Netto. He is currently
an associate professor at Center of Arts at Federal University of Pelotas.

GYOVANA CARNEIRO
Doutora em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa como
bolsista da CAPES. Mestre em Música na Contemporaneidade e Especialista
no Repertório Brasileiro para Piano a 4 mãos. É professora efetiva da Escola
de Música e Artes Cênicas da UFG desde 1996. Coordenou o Festival
Internacional de Música da UFG de 2000 a 2009, 2015, 2016, 2018 e 2020.
Integra a Comissão Organizadora do Simpósio Internacional de Musicologia
da UFG; Coordena as Séries - Concertos na Cidade, Concertos Goiânia Ouro e Concertos
UFG. Idealizou e executou o Projeto Concertos Didáticos para Juventude. Foi membro dos
Conselhos Estadual e Municipal de Cultura. Foi Superintendente Executiva de Cultura do
Estado de Goiás no ano de 2018. Atualmente é Presidente da Sociedade Goiana de Música
de Goiás. Realiza Pesquisas com foco na música brasileira. Recebeu o premio Medalha de
Mérito Cultural - Música (Troféu Jaburu/2020) conferida pelo Conselho Estadual de Cultura
do Estado de Goiás pela realização do trabalho de pesquisa e formação de plateia em música
com o Blog Papo Musical na plataforma gyovanacarneiro.com

PhD in Musical Sciences from Universidade Nova de Lisboa with a scholarship by CAPES.
Master in Contemporary Music and Specialist in the Brazilian Repertoire for Piano 4 hands.
She has been a full-time professor at the UFG School of Music and Performing Arts since
1996. She coordinated the UFG International Music Festival from 2000 to 2009, 2015, 2016,
2018 and 2020. She is a member of the Organizing Committee of the UFG International
Musicology Symposium; Coordinates the Series - Concerts in the City, Goiânia Ouro Concerts
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and UFG Concerts. She conceived and executed the Youth Didactic Concerts Project. She
was a member of the State and Municipal Councils of Culture. She has been the Executive
Superintendent of Culture in the State of Goiás in 2018. Currently, she is the President of the
Goiás Music Society. She conducts research focusing on Brazilian music. She also writes
the Blog “Papo Musical” in the “gyovanacarneiro.com” platform, in order to increase end
reach to new audiences for classical music. Received the Medal of Cultural Merit - Music
Award (Jaburu Trophy / 2020).

HELOISA DE A. DUARTE VALENTE

Heloísa de A. Duarte Valente é mestre e doutora em Comunicação e
Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
com estágio na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais (EHESS,
Paris), e pós-doutorado no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão
da Faculdade de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (CTR- ECA-USP).
É professora titular do Programa de Comunicação e Cultura de Mídia da Universidade
Paulista-UNIP e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Música (ECA-USP). Suas
principais linhas de pesquisa são semiótica musical e estudos interdisciplinares nas áreas
de música, comunicação e semiótica da cultura e da mídia. Ela tem uma dúzia de livros
publicados, em temas relacionados. Fundador do Centro de Estudos em Música e Mídia MusiMid e editor-chefe da Revista Brasileira de Estudos em Música e Mídia.

Heloísa de A. Duarte Valente holds a Master’s and a PhD in Communication and Semiotics
from the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP), with an internship at the School
of Advanced Studies in Social Sciences (EHESS, Paris), and a post-doctoral fellowship at
the Department of Film, Radio and Television of the School of Communications and Arts of
the University of São Paulo (CTR- ECA-USP). She is a full professor at the Communication
and Media Culture Programme of the Universidade Paulista- UNIP and a collaborator of the
Post-Graduation Programme in Music (ECA-USP). Her main lines of research are musical
semiotics and interdisciplinary studies in the fields of music, communication and semiotics
of culture and media. She has a dozen books published, in related themes. Founder of the
Centro de Estudos em Música e Mídia - MusiMid and editor-in-chief of the Revista Brasileira
de Estudos em Música e Mídia.
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HENRIQUE CAZES

Nasceu no Rio de Janeiro (1959). Começou a tocar violão com seis anos de
idade e gradativamente foi incorporando o cavaquinho, o bandolim, o violão
tenor, o banjo, a viola caipira e a guitarra elétrica, sempre como autodidata.
Estreou profissionalmente em 1976 com o Conjunto Coisas Nossas, e em 1980
passou a integrar a Camerata Carioca, onde trabalhou com o bandolinista Joel Nascimento e
o maestro Radamés Gnattali. Em 1988 iniciou sua carreira de solista de cavaquinho, com o
lançamento do primeiro disco “Henrique Cazes” e o método “Escola Moderna do Cavaquinho”,
o mais utilizado livro didático do instrumento. Como solista lançou ainda outros discos como
“Tocando Waldir Azevedo”, “Desde que o Choro é Choro”, “Pixinguinha de Bolso” e “Uma
história do cavaquinho brasileiro”. Em 1998 publicou o livro “Choro, do Quintal ao Municipal”,
em que resume a história de 150 anos de Choro. Esteve à frente de projetos que buscaram
ampliar as fronteiras do Choro como o premiado “Bach in Brazil” e a série de 4 CDs “Beatles
n’Choro”. Produziu e apresentou programas de rádio sobre Choro e foi o âncora da série
de documentários da TV portuguesa “Apanhei-te Cavaquinho”, disponível integralmente na
internet. Concluiu em 2011 o Mestrado em etnomusicologia na Escola de Música da UFRJ,
defendendo trabalho sobre rodas de choro. É professor de cavaquinho na mesma instituição,
responsável pela implantação do pioneiro Bacharelado em Cavaquinho. Tem sido apontado
como referência do cavaquinho de solo na atualidade, atuando também como produtor em
inúmeros projetos. Na área de composição, além de choros e peças didáticas para cavaquinho,
tem escrito trilhas para cinema e televisão.

Henrique Leal Cazes was born at Rio de Janeiro (1959). Born in a family of amateur musicians,
he started to play the guitar when he was six years old. He gradually went on to play cavaquinho
(a four-string soprano guitar similar to the ukulele), mandolin, tenor guitar, banjo, twelve-string
“caipira” guitar and lately the electric guitar - all self taught. His professional debut came in
1976, with Conjunto Coisas Nossas and in 1980 he joined Camerata Carioca, where he worked
together with two musicians who influenced him enormously: mandolinist Joel Nascimento
and famed composer Radamés Gnattali. With the Camerata Henrique recorded the albums
“Vivaldi & Pixinguinha” (FUNARTE 1982) and “Tocar” (Polygram 1983). In 1988, Henrique
started his career as a cavaquinho soloist, recording his first LP “Henrique Cazes” (Musicazes).
The same year he published the instructional book “Modern School of Cavaquinho” (Lumiar
Editora), which is still the most respected music book on the instrument. Still as a soloist, he
released “Tocando Waldir Azevedo” (Kuarup 1990), “Waldir Azevedo, Pixinguinha, Hermeto &
Cia” (Kuarup 1992), “Desde que o Choro é Choro” (Kuarup 1995) and “Relendo Waldir Azevedo”
(RGE 1997). In 1998 he wrote the book “Choro, do Quintal ao Municipal” (Editora 34), a history
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of the 150 years of Choro music. Considered the best cavaquinho soloist today and certainly
one of the most active, Henrique Cazes developed a parallel career as record producer (with
numerous record awards), in addition to his work as a composer of film, theater and television
soundtracks.

IZABELA MARIA TAMASO
Graduação em Rádio e Televisão pela Universidade de São Paulo (USP),
mestrado e doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília (UnB).
É professora Associada 1 da Universidade Federal de Goiás (UFG), sócia
da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), membro do Comitê de
Patrimônios e Museus da ABA. É membro suplente do Conselho Consultivo
do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do
Conselho Consultivo do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). Tem experiência na área
de Antropologia, com ênfase em patrimônios culturais e , antropologia urbana, antropologia
do lugar, memória performances culturais. Atualmente é diretora da Faculdade de Ciências
Sociais (FCS - UFG), tesoureira adjunta da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e
Diretora de Antropologia da ANPOCS (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Ciências Sociais. belatamaso@gmail.com
Izabela Maria Tamaso
Graduated in Radio and Television from the University of São Paulo (USP), master’s and
doctorate in Anthropology from the University of
Brasília (UnB). She is Associate Professor 1 at the Federal University of Goiás (UFG), a member
of the Brazilian Association of Anthropology (ABA), a member of the ABA Heritage and Museum
Committee. He is an alternate member of the Advisory Council of IPHAN (Institute of National
Historical and Artistic Heritage) and of the Advisory Council of IBRAM (Brazilian Institute
of Museums). He has experience in the area of Anthropology, with an emphasis on cultural
heritage and, urban anthropology, anthropology of the place, memory cultural performances.
She is currently director of the Faculty of Social Sciences (FCS - UFG), assistant treasurer of
the Brazilian Association of Anthropology (ABA) and Director of Anthropology of ANPOCS
(National Association of Research and Graduate Studies in Social Sciences. Belatamaso@
gmail.com
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JOÃO MIGUEL BELLARD FREIRE
Professor adjunto da Escola de Música da UFRJ, atuando como docente de
História da Música. É docente permanente do Programa de Pós-graduação
em Música da instituição, atuando na área de Educação Musical. É Doutor
em Música (Práticas interpretativas) pela UNIRIO, Mestre em Música
(Etnomusicologia) pela UFRJ e Licenciado em Música pela UNIRIO.

João Miguel Bellard Freire is a full time professor at the School of Music of the Federal
University of Rio de Janeiro. He is a faculty member of the Graduate Program in Music at
the same institution, working in the Music Education field. He has a DMA degree in piano
(UNIRIO), a Master’s degree in Ethnomusicology (UFRJ) and is a licensed music teacher by
UNIRIO.

JUAN FRANCISCO SANS

Juan Francisco Sans es un catedrático y compositor venezolano. Profesor
Titular e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Se ha
dedicado por más de 35 años a la música. Acompañado de sus instrumentos:
el piano, la flauta dulce y el órgano, ha sido director orquestal y coral. Es
musicólogo, escritor, docente y locutor. Como comunicador ha trabajado para
que la música sea incluida en la educación formal, a fin de construir y afianzar valores dentro
de la sociedad. Es compositor, productor y director artístico con un gran abanico de obras
musicales que le han hecho acreedor de reconocimiento a nivel internacional. Es pionero en la
difusión de la ejecución de música para piano a cuatro manos, junto a su esposa Mariantonia
Palacios, también pianista y docente-investigadora de la UCV. Se desempeñó como locutor
en las emisoras Radio Capital, la Emisora Cultural de Caracas y Radio Nacional de Venezuela.
Es miembro de la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea, la Sociedad Francesa
de Análisis Musical, la Sociedad Española de Musicología, la rama latinoamericana de la
International Association for the Study of Popular Music (IASPM), la Sociedad de Autores
y Compositores de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Musicología y la International
Musicological Society.
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Juan Francisco Sans is a Venezuelan professor and composer. Full Professor and researcher
at the Central University of Venezuela (UCV). He has been dedicated to music for more than
35 years. Accompanied by his instruments: the piano, the recorder and the organ, he has been
an orchestral and choral conductor. He is a musicologist, writer, teacher and broadcaster. As
a communicator, he has worked so that music is included in formal education, in order to
build and strengthen values within

society. He is a composer, producer and artistic director
with a wide range of musical works that have earned him international recognition. He is a
pioneer in the dissemination of the performance of music for piano four hands, together with
his wife Mariantonia Palacios, also a pianist and professor-researcher at the UCV. He worked
as an announcer on the radio stations Radio Capital, the EmisoraCultural de Caracas and
Radio Nacional de Venezuela. He is a member of the Venezuelan Society of Contemporary
Music, the French Society of Musical Analysis, the Spanish Society of Musicology, the Latin
American branch of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM),
the Society of Authors and Composers of Venezuela, the Venezuelan Society of Musicology
and the International Musicological Society.

JÚLIO CÉSAR LEMOS

Graduação em música pela Universidade Federal de Goiás no ano de 2008,
com um trabalho de conclusão de curso (TCC) sobre as interpretações
do violão de 6 cordas presente nas gravações das músicas de Adoniram
Barbosa com o grupo Demônios da Garoa. Em 2012 concluiu sua pós
graduação, Mestrado em Performance Musical, também na UFG, em que
pesquisou sobre o estilo composicional do violonista Marco Pereira (SP), a partir da sua
obra intitulada “Samba Urbano”. Paralelamente a sua atuação como performer no campo
da música popular e erudita, atua também como pesquisador publicando artigos em
congressos de música voltados à performance musical e composição, merecendo destaque
as publicações realizadas na  ANPPOM (Associação Nacional de Pós graduação e Pesquisa
em Música), nos anos de 2011 e 2013 e no Simpósio de Musicologia da UFG em 2016. Teve
aulas com importantes violonistas do cenário musical brasileiro, tais como: Paulo Belinati,
Werner Aguiar, Marco Pereira, Pedro Martelli, Paulo Porto Alegre, Marcus Tardelli, Guinga,
Alencar 7 Cordas, Nelson Faria e Rogério Caetano. Tem apresentado trabalhos como
violonista solo e como acompanhador ao violão de 7 cordas em grupos de choro e samba, é
também integrante do grupo de música instrumental Brasil in Trio (www.brasilintrio.com) e
Quarteto Pixinga, com os quais tem dois discos gravados: em 2014 o disco  Brasil in Trio
interpreta Alessandro Branco, com a participação especial de Gabriel Grossi (RJ) e Marco
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Pereira (SP), que foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira em 2015; e em 2016 o disco
Quarteto Pixinga interpreta Clássicos do Choro com crítica de Luciana Rabelo. Possui um duo
de violão e harmônica com Gabriel Grossi (RJ), e duo de violão e piano com Everson Bastos
(MG) e Pedro Barros (RJ). Já ministrou workshops e minicursos como professor convidado
em escolas e festivais de música: em 2015 no Conservatório de música Basileu França, e
no Instituto Federal de Goiás (IFG) em Goiânia; em 2014 na Escola de Música Siete Octavos
em Buenos Aires na Argentina e na Universidade de Évora em Portugal; em 2016 em Madri
no departamento de artes da Universidade Rei Juan Carlos (TAI). Em 2014 foi professor
convidado junto ao Quarteto Pixinga para ministrar minicurso de prática de Choro no Festival
de Música no Festival de Música de Ponta Grossa (PR). Em 2015 participou do Festival de
música Brasileira Brazil Camp, nos Estados Unidos, na Califórnia. Já apresentou concertos
solo ou com o grupo Brasil in Trio nos países: Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal,
França, Espanha e Suíça e China. É professor efetivo de música da Universidade Federal de
Goiás desde 2010. Atua no campo da didática da performance em música, no qual leciona
aulas de instrumento-violão em conjunto, harmonia e ritmos brasileiros aplicados ao violão,
e prática em conjunto de choro. É coordenador artístico, e arranjador da Orquestra de Violões
Eurípedes Fontenelle da EMAC-UFG (Escola de Música e Artes Cênicas da UFG), projeto de
extensão da universidade. É também coordenador do projeto de extensão e pesquisa intitulado
Núcleo de Choro da UFG. Foi convidado e atuou como jurado titular na categoria Samba de
Enredo no carnaval oficial da cidade de São Paulo nos anos de 2017 e 2018 no Sambódromo
do Anhembi produzido pela LIGA- SP. Está cursando o doutorado em Processos criativos e
práticas interpretativas na UFRJ, sobre orientação de Marcia Taborda(RJ) na cidade do Rio
de Janeiro. Iniciou o seu doutorado sanduíche em 2019 em São Francisco na California, na
San Francisco State University sobre supervisão de John Calloway. Lançou recentemente o
CD e DVD intitulado: Julio Lemos – Brasil Acústico, com composições próprias e de outros
compositores contemporâneos, Jean Charnaux, (RJ) e Ian Faquini (USA), e o segundo disco
do grupo Brasil in Trio, com composições do maestro e compositor Jarbas Cavendish (PE).
Atualmente está fazendo novas parcerias com grandes músicos da bay area como: Ian Faquini,
Rebecca Kleiman, Diana Strong, Masha Campagne, Ricardo Peixoto, Liza Silva! Novidades em
breve!

Julio Lemos concluded the graduation course in music at the Federal University of Goiás
in 2008, with a course conclusion paper (TCC) on the interpretations of the 6-string guitar
present in the recordings of Adoniram Barbosa’s songs with the group Demônios da Garoa.
In 2012, he completed his postgraduate studies, Master in Musical Performance, also at UFG,
where he researched the compositional style of the guitar player Marco Pereira (SP), based
on his work entitled “Samba Urbano”. Alongside his work as a performer in the field of popular
and classical music, he also work as a researcher publishing articles in music congresses
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focused on musical performance and composition, with emphasis on publications made at
ANPPOM (National Association of Graduate Studies and Music Research), in the years 2011
and 2013 and at the Musicology Symposium at UFG in 2016. He had classes with important
guitarists from the Brazilian music scene, such as: Paulo Belinati, Werner Aguiar, Marco
Pereira, Pedro Martelli, Paulo Porto Alegre, Marcus Tardelli, Guinga, Alencar 7 Cordas, Nelson
Faria and Rogério Caetano. He has presented works as a solo guitarist and as an accompanist
to the 7-string guitar in choro and samba groups, he is also a member of the instrumental
music group Brasil in Trio (www.brasilintrio.com) and Quarteto Pixinga, with which he has
two recorded albums: in 2014 the CD Brasil in Trio plays Alessandro Branco, with the special
participation of Gabriel Grossi (RJ) and Marco Pereira (SP), nominated for the Brazilian Music
Award in 2015; and in 2016, the album Quarteto Pixinga interprets Classics of Choro with
a great criticism text by Luciana Rabelo. He has a guitar and harmonica duo with Gabriel
Grossi (RJ), and a guitar and piano duo with Everson Bastos (MG) and Pedro Barros (RJ). He
has already given workshops and short courses as a guest professor in music schools and
festivals: in 2015 at the Conservatory of Music Basileu França, and at the Federal Institute
of Goiás (IFG) in Goiânia; in 2014 at the School of Music Siete Octavos in Buenos Aires in
Argentina and at the University of Évora in Portugal; in 2016 in Madrid at the arts department
of the King Juan Carlos University (TAI). In 2014 he was a guest professor with the Pixinga
Quartet to teach a short course in Choro practice at the Music Festival at the Ponta Grossa
Music Festival (PR). In 2015 he participated in the Brazilian Music Festival Brazil Camp, in
the United States, in California. He has already presented concerts solo or with the group
Brasil in Trio in the countries: Argentina, Chile, United States, Portugal, France, Spain and
Switzerland and China. He has been an effective music faculty at the Federal University
of Goiás since 2010. He works in the field of didactics of music performance, in which he
teaches collective guitar-instrument lessons, harmony and Brazilian rhythms applied to the
guitar, and collective practice in choro. He is artistic coordinator and arranger of a university
extension project called Eurípedes Fontenelle Guitar Orchestra of EMAC-UFG (UFG School
of Music and Performing Arts). He is also coordinator of the extension and research project
entitled Núcleo de Choro at UFG. He was invited and worked as official judge in the Samba de
Enredo category at the official carnival of the city of São Paulo in the years 2017, 2018 and
2019 at the Sambódromo do Anhembi produced by LIGA-SP. He is pursuing a PhD in Creative
Processes and Interpretative Practices at UFRJ, under the advisor of Dra. Marcia Taborda
(RJ) in the city of Rio de Janeiro. He started his sandwich doctorate in 2019 in San Francisco,
California, at San Francisco State University under supervision of John Calloway. He recently
released the CD and DVD entitled: Julio Lemos - Brasil Acústico, with his own compositions
and those of other contemporary composers, Marco Pereira (RJ), Euripedes Fontenelle, Jean
Charnaux, (RJ) and Ian Faquini (USA), and the second disc of the group Brasil in Trio, with
compositions by the conductor and composer Jarbas Cavendish (PE). He is currently making
new partnerships with great musicians from the bay area such as: Ian Faquini, Rebecca
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Kleiman, Diana Strong, Masha Campagne, Ricardo Peixoto, Liza Silva. News coming soon!

LAURENT ALBRECHT BREUNINGER

Depois de conquistar o segundo prêmio, no concurso para violino Rainha
Elisabeth, na Bélgica, em 1997, Laurent Albrecht Breuninger tornou-se o
primeiro violinista alemão a ficar entre os três melhores, desde a sua primeira
edição, em 1953. No mesmo ano, recebeu o prêmio de melhor composição
pelo seu Quarteto de Cordas N.1, nos Concertos de Verão de Brandemburgo.
Os prêmios são o ponto alto de uma série de concursos ganhos pelo violinista. Destaque
para os concursos em Brescia (Itália, 1984), Belgrado (Iugoslávia,1986), Praga (República
Tcheca,1992), Berlin e Montreal (Canadá,1995).Breuninger estudou, de 1981 até 1988, com
Josef Rissin, na Escola Superior de Música de Karlsruhe, onde se formou com nota máxima.
O músicocontinuou a se aperfeiçoar com grandes violinistas como HenrykSzeryng, Ruggiero
Ricci, Aaron Rosand e IvryGitlis. Apresenta-se como solista e camerista em vários festivais
como o Festival Internacional de Bath (Inglaterra), Festival de Música de Câmara de Kuhmo
(Finlândia), Teatro Champs D´Elysees (Paris), Schwetzinger Festspielen (Alemanha), entre
outros. Em 1997, gravou um CD com obras para violino e piano de Mendelssohn, Brahms,
Breuninger e Wieniawsky. Gravou para a Radio WDR as obras para violino e orquestra de
Eugene Ysaye e, em 2001, para a Radio de Colônia as obras para violino solo deste mesmo
compositor. Recentemente, acompanhado pela Orquestra da Rádio de Varsóvia, gravou os
4 concertos para violino de Karol Lipinsky e a obra completa de George Enescu. Em 2012,
juntamente com a pianista Ana Flávia Frazão, gravaram toda a obra para violino e piano de
Villa-Lobos que foi lançado na Europa pelo selo Telos. Breuninger foi professor de violino
na Escola Superior de Música de Hamburgo, entre 1998 e 2002. Atualmente, é professor da
Escola Superior de Música de Karlsruhe, Alemanha.

After winning the 2nd prize at the Queen Elisabeth Competition in 1997, Albrecht Breuninger
became the first German violinist ever to be placed as the 1st three in the history of this
competition since its foundation in 1951. In the same year, 1997, he was awarded the
Composition Prize at the Brandenburgische Sommerkonzerte (Brandenburg Summer
Concerts) for his String Quartet No.1. These awards mark the culmination of a long list of
prizes and achievements Breuninger had previously won in Brescia (1984), Belgrade (1986),
Prague (1992), Berlin and Montreal (1995). From 1981 to 1988, he studied with Professor
Josef Rissin at the Karlsruhe University of Music, graduating with distinction in 1994. Other
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remarkable violinists had great influence on his career, among whom were Henryk Szeryng,
Ruggiero Ricci, Aaron Rosand, and Ivry Gitlis. Having performed at the Champs d’Elysées
Theatre (Paris), his festival appearances as a soloist and chamber music performer also
include the renowned Bath International Music Festival (England), Kuhmo Chamber Music
Festival (Finland), and the Schwetzinger Festspiele (Germany). In 1997 Breuninger’s debut
cd was released with works for violin and piano by Mendelssohn, Brahms, Wieniawski and
Breuninger. He recorded the complete works for violin and orchestra by Eugène Ysaÿe for the
German broadcast company wdr, and in 2001 Ysaÿe’s works for solo violin for the Hessischer
Rundfunk (Germany). He has recently recorded with the Warsaw Radio Orchestra the Four
Violin Concerts by Karol Lipińsky, and the complete works of George Enescu. In 2012, with
brazilian pianist Ana Flávia Frazão, recorded all the musical work for violin and piano from
Villa Lobos, released in Europe by Telos. Breuninger was a violin professor at the Music
School of the University of Hamburg between 1998 and 2002; from then on, he has been a
professor at the Karlsruhe University of Music.

LUCIANE CARDASSI

Doutora em Música Contemporânea pela Universidade da Califórnia, San
Diego (UCSD), Mestre em Música pela UFRGS e Bacharel em Música pela
USP. É pesquisadora na área de Performance Musical com ênfase na
Música Contemporânea para Piano e Colaboração com Compositores.
Luciane foi Professora Visitante do Programa de Pós-Graduação em Música
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) por dois anos, de 2018 a 2020. Em março de 2020
retornou para Banff, sua cidade nas montanhas rochosas canadenses, de onde continua
colaborando com artistas brasileiros e internacionais. Desde então lançou dois álbuns,
gravados em 2019: Mer, com 4 obras do compositor Paulo Guicheney; e Going North, um
panorama de sua trajetória criativa na última década, com obras escritas em colaboração
com compositores brasileiros e canadenses. www.lucianecardassi.com

A versatile performer and creative artist, Brazilian-Canadian pianist Luciane Cardassi is an
innovator, always ready for adventures on the frontiers of experimental music or collaborative
projects. Luciane holds a Doctorate in Contemporary Music Performance from the University
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of California, San Diego (UCSD), a Master’s Degree in Music from the Federal University of Rio
Grande do Sul (UFRGS) and a Bachelor’s Degree in Music from the University of São Paulo
(USP), where she met Prof. Heloisa Zani, a major influence in her music making. After a twoyear Visiting Professorship at the Federal University of Bahia, in Salvador, Brazil, Luciane
is now back in Banff, where the beautiful surroundings of the Canadian Rocky Mountains
inform and inspire her creative practice. www.lucianecardassi.com

LUCIANE VIANA BARROS PÁSCOA

Graduada em Artes Plásticas (1992) e Música (1993) pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP. É mestre em História pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997) e doutora em História
Cultural pela Universidade do Porto (2006). Atualmente é professora adjunta
da Universidade do Estado do Amazonas e coordenadora do Programa de
Pós-graduação em Letras e Artes. No departamento de Música, leciona História da Arte
e Filosofia da Arte. Ainda nesta instituição, realiza atividades de pesquisa no Laboratório
de Musicologia e História Cultural, no qual coordena a área de projetos, dentre os quais se
destacam patrocínios importantes, como o da Petrobras para o projeto “Ópera na Amazônia
no período da Borracha (1850-1910)”. Lidera o grupo de pesquisa “Investigações sobre
memória cultural em artes e literatura – MemoCult”. Coordenou o projeto “Catalogação e
expansão do acervo artístico e literário do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes
da Universidade do Estado do Amazonas”, contemplado com recursos pela FAPEAM,
mediante edital. Coordena o grupo de trabalho do Ridim-Brasil (Repertório Internacional de
Iconografia Musical), no Amazonas. É autora dos livros “Artes Plásticas no Amazonas: o
Clube da Madrugada (Editora Valer, 2011), “Álvaro Páscoa: o golpe fundo” (EDUA, 2012) e coorganizadora de “Alteridades consonantes: estudos sobre música, literatura e iconografia”
(FAPEAM/PPGLA/Valer, 2013) e de “Música em Diálogo” (Editora UEA, 2019).

Luciane Viana Barros Páscoa is graduated in Fine Arts (1992) and Music (1993) at the
São Paulo State University ‘Júlio de Mesquita Filho’ - UNESP. She holds a Master’s degree
in History from the University of São Paulo (1997) and PhD in Cultural History from the
University of Porto (2006). She is currently an adjunct professor at the University of the
State of Amazonas, which Páscoa also coordinates the Arts and Literature Postgraduate
Program. In the Music department, she teaches Art History and Philosophy of Art. Still at
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this institution, she conducts research activities at the Musicology and Cultural History
Laboratory (in portuguese: Laboratório de Musicologia e História Cultural), in which she
coordinates the project area, among which important sponsorships stand out, such as
Petrobras for the project called “Opera in the Amazon during the Rubber Boom (1850- 1910)”
(in portuguese: Òpera na Amazônia no período da Borracha (1850-1910). She also leads
the research group “Investigations on cultural memory in arts and literature - MemoCult”
(in portuguese: Investigações sobre memória cultural em artes e literatura – MemoCult).
Páscoa coordinated the project “Cataloging and expanding the artistic and literary collection
of the Arts and Literature Postgraduate Program at the University of the State of Amazonas”
(in portuguese: Catalogação e expansão do acervo artístico e literário do Programa de PósGraduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas), which was supported
through a public notice by FAPEAM (a state research foundation). She coordinates the RidimBrasil (International Musical Iconography Repertoire) work group, in Amazonas. Páscoa has
published the books “Artes Plásticas no Amazonas: o Clube da Madrugada (published by
Editora Valer, 2011), and “Álvaro Páscoa: o golpe fundo” (published by EDUA, 2012). She coorganized the books “Alteridades consonantes: estudos sobre música, literatura e iconografia”
(published by FAPEAM/PPGLA/Valer, 2013), and “Música em Diálogo” (published by Editora
UEA, 2019).

MAGALI KLEBER

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-doutoradoem Etnomusicologia
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou, ao longo de sua carreira acadêmica,
orientações de Iniciação Cientifica, dissertação de mestrado e  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 de 2011 a 2014 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
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Activity da ISME – International Society for Music Education de 2008 a 2012. Recentemente
foi re-eleita como membro do Board ds Internationla Society for Music Education gestão
2018 a 2020. Realiza trabalhos de Curadoria para a FUNARTE e é Diretora Pedagógica do
Festival International de Música de Londrina.

Magali Oliveira Kleber is retired Professor at the State University of Londrina. PhD in Music
from UFRGS and master’s degree from UNESP - São Paulo. She holds a postdoctoral degree
in Ethnomusicology at the Federal University of Rio de Janeiro. Throughout her academic
career, she has conducted scientific initiation, master’s dissertation and international
research studies as research leader in CNPq Musical Education and Social Movements, with
the purpose of conducting studies in the musical contexts of the urban periphery involving
the spheres of formal and informal education, public policies and the Third Sector. She has
published important researches nationally and internationally. She was the coordinator of
the Music and Community Commission of ISME - International Society of Music Education
from 2008 to 2012 and currently she is a member of the Board of Directors from 2018 to
2020. Dr. Kleber performs curatorial work for FUNARTE and the Pedagogical Director of the
Londrina International Festival of Music.

MAGDA DE MIRANDA CLÍMACO

Doutora em História Cultural (Universidade de Brasília – UnB) e Mestre em
Música (Universidade Federal de Goiás – UFG), Bacharel/Curso de Música
– Habilitação Instrumento – Piano e Licenciada/Curso de Licenciatura
em Música (Universidade Federal de Goiás – UFG). Professora na Escola
de Música e Artes Cênicas (EMAC) da UFG, exerce também a função de
pesquisadora. Como pesquisadora integra o Laboratório de Musicologia Braz Wilson
Pompeu de Pina Filho da EMAC/UFG 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). Atuando como pesquisadora
tem investido na linha de pesquisa “Musicologia” abordando as seguintes temáticas:
“Músicas brasileiras: memória, diversidade e processos identitários”; “A música em Goiás:
diferentes tempos e espaços”; Gênero Musical Choro: trajetórias históricas e atuais”. Em sua
linha de publicações constam diversos capítulos de livros, artigos em revistas científicas e
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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. Recebeu da Câmara
Municipal de Goiânia o “Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados
à Cultura Goiana”.

Magda de Miranda Clímaco is PhD in Cultural History (Universidade de Brasília – UnB) and
Master in Music (Universidade Federal de Goiás – UFG); Bachelor - Music Course / Instrument
Piano and Bachelor - Musical Education Course (Universidade Federal de Goiás – UFG).
Professor at the Escola de Música e Artes Cênicas (UFG), she also works as a researcher.
As a researcher she is part of the Laboratory of Musicology Braz Wilson Pompeu de Pina
Filho of EMAC/UFG, and she is part of the 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 also a member of the Brazilian Association of Musicology (ABMUS).
Acting as a researcher has invested in the research line “Musicology” focusing the following
themes: “Brazilian musics: memory, diversity and identity processes”; “The music in Goiás:
different times and spaces”; “Genre Musical Choro: historical and current trajectories”.
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. Received from
the City Hall of Goiânia the “Certificate of Merit for the relevant services rendered to the
Goiana Culture”.

MAGDA DOURADO PUCCI

Magda Pucci (n. 1964) é uma musicista brasileira (arranjadora, compositora
e cantora), antropóloga, pesquisadora de músicas do mundo e das
culturas indígenas brasileiras e educadora musical. Formada em Música
(Regência) pela Universidade de São Paulo, é mestre em Antropologia pela
PUC-SP e Doutora em Pesquisa Artística pela Universidade de Leiden, na
Holanda. É diretora musical e fundadora do grupo Mawaca que recria músicas do mundo,
interpretadas em mais de 20 línguas. É autora de livros relacionados a temas indígenas
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e educação musical e trabalha como educadora musical ministrando oficinas e cursos
de música. Magda foi professora convidada em cursos de pós-graduação e extensão em
universidades como UNICAMP, UNESPAR e UFGD. Ela trabalhou em projetos musicais em
colaboração com comunidades indígenas como Kayapó, Guarani Kaiowá, Huni-Kuin, Paiter
Surui e outros. Ela também trabalhou em projetos sociais com crianças ONGs e grupo de
refugiados em São Paulo. Publicou artigos nas revistas Música Popular, Vibrant, ABEM,
entre outros. Seus interesses incluem musicologia cultural, música indígena brasileira,
pedagogia das músicas do mundo, etnomusicologia aplicada e/ou participativa, música
comunitária, pesquisa artística, performance e antropologia indígena. Magda é associada
do International Council of Traditional Music - ICTM - desde 2013 e participa da Junta
Diretiva do Grupo de Estudos de Músicas Latino-americanas e do Caribe do ICTM. É
também coordenadora estadual da seção brasileira do FLADEM - Fórum Latino-Americano
de Educação Musical. Em 2019 esteve em turnê pelo projeto Sonora Brasil (SESC) viajando
por 45 cidades do Norte e Nordeste ao lado da cantora indígena Djuena Tikuna.

Magda Pucci (b.1964) is a Brazilian musician – arranger, composer, and singer –
anthropologist, researcher about musics of the world and Brazilian indigenous cultures
and music educator. She is graduated in Music (Conducting) at the University of São
Paulo. She has a Master in Anthropology at PUC-SP and a Ph.D. in Artistic Research at
Leiden University in the Netherlands. As the musical director and founder of Mawaca –
a São Paulo-based musical group especialized in Performing music around the world in
more than 20 languages. She is author of books related to indigenous subjects and music
education and works as a music educator giving music workshops. Magda was an invited
teacher in post-graduation and extension courses at UNICAMP, UNESPAR, and UFGD.
She has been working in musical projects in collaboration with indigenous communities
such as Kayapó, Guarani Kaiowa, Huni-Kuin, Paiter Surui, and others. She also worked in
social projects with children from ONGs and directed a group of refugees based in São
Paulo. She has published articles at Música Popular, Vibrant, ABEM journals. Her interests
include cultural musicology, Amazonian indigenous music, world music pedagogy, applied
or participatory ethnomusicology, community music, artistic research, performance,
indigenous anthropology. She is Internatioanl Council of Traditional Music member since
2013 and is parto f the Study Group for Latin American and Caribean Music.
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MÁRCIO LEONEL PÁSCOA

Autor de seis livros sobre ópera nos séculos XVIII e XIX, assim como sobre
a vida musical em Manaus e Belém durante o Período da Borracha. Editou
igualmente 6 óperas, a maioria de autores do norte do Brasil durante a
belle époque, sendo também o autor da primeira edição de Guerras do
Alecrim e Mangerona (1737), de Antonio Teixeira (1707-1774) e Antonio
José da Silva (1705-1739), dentre capítulos de livros e artigos científicos nesses temas
mas ainda na História da Teoria Musical entre os séculos XVIII e XIX (Tópicos, Esquemas
de Contraponto e elementos de retórica) e na Iconografia Musical. Possui atividade
concertante tocando traverso junto à Orquestra Barroca do Amazonas, a qual dirige, e
em outras formações baseadas em instrumentos de época. Já esteve à frente de vários
projetos acadêmicos, científicos e artísticos com recursos obtidos mediante edital, junto à
FAPEAM, PETROBRAS, ELETROBRAS, SESC, dentre outros organismos estatais e privados,
nacionais ou estrangeiros

Márcio Páscoa (PPGLA-UEA) wrote six books about XVIIIth and XIXth century opera as
the Manaus and Belem musical life during the Rubber Boom. Pascoa edited six operas the
most from northern brazilian composers in belle epoque times, but also including sa first
edition for Guerras do Alecrim e Mangerona (1737), by Antonio Teixeira (1707-1774) and
Antonio José da Silva (1705-1739). He also wrote articles for scholar periodic reviews and
chapters for collective books. His interests include History of Musical Theory around XVIIIth
and XIXth centuries (Topic Theory, Galant schemata and Rhetoric elements) and Musical
Iconography. Pascoa plays traverso and conducts Amazonas Baroque Orchestra as others
period instruments groups. He was head of many scholar and artistic projects and actions
sponsored ny Brazilian and European agencies as FAPEAM, PETROBRAS, ELETROBRAS,
SESC, etc.

MARCOS KRIEGER

Bacharelado em Música pelo Instituto de Artes da Universidade Federal
de Goiás e seu Bacharelado e Licenciatura em Letras Modernas pela
Universidade Católica de Goiás. Após estudos na Alemanha, mudou-se
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para os Estados Unidos da América, onde concluiu seu Mestrado em Música na Universidade
Brigham Young. Com especialização em cravo e órgão, recebeu o grau de Doutor em Artes
Musicais pela Universidade de Nebraska-Lincoln. Fez cursos de especialização na Alemanha,
Itália, Espanha e Holanda. Atualmente, é professor de órgão, cravo e história da música na
Universidade Susquehanna, uma instituição da Igreja Luterana com mais de 160 anos de
tradição no ensino de música na Pennsylvania.    Como recitalista, Marcos Krieger já se
apresentou no Brazil, Canadá, Alemanha, Austria, Espanha, Itália e nos Estados Unidos aonde
reside. Se apresenta frequentemente também com grupos de música antiga, onde realiza
o baixo contínuo. Também conhecido por suas contribuições em musicologia, publicou
trabalhos sobre manuscritos e tratados para teclado do início da época barroca na Itália e na
península Ibérica. Recentemente tem se dedicado à pesquisa dos tratados de contraponto
e baixo contínuo de Carlo Foschi, compositor e organista do barroco romano e examinador
da Academia de Santa Cecilia. É membro do conselho da Historical Keyboard Society of
North America, tendo também participado como membro do júri de vários concursos de
performance e de composições.

Marcos Krieger received his Bachelor’s degree from the Arts Institute of the Federal University
of Goiás. At the same time, he also completed a Bachelor’s degree and Teaching Certificate in
Modern Languages at the Catholic University of Goiás. After studies in Germany, he moved to
the USA, where he completed his Master’s of Music degree at Brigham Young University (UT).
With a concentration in organ and harpsichord performance, he received his Doctoral degree
in Musical Arts at the University of Nebraska-Lincoln (NE). He participated in specialization
courses in Germany, Italy, Spain, and Holland. Presently, he teaches organ and harpsichord
at Susquehanna University (ELCA), an institution connected to the Lutheran Church with
over 160 years of tradition in music education in Pennsylvania. As a solo recitalist, he has
performed in Brazil, Canada, Germany, Austria, Spain, Itália, and in the USA, where he lives.
In addition, he also performs with varied early music groups as a basso continuo musician.
Also acknowledged for his musicological contributions, he has published works on treatises
and manuscripts for keyboard music from the early Baroque era in Italy and Iberia. More
recently, he has been researching the counterpoint and basso continuo treatises of Carlo
Foschi, organist-composer in Rome during the Baroque period and examiner of the St. Cecilia
Academy. Marcos Krieger is a member of the Historical Society of North America board and
often serves as a juror for competitions in performance and composition.
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MARCOS MOREIRA

Doutor e Mestre em Educação Musical pela Universidade Federal da
Bahia, onde também obteve o diploma de Licenciatura em Música, e
Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade Montenegro. Professor da
Universidade Federal de Alagoas desde 2008, em 2012 mantém o Grupo de
Pesquisa e instituiu em 2018 o Centro de Musicologia de Penedo-Alagoas.
Atuou desde 2009 como coordenador de Estagio Supervisionado em ações de música na
Educação Básica dentro do currículo da Licenciatura. Obteve o 3º Lugar no Concurso para
Pesquisador/Doutorado pelo CESEM-Portugal. É membro do grupo de Investigação em
Música e pesquisador convidado ISET do Instituto de Ensino Superior Piaget, vinculado ao
FCT (Fundação de Ciência e Tecnologia) em Viseu-Portugal. É membro do Grupo de pesquisa
CARAVELAS Polo CESEM- Centro de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de
Lisboa-Portugal. É autor e organizador de livros sobre bandas de música dentre eles Mulheres
em Bandas de Música, lançado em Portugal e Brasil pela editora Cardoso & Conceição e
Publit, respectivamente.

Marcos Moreira is a Doctor and Master in Music Education from the Federal University of
Bahia, where he also obtained a diploma in Music, and Specialist in School Management
from Faculdade Montenegro. Professor at the Federal University of Alagoas since 2008, in
2012 hemaintains the Research Group and in 2018 established the Musicology Center of
Penedo-Alagoas. He has acted since 2009 as coordinator of Supervised Internship in music
actions in Basic Education within the curriculum of the Degree. He obtained the 3rd place in
the
Competition for Researcher / Doctorate by CESEM-Portugal. He is a member of the Music
Research group and ISET guest researcher at the Piaget Higher Education Institute, linked
to the FCT (Science and Technology Foundation) in Viseu-Portugal. He is a member of the
research group CARAVELAS Polo CESEM- Center for Sociology and Musical Aesthetics of
Universidade Nova de Lisboa-Portugal. He is the author and organizer of books on music
bands, including Women in Music Bands, launched in Portugal and Brazil by Cardoso &
Conceição and Publit, respectively.
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MARCUS S. WOLFF

Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, tendo realizado pesquisa
de campo na Índia sobre a música clássica hindustani e o estilo musical
de Tagore. É mestre em história social da cultura pela PUC/RJ, graduado
em história (PUC/RJ) e em música (UNI-RIO). Foi prof. dos cursos de
licenciatura em música e na faculdade de comunicaçao da UCAM/RJ, realizou pesquisa de
pós-doc no Laboratório de Etnomusicologia da UFRJ sobre festivais de música indiana no
RJ e posteriormente desenvolveu pesquisa de pós-doc (2014-2019) no PPGM da UNI-RIO
sobre o pensamento estético de Koellreutter. Atualmente desenvolve um projeto sobre o
pensamento decolonial e pedagogias libertadoras no campo da música.

Marcus S. Wolff holds a PhD in Communication and Semiotics from PUC/SP, having
conducted field research in India on Hindustani classical music and Tagore musical style.
He holds a master’s degree in social history from PUC/RJ, a degree in history (PUC/RJ)
and anotheir in music (UNI-RIO). He was professor of the undergraduate courses at the
music school and at the faculty of communication of UCAM/RJ. He conducted a post-doc
research at the Laboratory of Ethnomusicology of UFRJ on Indian music festivals in RJ
and later developed another post-doc research (2014-2019) at the PPGM of UNI-RIO on
Koellreutter’s aesthetic thinking. He currently develops a project on decolonial thinking and
liberating pedagogies in the field of music.

MÁRIO 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 concluiu 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
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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,Estados Unidos da América e Uruguai. 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”
,“Drama: Galant Arias and Concertos of the Luso-Brazilian Eigheteenth Century”. CD do 26º
Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora e o CD
“ Anjinhos bem xibantes” com a Orquestra Barroca do Amazonas e o coro da Emac-UFG. É
professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e cravista da Orquestra
Barroca do Amazonas.

In 1995, he obtained the Diploma in Music (Piano) at the University of Music in Rio de Janeiro,
In 1999, he concluded the Masters degree in Performance (Künstlerisches Aufbaustudium),
specialising in Harpsichord at the Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe (Germany)
Between 1998 and 2000 he attended the “Supérieuer” Course of Harpsichord Conservatoire
National de Region of Rueil-Malmaison (Paris, France) and was unanimously voted the highest
degree qualification (Medaille d’Or à l’Unanimité). Further studies were done at the Schola
Cantorum Basiliensis in Basel, Switzerland in 2003. Post-graduate studies in Theory of Early
Music were completed at the Schola Cantorum Basiliensis in 2004. In 2011 he obtained a
Doctor degree of Music at the University of Aveiro (Portugal). Beetween 2012/2014 he was
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a post-doctoral Research Fellow at CESEM University of Lisbon (Portugal). Since 2015 he
is Adjunct Professor at UEA (Universidade do Estado do Amazonas). Several publications
as Scholar of historical musicology in the United Kingdom, Portugal and Brazil. In 2008; he
recorded a CD devoted to the music of the court of D. João VI and D.Carlota, in 2009 a CD of
eighteen-century Portuguese sacred music dedicated to the Princess Joana of Aveiro, and in
2012 he recorded José Palomino’s harpsichord concert with the Amazon Baroque Ensemble,
in 2014 Ópera no Brasil Colonial, in 2015 “Dramma”with the Amazon Baroque Ensemble all
under the Numérica label, and in 2015, The CD of the 26º Festival Internacional de Música
Antiga e Colonial de Juiz de For a (UFJF)in 2019 The CD “Integral para tecla e canto da
obra do Padre José Maurício Nunes Garcia”, recorded at the Royal palce of Queluz, Portugal.
Finalist in the “Promusicis” Competition in October 2004, he performed at Carnegie Hall in
New York, United States. As well, he has given several solo recitals and performed with the
various orchestras and ensembles in Brazil, Portugal, Germany, France, Ireland, Belgium, Italy,
Spain, United States, Uruguai and Switzeland. Currently he is Professor at the Amazonas
State University (UEA), and harpsichordist in the Amazonas Baroque Orchestra.

MARY ÂNGELA BIASON

Completou seus estudos musicais na Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, realizou pesquisas sobre musicologia em Portugal, é Mestre
em Artes pela Universidade de São Paulo e doutoranda em Música pela
Universidade Estadual de Campinas. Tem-se destacado na organização de
acervos de documentos musicais, desenvolvendo trabalhos de organização
de arquivos no Museu da Inconfidência em Minas Gerias, no Museu Carlos Gomes em São
Paulo, como também a catalogação dos acervos das Bandas do município de Ouro Preto.
Entre os vários trabalhos realizados, destacam-se as publicações de catálogos temáticos
como forma de garantir o acesso às fontes musicais primárias, e de obras transcritas
vocacionadas fundamentalmente para o repertório brasileiro dos séculos XVIII e XIX. Além da
musicologia, estudou museologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
e restauração de papéis no Instituto per l Arte ed il Restauro Palazzo Spinelli em Florença.

Completed his musical studies at Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
conducted research on musicology in Portugal, holds a Master’s degree in Arts from the
University of São Paulo and a PhD student in Music from the State University of Campinas.
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He has distinguished himself in the organization of collections of musical documents,
developing works of organizing archives at the Museum of Inconfidência in Minas Gerias, at
the Carlos Gomes Museum in São Paulo, as well as cataloging the collections of the Bands
of the municipality of Ouro Preto. Among the various works carried out, thematic catalog
publications stand out as a way of guaranteeing access to primary musical sources, and of
transcribed works aimed primarily at the Brazilian repertoire of the 18th and 19th centuries.
In addition to musicology, he studied museology at the São Paulo School of Sociology and
Politics Foundation and paper restoration at the Instituto per l Arte ed il Restauro Palazzo
Spinelli in Florence.

NUNO FONSECA

Actualmente investigador integrado do Instituto de Filosofia da Nova
(Ifilnova) e colaborador do Centro de Estudos de Sociologia e Estética
Musical (CESEM/FCSH/UNL). Investiga vários tópicos da Estética e
Filosofia da Arte, focando-se sobretudo na experiência sonora no âmbito das
práticas artísticas e musicais contemporâneas mas também no contexto
do quotidiano urbano. Leccionou, na FCSH-UNL, a disciplina de “Retórica e Argumentação”
(2012-2014), no curso de Ciências da Comunicação, o seminário “Arte e Experiência” (20122013), no âmbito do mestrado em Estética, e vários cursos de curta duração sobre a Filosofia
dos Sons e das Artes Sonoras (2015-2018). Licenciado em Direito (1998) e em Filosofia
(2004) pela Universidade de Coimbra, concluiu no ano 2012, o doutoramento em Filosofia
(Epistemologia e Filosofia do Conhecimento) na FCSH-UNL, trabalhando sobre questões de
representação e de percepção. Para além de vários artigos e capítulos publicados nacional
e internacionalmente, é também o autor da primeira tradução e edição integral da Lógica
de Port-Royal, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Desde os anos 90, ligado a
experiências com o meio sonoro, nomeadamente, através da realização de programas
radiofónicos na Rádio Universidade de Coimbra e mais recentemente na RTP - Antena 2, tem
feito também algumas incursões na sonoplastia de espectáculos de teatro e performance,
nomeadamente, Antológica (2014), de Vasco Araújo e do Teatro Cão Solteiro e Morceau de
Bravoure (2015), espectáculo do Teatro Cão Solteiro com a Companhia Nacional de Bailado.
Publicações recentes: Fonseca, N. (2021) “Vislumbres intempestivos do som que virão:
inspirações extra-musicais do passado em abordagens sonoras contemporâneas” in Isabel
Pires (coord.), Filipa Magalhães e Riccardo Wanke (Eds.), Old is New - A Presença do Passado
na Música do Presente (Actas da Conferência), Lisboa: CESEM (Aceito / A publicar). Fonseca,
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N. (2021) “John Cage: The Liberation of Listening through Experimentation and Dissonance”
in Justo, JM et al (Eds) Philosophy as Experimentation, Dissidence and Heterogeneity,
Newcastle Upon Tyne, Reino Unido: Cambridge Scholars Publishing (Aceito / Futuro )
Fonseca, N. (2020) “Temporalidade e Historicidade das Paisagens Sonoras: os seus filhos e
os seus silêncios” em Lessa, Moreira e Teodoro de Paula (Coord.) Ouvir e escrever Paisagens
Sonoras - abordagens teóricas e (multi) disciplinares, Braga : CEHUM / Universidade do Minho,
2020, pp. 23-38. Fonseca, N. (2018) “Aesthetic Values Before and Beyond the Evaluation of
Artworks”, in A. Marques, J. Sáàgua, Essays on Values and Practical Rationality - Ethical and
Aesthetical Dimensions, Berna: Peter Lang, pp. 307-322 . ISBN: 978-3-0343-3058-9 Fonseca,
N. (2016) “Batendo no botão ‘Play’: os valores estéticos da experiência do videogame” in
Itinera - Rivista di filosofia e di teoria delle arti, nº 11 (2016) , ISSN 2039-9251, pp. 75-96.
DOI: https://doi.org/10.13130/2039-9251/7424 Fonseca, N. (2014) “Soundscapes and the
Temporality of Auditory Experience” in Castro, Raquel & Carvalhais, Miguel (eds.) Proceedings
of Invisible Places / Cidades sondando. Sound Urbanism and Sense of Place, Viseu, 2014,
pp. 523-534. e-ISBN: 978-989-746-048-7.

Nuno Fonseca (b. 1974) is currently an integrated researcher at the Instituto de Filosofia da
Nova (Ifilnova) and an associate researcher at Centro de Estudos de Sociologia e Estética
Musical (CESEM). He investigates various topics of Aesthetics and Philosophy of Art, focusing
particularly on sonic experience both in the context of contemporary music and sound art
and everyday urban experience. At FCSH-UNL, he taught “Rhetoric and Argumentation”
(2012-2014), in the course of Communication Sciences, the seminar “Art and Experience”
(2012-2013), in the Masters in Aesthetics, and several short courses on the Philosophy of
Sound Art and Music (2015-2018). Graduated in Law (1998) and in Philosophy (2004) from
the University of Coimbra, he completed his PhD in Philosophy (Epistemology and Theory
of Knowledge) at FCSH-UNL in 2012, working on issues of representation and perception.
Among various articles and book chapters published national and internationally, he is
the author of the first integral Portuguese translation and edition of the Port-Royal Logic,
published by the Fundação Calouste Gulbenkian. Since the 90’s, he has been dealing with
sound and sound experience, namely, through the conception and direction of radio shows
at Rádio Universidade de Coimbra and, more recently, RTP - Antena 2, but also being involved
in sound design for theatre and performance shows, such as Antológica (2014, by Vasco
Araújo and the Cão Solteiro Theatre Company, as well as Morceau de Bravoure (2015) by the
Cão Solteiro Theatre Company and The National Ballet of Portugal (Companhia Nacional de
Bailado).
Recent publications (selection): Fonseca, N. (2021) “Untimely Glimpses of the Sound to
come: Extra-Musical Inspirations of the Past in Contemporary Approaches of Sound” in Isabel
Pires (coord.), Filipa Magalhães and Riccardo Wanke (Eds.), Old is New - The Presence of
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the Past in the Music of the Present (Conference Proceedings), Lisbon: CESEM (Accepted/
Forthcoming). Fonseca, N. (2021) “John Cage: The Liberation of Listening through
Experimentation and Dissonance” in Justo, J. M. et al (Eds) Philosophy as Experimentation,
Dissidence and Heterogeneity, Newcastle Upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing
(Accepted / Forthcoming). Fonseca, N. (2020) “Temporalidade e Historicidade das
Paisagens Sonoras: os seus sons e os seus silêncios” in Lessa, Moreira e Teodoro de Paula
(Coord.) Ouvir e escrever Paisagens Sonoras - abordagens teóricas e (multi)disciplinares,
Braga: CEHUM/Universidade do Minho, 2020, pp. 23-38. Fonseca, N. (2018) “Aesthetic
Values Before and Beyond the Evaluation of Artworks”, in A. Marques, J. Sáàgua, Essays
on Values and Practical Rationality – Ethical and Aesthetical Dimensions, Bern: Peter Lang,
pp. 307-322. ISBN: 978-3-0343-3058-9 Fonseca, N. (2016) “Hitting the ‘Play’ Button: the
aesthetic values of videogame experience” in Itinera - Rivista di filosofia e di teoria delle arti,
nº 11 (2016), ISSN 2039-9251, pp. 75-96. DOI: https://doi.org/10.13130/2039-9251/7424
Fonseca, N. (2014) “Soundscapes and the Temporality of Auditory Experience” in Castro,
Raquel & Carvalhais, Miguel (eds.) Proceedings of Invisible Places / Sounding Cities. Sound
Urbanism and Sense of Place, Viseu, 2014, pp. 523-534. e-ISBN: 978-989-746-048-7

PAULO FERREIRA DE CASTRO

Estudou musicologia em Estrasburgo e Londres, tendo obtido o seu
Doutoramento no Royal Holloway College, com uma tese sobre a relevância
musical da filosofia de Wittgenstein. Recebeu bolsas de estudo da Fundação
Calouste Gulbenkian (Portugal) e do Departamento de Estudos Alemães
do Royal Holloway (Reino Unido). Fez crítica musical e é autor de estudos
musicológicos sobre a história e a estética musical dos séculos XVIII a XXI. Entre 1992 e
2000 foi Director do Teatro Nacional de São Carlos. É Professor Associado e Coordenador
do Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, além de investigador, com especial interesse nas teorias e
práticas da significação musical, intertextualidades e ideologias do modernismo, temas
sobre os quais tem realizado numerosas conferências e publicações em Portugal e no
estrangeiro – mais recentemente em França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Rússia,
Polónia e Brasil. É membro da Direcção do CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e
Estética Musical) e foi Presidente da SPIM (Sociedade Portuguesa de Investigação em
Música).
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Paulo Ferreira de Castro studied musicology in Strasbourg and London, where he obtained
a PhD at Royal Holloway College with a thesis on the musical relevance of Wittgenstein’s
philosophy. He received scholarships from the Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal)
and the Department of German Studies, Royal Holloway (United Kingdom). He wrote music
criticism and is the author of musicological studies on the history and musical aesthetics of
the 18th to the 21st centuries. Between 1992 and 2000 he was Director of the Teatro Nacional
de São Carlos. He is Associate Professor and a Coordinator of the Department of Musical
Sciences at the Faculty of Social and Human Sciences, Universidade Nova de Lisboa, as well
as a researcher with a special interest in the theories and practices of musical signification,
intertextualities and the ideologies of modernism, subjects on which he has written numerous
publications and held conferences in Portugal and abroad – most recently in France, United
Kingdom, United States, Canada, Russia, Poland and Brazil. He is a member of the Board of
CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical) and a former President of SPIM
(Portuguese Society for Music Research).

PAULO GUICHENEY
Compositor. Sua música foi executada em diferentes países como Argentina,
Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, México e
Uruguai. Guicheney fez sua formação musical em Goiânia - GO, sua cidade
natal, com o compositor Estércio Marquez Cunha; assistiu também a
cursos de composição e master classes em Campos do Jordão, Darmstadt
(Alemanha) e Graz (Áustria). Atualmente, cursa o Doutorado em Ciências
Musicais na Universidade Nova de Lisboa. Sua obra Anjos são mulheres que escolheram a
noite recebeu o Prêmio FUNARTE na XVII Bienal de música contemporânea do Rio de Janeiro.
Guicheney é professor de composição, desde 2008, na Escola de Música e Artes Cênicas da
Universidade Federal de Goiás.
www.pauloguicheney.com
Paulo Guicheney is a Brazilian composer. He studied composition with Estércio Marquez
Cunha. Guicheney’s music has been performed in several countries, such as Argentina, Brazil,
Canada, England, Ireland, Mexico, Spain, Uruguay and U.S.A. He won a FUNARTE Award at
the XVII Contemporary Music Biennial in Rio de Janeiro. Since 2008, Guicheney has been
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professor of composition at the School of Music and Performing Arts at the Federal
University of Goiás.
www.pauloguicheney.com

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-EstadosUnidos - 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, Piano, pela Universidade Federal de
Goiás (UFG). É professor nesta instituição desde 2009. Exerce a função de coordenador
do curso de Licenciatura em Música 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 Sensu em Música - Mestrado, nas
linhas de pesquisa: Música, Criação e Expressão e Música, Cultura e Sociedade (EMAC/
UFG). Grande intérprete e divulgador do repertório dos séculos XX e XXI, sobretudo da
obra Almeida Prado e Estércio Marquez Cunha. Robervaldo Linhares é constantemente
requisitado pela nova geração de compositores para que intreprete suas obras em estreias
mundiais. Tem apresentado recitais em diversas cidades do Brasil e do exterior. Em sua
atividade camerística, cite-se o Duo Limiares, com a flautista Sara Lima, cujo CD Flauta e
Piano na Belle Époque Brasileira foi lançado em 2016. Nesse mesmo ano publicou Poemas
de Nascer (Akademos). Publicou Poemas de Amor e Variações (2004). Participou do CD O
som de Almeida Prado (1999). Em 2014 publicou Como é bom poder tocar um instrumento:
pianeiros na cena urbana brasileira (Cânone Editorial), livro contemplado com o Prêmio
Funarte de Produção Crítica em Música 2013. Em novembro de 2017, em sua turnê europeia,
apresentou-se em Portugal, Espanha e Alemanha. www.robervaldo.com.br

Robervaldo Linhares Rosa, pianist and musicologist, Funarte Award for Critical Music
Production - Brazil (2013), 1st Prize National Art-Livre Piano Competition - São Paulo
(2002) and 1st Prize National Piano Competition of the Brazil-United States Institute - Rio
de Janeiro (1997). PhD in History from the University of Brasília (UnB). Master in Music
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from the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO). Bachelor of Music,
Piano, Federal University of Goiás (UFG). He is a professor at this institution since 2009.
He is the coordinator of the Licenciatura in Music course and develops researches that
seek to reconcile the musicological practice with the interpretive practice. In addition to
performing at the undergraduate level, he also develops activities in the Specialization in
Art / Intermediary Digital Education (EMAC / UFG) and in the Stricto Sensu Postgraduate
Program in Music - Master in research lines: Music, Creation and Expression and Music,
Culture and Society (EMAC / UFG). Great interpreter and promoter of the repertoire of the
20th and 21st centuries, especially the work of Almeida Prado and Estércio Marquez Cunha.
Robervaldo Linhares is constantly asked by the new generation of composers to interpret
his works in world premieres. He has presented recitals in several cities in Brazil and
abroad. In his camerística activity deserves mention Duo Limiares, with flautist Sara Lima,
whose Flute and Piano CD in the Brazilian Belle Époque was released in 2016. That same
year he published Poems of Birth (Akademos). Published Poems of Love and Variations
(2004). Participated in the CD O som de Almeida Prado (1999). In 2014 he published How
good it is to be able to play an instrument: pianeiros in the Brazilian urban scene (Canon
Editorial), book contemplated with the Funarte Prize of Critical Production in Music 2013.
In November of 2017, in his European tour, Spain and Germany. www.robervaldo.com.br

RODRIGO TEODORO DE PAULA

Doutor em Ciências Musicais – Musicologia Histórica, pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nessa
instituição integra a linha de investigação Música no Período Moderno e
o Caravelas – Núcleo de Estudos da História da Música Luso-brasileira.
Licenciado em Direção de Orquestra pela Universidade Federal de Minas
Gerais, é também mestre em Estudo das Práticas Musicais – Música e Sociedade, pela
mesma instituição, e mestre em Interpretación de la Musica Antigua pela Escola Superior
de Música da Catalunya / Universitat Autónoma de Barcelona. Integra atualmente o
CESEM (pólo Universidade de Évora), como investigador doutorado do projeto PASEV
– Patrimonialização da Paisagem Sonora de Évora, sendo também docente convidado
nessa mesma Universidade.
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Rodrigo Teodoro de Paula is a conductor and Ph.D. in Musical Sciences – Historical Musicology,
at Universidade Nova de Lisboa. Theodore has a graduated in Orchestral Direction from
the School of Music of the Federal University of Minas Gerais (Brazil), Master in Study of
Musical Practices - Music and Society, by the same institution, and a master&#39;s degree
in “Interpretación de la Musica Antigua ”(Interpretation of Ancient Music) by the Faculty of
Music of Catalonia, in cooperation with Universitat Autónoma de Barcelona (Spain). He is
currently an Integrated Doctorate Researcher of Patrimonialization of Évora´s Soundscape
Project - PASEV and a member of the Center for Sociology and Musical Aesthetics (CESEM)
and Invited Professor at the Department of Music at the University of Évora.

TEREZINHA RODRIGUES PRADA SOARES

Bacharel em Violão pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho
(UNESP); Mestre em Comunicação e Cultura pelo Programa de Integração
da América Latina da Universidade de São Paulo (PROLAM/USP); Doutora
em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH/USP); Professora Associada da Faculdade de Comunicação e Artes
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), docente do Bacharelado em Violão e do
Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/UFMT); integra o
Núcleo Caravelas CESEM/UNL; autora dos livros Violão: de Villa-Lobos a Leo Brouwer (2008)
e Gilberto Mendes: vanguarda e utopia nos mares do sul (2010).

Bachelor of Music in Performance: Guitar, Júlio de Mesquita Filho State University (UNESP);
Master Degree in Communication and Culture, Latin American Integration Program, University
of São Paulo (PROLAM / USP); PhD in Social History, Faculty of Philosophy, Letters and
Human Sciences, University of São Paulo (FFLCH / USP); Associate Professor in the Faculty of
Communication and Arts, Federal University of Mato Grosso (FCA/UFMT); Professor of Guitar
at FCA/UFMT and Doctoral Advisor in the Postgraduate Program in Contemporary Cultural
Studies (ECCO / UFMT); Member of the Caravelas Research Group, CESEM/UNL; author of the
books Guitar: from Villa-Lobos to Leo Brouwer (2008) and Gilberto Mendes: avant-garde and
utopia in the southern seas (2010).
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Resumo das Palestras
CONFERÊNCIA DE ABERTURA:
O que significa significar?
Conferencista / Lecturer: Dr. Paulo Ferreira de Castro (CESEM / FCSH / UNL)
Debatedores / Moderators: David Cranmer(CESEM / FCSH / UNL)
Eduardo Lopes (CESEM / UE)

Ainda em 1991 era possível a Susan McClary escrever: “a musicologia declara ostensivamente
que as questões da significação musical estão fora dos limites para quem se dedica ao
saber legítimo. Ela assumiu o controle disciplinar do estudo da música e proibiu até as
questões mais fundamentais acerca do significado”. Nesse ponto é difícil não concordar com
McClary, ainda que a “proibição” tenha raízes mais profundas do que a própria musicologia.
Há seguramente razões de vária ordem para que isso aconteça. Uma dessas razões,
porém, parece impor-se com a premência de uma verdade incómoda: falar de interioridade
e exterioridade do objecto artístico é colocar a questão no âmbito da territorialidade e da
fronteira; e falar de território e fronteira é inevitavelmente falar de questões de soberania,
autoridade e poder. Por outras palavras: o debate aparentemente académico entre história
(ou sociologia) e estética (ou análise), entre transversalidade e autonomia, é uma das muitas
facetas do combate pelo controle da competência musical – com as suas consequências
tanto epistemológicas como institucionais. A noção habitual do significado é tão fortemente
dependente do modelo da comunicação verbal que temos dificuldade em concebê-la fora do
regime semântico característico da palavra, e sobretudo da palavra entendida como signo,
à maneira do estruturalismo saussuriano; ou, de modo mais geral, fora daquilo que Lakoff
e Johnson identificaram como o mito do objectivismo na filosofia e linguística ocidentais,
o qual tem como corolário a ideia de que as palavras (ou signos) têm significados fixos,
numa perfeita correspondência biunívoca com a realidade, e que a expressão figurada
(como a metáfora ou a metonímia) deve ser evitada em prol de um ideal de objectividade da
comunicação. Nesta conferência, será discutido o papel da metáfora na conceptualização
musical. Sendo a própria música tempo e energia, ou energia evoluindo no tempo, não
surpreende a aptidão especial da música para evocar processos energéticos e temporais,
incluindo uma ligação simbiótica com o corpo e os seus movimentos – a respiração, a
pulsação, a tensão, o relaxamento, sem esquecer aquilo que habitualmente designamos
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por “emoção”: o elemento “moção” implicando precisamente figuras de movimento, não
por acaso falamos com frequência de “gestos” musicais. A conferência será ilustrada com
exemplos do repertório dos séculos XIX e XX.
Palavras-chaves: Autonomia; Transversalidade; Significação; Hermenêutica; Metáfora

What does it mean to mean?
As late as 1991 it was possible for Susan McClary to write: “Musicology fastidiously declares
issues of musical signification to be off-limits to those engaged in legitimate scholarship. It
has seized disciplinary control over the study of music and has prohibited the asking of even
the most fundamental questions concerning meaning.” It is hard not to agree with McClary
here, even though the “prohibition” has deeper roots than musicology itself. There are
certainly many reasons for this to happen. One of these reasons, however, seems to impose
itself with the urgency of an uncomfortable truth: to speak of the interiority and exteriority
of the artistic object is to place the question within the scope of territoriality and borders;
and to speak of territory and borders is inevitably to speak of issues of sovereignty, authority
and power. In other words: the seemingly academic debate between history (or sociology)
and aesthetics (or analysis), between transversality and autonomy, is one of the many
facets of the struggle for control over musical competence – with its consequences, both
epistemological and institutional. The usual notion of meaning is so strongly dependent
on the model of verbal communication that we find it difficult to conceive it outside the
semantic regime of the word, and above all, of the word understood as a sign, in the manner
of Saussurian structuralism; or, more generally, beyond what Lakoff and Johnson described
as the myth of objectivism in Western philosophy and linguistics, which has as a corollary the
idea that words (or signs) have fixed meanings, in a perfect biunivocal correspondence with
reality, and that figurative expression (such as metaphor or metonymy) should be avoided
in favour of an ideal of objectivity in communication. In this lecture, the role of metaphor in
musical conceptualisation will be discussed. Since music itself is time and energy, or energy
evolving in time, it is not surprising that music has a special ability to evoke energetic and
temporal processes, including a symbiotic connection with the body and its movements –
breathing, pulse, tension, relaxation, as well as what we usually call “emotion”: the element
“motion” precisely implying figures of movement, it is not a coincidence that we often speak
of musical “gestures”. The lecture will be illustrated with examples from the 19th and 20th
century repertoire.
Keywords: Autonomy; Transversality; Signification; Hermeneutics; Metaphor
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CONFERÊNCIA:
Rupturas y continuidades. Debates en torno al concepto
de tradición en la investigación musical latinoamericana /
Rupturas e continuidades. Debates em torno do conceito de
tradição na pesquisa musical latino-americana
Conferenciasta / Lecturer: Dr. Christian Spencer (Centro de Investigación en Artes y
Humanidades (CIAH), Universidad Mayor, Chile)
Debatedores / Moderators: Drª Ana Guiomar Rego Souza (UFG)
Drª Magda de Miranda Clímaco (UFG)

Rupturas y continuidades. Debates en torno al concepto de tradición en la investigación
musical latinoamericana.
El concepto de tradición es central en la investigación musical. Durante más de dos siglos su
uso ha servido para interpretar la realidad cultural de los países de América Latina, llegando a
incidir en el desarrollo de disciplinas completas como la musicología, los estudios del sonido,
la etnomusicología y los estudios de música popular. Del mismo modo, este concepto ha
sido útil para dar sustento, desarrollo o profundidad a una larga cadena de conceptos con
los cuales se han construido las bases de la investigación sobre la música, como folclore,
memoria, archivo, grabación, etnografía, trabajo de campo, nación, psicoanálisis y cultura
digital, entre otros no relacionados con el sonido. La siguiente exposición hace un recorrido
por el concepto de tradición entendiéndolo como un aspecto central del discurso musicológico
de los últimos tiempos en América Latina. Mi objetivo es determinar los aspectos principales
en torno a los cuales éste se ha construido y la manera en que se ha ido entrelazando con
las áreas de investigación del campo de la música. Para cumplir este objetivo mi exposición
primero historiza el concepto y luego establece una distinción con la idea de folclore. En
una tercera sección explico quiénes son los protagonistas de la tradición musical y cómo
ésta puede llegar a conocerse, según lo ha establecido la etnografía musical. Finalmente,
concluyo señalando los ejes (dicotómicos) en torno a los cuales se ha construido el discurso
de la tradición, invitando a pensarlo como un criterio para distinguir procesos de continuidad
o transformación del cambio en el sonido.
Keywords: tradición, cambio, música, folclore, discurso
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Ruptura e continuidades. Debates em torno do conceito de tradição na pesquisa musical
latino-americana.
O conceito de tradição é central para a pesquisa musical. Por mais de dois séculos,
seu uso tem servido para interpretar a realidade cultural dos países latino-americanos,
influenciando o desenvolvimento de disciplinas completas como musicologia, estudos de
som, etnomusicologia e estudos de música popular. Da mesma forma, esse conceito tem
sido útil para dar sustentação, desenvolvimento ou profundidade a uma longa cadeia de
conceitos com os quais foram construídas as bases da pesquisa musical, como folclore,
memória, arquivo, registro, etnografia, trabalho de campo, nação, psicanálise e cultura digital,
entre outros não relacionados ao som. A exposição a seguir faz um percurso pelo conceito
de tradição, entendendo-a como um aspecto central do discurso musicológico dos tempos
recentes na América Latina. Meu objetivo é determinar os principais aspectos em torno dos
quais foi construído e a forma como se articulou com as áreas de pesquisa do campo da
música. Para atender a esse objetivo, minha apresentação primeiro historiciza o conceito e,
em seguida, faz uma distinção com a ideia de folclore. Em uma terceira seção explico quem
são os protagonistas da tradição musical e como ela pode vir a ser conhecida, conforme
estabelece a etnografia musical. Por fim, concluo apontando os eixos (dicotômicos) em torno
dos quais se construiu o discurso da tradição, convidando-nos a pensá-lo como critério para
distinguir processos de continuidade ou de transformação de mudança sonora.
Palavras-chave: tradição, mudança, música, folclore, discurso

Ruptures and continuities. Debates around the concept of tradition in Latin American musical
research.
The concept of tradition is central to Latin American musical research. For more than two
centuries its use has served as a way to make hermeneutics about the cultural reality of
Latin American countries, influencing the development of musicology, sound studies,
ethnomusicology and popular music studies. In the same way, this concept has been useful
to give sustenance, development or depth to a long chain of concepts with which the bases of
research on music have been built, such as folklore, memory, archive, recording, ethnography,
field work. , nation, psychoanalysis and digital culture, among others not related to sound.
The following conference takes a tour of the concept of tradition, understanding it as a
central aspect of the musicological discourse of recent times in Latin America. My aim is to
determine the main aspects around which it has been built and the way in which it has been
intertwined with the research areas of the music field. To meet this goal, my presentation
first historicizes the concept and then makes a distinction with the idea of folklore. In a third
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section I explain who the protagonists of the musical tradition are and how it can come to
be known, as established by musical ethnography. Finally, I conclude by pointing out the
(dichotomous) axes around which the discourse of tradition has been built, inviting us to
think of it as a criterion to distinguish processes of continuity or transformation of change
in sound.
Keywords: tradition, change, music, folklore, discourse

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO:
A re (existência) das vozes indígenas na música brasileira /
The re (existence) of indigenous voices in Brazilian music
Conferencista / Lecturer: Dra. Magda Dourado Pucci (MAWACA)
Mediadora: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

A voz não é apenas um fenômeno acústico. A voz tem qualidades que extrapolam seus
elementos estruturais, vai além disso e se completa no simbólico, revela o invisível, e por
muitas vezes, é intraduzível, segundo Paul Zumthor. E por ser assim, um ‘objeto fugidio’, a voz
torna-se sempre muito difícil de explicar, definir, especificar ou detalhar suas características
pela escrita. A voz está atrelada à performance – “momento em que uma mensagem poética
é simultaneamente transmitida e percebida” (ZUMTHOR, 1993) – quando o texto se atualiza,
incorporando signos do universo cultural do transmissor. Dessa forma, saberes profundos
de diferentes culturas são transmitidos por gerações e gerações e criam elos simbólicos
de extrema importância. Mais do que compreender a voz apenas pelo fenômeno acústico,
torna-se cada vez mais importante estabelecer as conexões entre o lógos e o mélos, entre
mito e música, entre fala e canto, isto é, entender a voz como dado antropológico, a voz
portadora de um pensamento em seu espaço simbólico. Quando nos referimos às vozes
indígenas, a complexidade se torna maior, pois opera em outros modos de pensar e agir,
outras lógicas que muitas vezes escapam à lógica ocidental, com conceitos definidos pelo
viés eurocentrado. As vozes indígenas vivem um momento importante na história do Brasil
e vêm se estabelecendo como força motriz de outras maneiras de pensar o mundo que nos
trazem. A escuta dessas vozes, na sua diversidade, requer ouvidos e miradas destituídas de
pré-conceitos, portanto, torna-se crucial descontruirmos esses antigos paradigmas postos
pelo processo colonizatório e abrir definitivamente espaços para essas vozes.
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ABSTRACT
The re (existence) of indigenous voices in Brazilian music
The voice is not just an acoustic phenomenon. The voice has qualities that extrapolate its
structural elements, goes beyond that and is completed in the symbolic, reveals the invisible,
and for many times, is untranslatable, according to Paul Zumthor. And because it is like that, a
‘fleeting object’, the voice always becomes very difficult to explain, define, specify or detail its
characteristics through writing. The voice is tied to performance - “the moment when a poetic
message is simultaneously transmitted and perceived” (ZUMTHOR, 1993) - when the text is
updated, incorporating signs from the cultural universe of the narrator/singer. In this way,
deep knowledge from different cultures is transmitted through generations and generations
and creates symbolic links of extreme importance. More than just understanding the voice
through the acoustic phenomenon, it becomes more and more important to establish the
connections between the lógos and the mélos, between myth and music, between speech
and singing, that is, to understand the voice as an anthropological data, the voice carrying a
thought in its symbolic space. When we refer to indigenous voices, the complexity becomes
greater, as it operates in other ways of thinking and acting, other logics that often escape
Western logic, with defined concepts of centered Euro bias. The indigenous voices live an
important moment in the history of Brazil and have been establishing themselves as the
driving force of other ways of thinking the world they bring us. Listening to these voices, in
their diversity, requires ears and gazes devoid of preconceptions, as it is fundamental that
we deconstruct these old paradigms defined by the colonization process and definitely open
spaces for these voices.
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Resumo das Mesas Redondas
MESA REDONDA 1 /ROUNDTABLE 1: Patrimônio e Gestão de
Patrimônio / Heritage and Management
Patrimônio musical e Grupos de Pesquisa no Brasil: a contribuição do Centro
de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros (CEAMM/CNPq)
Dra. Edite Rocha (UFMG)

O tema do patrimônio cultural e música, da patrimonialização da música, a música no
patrimônio ou o patrimônio arquivístico-musical são algumas das abordagens recorrentes,
direta ou indiretamente, na bibliografia brasileira. A partir de um levantamento preliminar
desse tema no contexto dos Grupos de Pesquisa cadastrados e ativos no Conselho Nacional
de Pesquisa (CNPq), esta comunicação pretende analisar o impacto do grupo de pesquisa
inter-institucional sediado na UFMG, Centro de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros
(CEAMM) no panorama atual de pesquisa, ensino, produtividade e gestão de patrimônio
em/a partir do estado de Minas Gerais (MG, Brasil). Assim, considerando uma recolha de
pesquisas selecionadas e realizadas por musicólogos diversos deste Centro, serão analisados
o tipo de contribuição, os espaços geográficos abrangidos, temporalidades, conteúdos e
procedimentos metodológicos, além de ações e desafios enfrentados no panorama de um
patrimônio arquivístico-musical.

ABSTRACT
Musical Heritage and Research Groups in Brazil: the contribution of the Centre of Studies of
the Minas Gerais Musical Collections (CEAMM/CNPq)
The theme of Cultural Heritage and Music, the heritagization of the Music, Music in heritage
or archival-musical heritage are some of the recurrent approaches, directly or indirectly, in
the Brazilian bibliography. From a preliminary survey of this theme in the context of Research
Groups registered and active in the National Research Council (CNPq), this communication
intends to analyze the impact of the inter-institutional research group seated at UFMG, Centro
de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros (CEAMM) in the current panorama of research,
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teaching, productivity and heritage management in the state of Minas Gerais (MG, Brazil).
Thus, considering a survey of selected researches carried out by various musicologists of
this Center, the type of contribution, the covered geographic spaces, temporalities, contents
and methodological procedures will be analyzed, as well as actions and challenges faced in
the panorama of an archival-musical heritage.

MESA REDONDA 2 / ROUNDTABLE 2: O violão no Brasil,
Portugal e Peru / The guitar in Brazil, Portugal and Peru
O violão no Peru: dotações técnicas e culturais
Dr. Fernando Elias Llanos (FASCS/SP)
O violão no Peru teve um desenvolvimento peculiar, em parte, graças à centralidade política
e econômica de ser a capital do vice-rei espanhol na América do Sul. Isso lhe rendeu uma
presença completa da literatura musical já no século XVI. Especificamente no violão,
documentos do século XVIII incluem a atividade profissional de compositores e artistas,
como Mathias Maestro e seu caderno de música de guitarra. Ao longo do século XX, duas
tradições nacionais foram forjadas a partir do instrumento: a primeira, a guitarra crioula, que
se desenvolveu a partir do folclore da costa peruana; o segundo, o violão andino, baseado
no folclore daquela região. Como contribuição para esta mesa redonda abordarei aspectos
culturais das técnicas empíricas dos guitarristas peruanos representantes das tradições
instrumentais acima mencionadas.

RESUMEN
La guitarra en Perú: apropiaciones técnicas y culturales
La guitarra en Perú tuvo un desarrollo peculiar, en parte, gracias a la centralidad política y
económica de ser capital del virreinato español en América del Sur. Esto le valió una surtida
presencia de literatura musical ya en pleno siglo XVI. Específicamente sobre la guitarra,
documentos del siglo XVIII atestan la actividad profesional de compositores e intérpretes,
como el caso de Mathias Maestro y su cuaderno de música para guitarra. A lo largo del siglo
XX se forjaron dos tradiciones nacionales desde el instrumento: la primera, la guitarra criolla,
fue aquella desarrollada a partir del folclore de la costa peruana; la segunda, la guitarra andina,
a partir del folclore de dicha región. Como contribución para esta mesa redonda abordaré

82

aspectos culturales de las técnicas empíricas de guitarristas peruanos representativos de
las referidas tradiciones instrumentales.

ABSTRACT
The guitar in Peru: technical and cultural appropriations
The guitar in Peru had a peculiar development, in part, thanks to the political and economic
centrality of being the capital of the Spanish viceroyalty in South America. This earned
him an assortment of musical literature as early as the 16th century. Specifically on the
guitar, documents from the 18th century attest to the professional activity of composers
and interpreters, such as the case of Mathias Maestro and his guitar music notebook.
Throughout the 20th century, two national traditions were forged from the instrument: the
first, the Creole guitar, was developed from the folklore of the Peruvian coast; the second, the
Andean guitar, based on the folklore of that region. As a contribution to this round table I will
address cultural aspects of the empirical techniques of Peruvian guitarists representative of
the aforementioned instrumental traditions.

A Obra para Violão de Heitor Villa-Lobos como síntese de seu Processo
Composicional
Dr. Eduardo Meirinhos (UFG)
A presente exposição pretende propor a relação da obra de Heitor Villa-Lobos com o repertório
violonístico do compositor. Pretendemos partir da proposição das fases composicionais
feitas pelo autor Ricardo Tacuchian, a saber, Formação (até 1919), Vanguarda Modernista
dos Choros (década de 1920), Maturidade (1930-1945) e Universalismo (1945-1959) tendo-as
como referencial estilístico-temporal, levantando junto a elas o repertório que as caracteriza.
A hipótese propõe um paralelo entre as obras que marcaram cada uma dessas fases, com o
repertório violonístico contemporâneo a elas e desta forma, evidenciar neste último, as linhas
condutoras de sua escrita musical, mostrando o repertório violonístico como um microcosmo
dos diversos meios de expressão que caracterizaram o seu idiomatismo composicional.
Assim, situamos a Suíte Popular Brasileira como uma das propostas de releitura de formas
europeias dos seus anos de formação, produto de sua vivência com a música urbana do Rio
de Janeiro da época, especialmente de sua convivência com os chorões; considerando-se a
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grandiosa série dos 14 Choros na década de 1920, as aproximações com vertentes europeias,
releituras, amálgamas em seu estilo antropofágico, apontar nos 12 Estudos para Violão a
densa síntese de uma década de experimentalismo com as suas pinceladas fauvistas. Na
fase de Maturidade estabelecemos um paralelo entre o retorno à melodia e à tonalidade
das Bachianas Brasileiras com os 5 Prelúdios para Violão, onde os diferentes estilos estão
sincronicamente presentes em uma desenvoltura orgânica. Por fim, relacionamos o Concerto
para Violão e Pequena Orquestra, que traz uma síntese do idiomatismo técnico-violonístico
do compositor, com a diversidade recorrente em suas obras desta última fase.
Palavras-chave: Violão; idiomatismo técnico-violonístico; processos composicionais de
Villa-Lobos; violão na obra de Villa-Lobos

ABSTRACT
The work for guitar by Heitor Villa-Lobos as a synthesis of his compositional process.
This actual presentation intends to propose the relationship between the general
compositional work by Heitor Villa-Lobos and his guitar repertoire. We intend to start with
the proposition of the compositional phases made by the author Ricardo Tacuchian, namely,
Formação (until 1919), Vanguarda Modernista dos Choros (1920s), Maturidade (1930-1945)
and Universalismo (1945-1959), taking them as a stylistic-temporal reference, imputing
the repertoire that characterizes each phase. The hypothesis proposes a parallel between
the works that marked each of these phases, with their contemporary guitar repertoire and
showing in the later one, the guiding lines of their musical writing, taking the guitar repertoire
as a microcosm of the various means of expression that characterized his compositional
language. Thus, we situate the Brazilian Popular Suite as one of the proposals for reinterpreting
European forms of their formative years, the product of their experience with urban music
in Rio de Janeiro at the time, especially from their coexistence with chorões; considering
the grandiose series of 14 Choros in the 1920s, the approximations with European aspects,
reinterpretations, amalgams in their anthropophagic style, point out in the 12 Studies for
Guitar the dense synthesis of a decade of experimentalism with its fauve brushstrokes. In
the Maturidade phase we established a parallel between the return to the melody and the
tonality of the Bachianas Brasileiras with the 5 Preludes for Guitar, where the different styles
are synchronously present in an organic resourcefulness. Finally, we relate the Concerto
for Guitar and Small Orchestra, which brings a synthesis of the composer’s technical-guitar
language, with the recurring diversity in his works, typical of this last phase.
Keywords: guitar; technical-guitar language; Villa-Lobos compositional processes; guitar in
the work of Villa-Lobos.
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Presença da guitarra clássica em Portugal na perspectiva da música
contemporânea
Dra. Teresinha Rodrigues Prada Soares (UFMT)
Fatores históricos e sociais incidiram na ascensão da guitarra clássica a partir de 1990 em
Portugal, revelando também um teor estético, que é a sua consistente música contemporânea
para o instrumento.
Palavras-chave: Guitarra clássica em Portugal; música contemporânea para guitarra
clássica; ensino de guitarra clássica em Portugal.

ABSTRACT
Presence of classical guitar in Portugal from the perspective of contemporary music
Historical and social factors affected the rise of the classical guitar in Portugal in 1990,
also revealing an aesthetic content, which is its consistent contemporary music for the
instrument.
Key-words: Classical guitar in Portugal; contemporary music for classical guitar; teaching
classical guitar in Portugal.

MESA REDONDA 3 / ROUNDTABLE 3:
Musicologia e Educação Musical: narrativas
biográficas / Musicology and Music
Education: biographical narratives
Consolidação da educação musical no Brasil: narrativa histórico-biográfica
sobre a fundação e presidência da Associação Brasileira de Educação
Musical - ABEM
Dra. Alda Oliveira (UFBA)
Com foco histórico-biográfico, são descritos no texto aspectos da fundação e trajetória da
ABEM, quando foi iniciado o processo de institucionalização da pesquisa e da pós-graduação
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na sub-área de educação musical no sistema universitário brasileiro, sua relação com a
ANPPOM e sua articulação internacional com a ISME. A narrativa tem cunho biográfico e
se concentra nos primeiros quatro anos de administração da associação.
Palavras-chave: Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM, Pesquisa em Educação
Musical, Encontros Nacionais da ABEM.

ABSTRACT
Title of the work: Consolidation of musical education in Brazil: historical-biographical
narrative about the foundation and presidency of the Brazilian Association of Musical
Education - ABEM

With a historical-biographical focus, aspects of the foundation and trajectory of ABEM are
described in the text, when it was initiated the process of institutionalization of research and
graduate studies in the sub-area of music education in the Brazilian university system and its
relationship with ANPPOM. It also deals with the beginnings of ABEM’s internationalization
process with ISME. The narrative has a biographical nature and focuses on the first four
years (1991-1994) of the association’s administration.
Key words: Brazilian Association of Music Education – ABEM, Research in Music Education,
National Meetings of ABEM

Trajetória profissional e Representação: narrativa autobiográfica da atuação
na Associação Brasileira de Educação Musical
Dra. Flavia Maria Cruvinel (UFG)

O trabalho propõe apresentar a minha trajetória profissional atrelada a atuação na
Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM, partindo da narrativa autobiográfica
(Nóvoa; Finger, 2010). A importância das sociedades e das associações musicais como
articuladoras dos agentes para formulação de políticas públicas para a formação musical
e criação das instituições de ensino musical é notória desde o Brasil Império (Cruvinel,
2018). Buscarei discutir atuação da ABEM no campo de produção musical brasileiro pelo
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viés político e de representação (Bourdieu, 1988,1994, 1996) entrelaçado com a minha
trajetória acadêmica e meu percurso profissional.
Palavras-Chave: Educação Musical; Formação Musical; Sociedades e Associações
Musicais; Representação; Instituições.

ABSTRACT
Professional trajectory and Representation: autobiographical narrative of the performance
in the Brazilian Association of Musical Education
The work proposes to present my professional trajectory linked to performance in the
Brazilian Association of Musical Education - ABEM, starting from the autobiographical
narrative (Nóvoa; Finger, 2010); the importance of societies and musical associations
as articulators of agents for the formulation of public policies for musical education and
how the creation of musical education institutions has been notorious since the Brazilian
Empire (Cruvinel, 2018). I will seek to discuss ABEM’s performance in the field of Brazilian
music production through the political and representation bias (Bourdieu, 1988,1994, 1996)
intertwined with my academic trajectory and professional career.
Keywords: Music Education; Musical Formation; Musical Societies and Associations;
Representation; Institutions.

Biografias pessoais e profissionais: um entrelaçamento na atuação na ABEM

Dr. João Miguel Bellard Freire (UFRJ)

A presente comunicação vai abordar aspectos pessoais e profissionais da atuação de
Vanda Freire como presidente da ABEM, mostrando como suas formações acadêmica,
artística e humanística moldaram sua gestão. O relato será feito como filho, colega e exaluno, entrelaçando aspectos formais e informais para compor um panorama que abrange
uma parte importante da história da associação e da vida profissional da professora.
O entrelaçamento abrangerá, também, a minha atuação e formação em um olhar que
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apresentará um pouco os bastidores de histórias que compõem a própria história da ABEM.

ABSTRACT
Personal and professional biographies: an intertwining in the performance at ABEM
This presentation will address personal and professional aspects of Vanda Freire’s actions
as ABEM’s president by showing how her academic, artistic, and humanistic backgrounds
shaped her term. The reporting will be done by her son, colleague, and former student, weaving
formal and informal aspects to create a panorama that includes an important part of the
history of the organization and the Professor’s professional life. The presenter’s actions and
background will also be part of the “weave” looking through lenses that will showcase some
behind the scenes stories that are part of ABEM’s own history.

Educação Musical e Musicologia: uma perspectiva institucional a partir da
trajetória biográfica
Dra. Magali Kleber (UEL)
Esta apresentação tem como objetivo propor uma reflexão no sentido de integrar conexões
relevantes entre os campos da Musicologia e da Educação Musical, referente à Associação
Brasileira de Educação Musical (ABEM), a partir de sua história de vida e documentos. O
ponto de partida para essa abordagem é a compreensão de uma biografia individual e de
seu papel na constituição social e política da ABEM no campo. Esta abordagem também
reconhece uma instituição que tem contribuído para a consolidação da área da Educação
Musical no Brasil, sempre provocando interfaces com outras áreas disciplinares, incluindo
a musicologia.

ABSTRACT
Music Education and Musicology: an institutional perspective from biographical trajectory
This presentations aims to propose a reflection in the sense of integrating relevant
connections between Musicology and Music Education fields, highlighting a biographical
approach concerned with the Brazilian Association for Music Education (ABEM) based on life
history and documents. The starting view point for this approach is the understanding of an
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individual biography and its role in terms of the ABEM social and political constitution in the
field. This approach also recognizes an institution that has contributed to the consolidation
of the area of musical education in Brazil, always provoking interfaces with other disciplinary
fields, including musicology.

MESA REDONDA 4 / ROUNDTABLE 4: Recepção da ópera
em espaços Ibero-americanos / Reception of the opera in
ibero-american spaces
Carmen de Bizet no Brasil: sua recepção até 1915
Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/UNL)

Enquanto em Portugal só se ouviu Carmen pela primeira vez em 1885, na versão italiana
como ópera, o Rio de Janeiro e São Paulo tiveram o privilégio de a conhecer já em 1881, como
opéra comique, em francês. Nas décadas que se seguiram, Carmen veio a ser representada
em grande parte do Brasil: nas capitais estaduais acessíveis por barco, quer na costa
atlântica, quer no rio Amazonas, mas, graças às redes de caminhos de ferro, também em
cidades do interior, sobretudo dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esta apresentação
procura mapear a circulação de Carmen no Brasil até 1915 e comentar vários aspetos da
sua receção. Entre outras curiosidades, irá referir a tournée de uma companhia infantil, em
1911, e a polémica que provocou respeitante ao trabalho infantil.
Palavras-chave: Carmen; Circulação; Recepção; Trabalho Infantil

ABSTRACT
Bizet’s Carmen in Brazil: its reception to 1915
While in Portugal Carmen was only heard for the first time in 1885, in the Italian version as
an opera, Rio de Janeiro and São Paulo had the privilege of knowing it already in 1881, as
an opéra comique, in French. In the decades that followed, Carmen came to be performed
in much of Brazil: in the state capitals accessible by water, both on the Atlantic coast and
on the River Amazon, but also, thanks to the network of railways, in cities of the interior,
particularly in the states of São Paulo and Minas Gerais. This presentation aims to map
out Carmen’s circulation in Brazil up to 1915 and to comment on various aspects of its
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reception. Among other curiosities, it will mention the tour of a children’s company, in 1911,
and the controversy that it caused with regard to child labour.
Keywords: Carmen; Circulation; Reception; Child Labour

A primeira década de Verdi no Brasil (1846-1856)
Dr. Marcio Leonel Pascoa (UEA)

A estreia de Verdi no Brasil aconteceu no Recife em 21 de fevereiro de 1846 com Ernani.
Antes disso, praticamente nada do icônico compositor italiano tinha sido ouvido, exceto
uma cavatina extraída dessa mesma ópera no Rio de Janeiro. O mesmo quarteto principal
que deu a premiére em Pernambuco, o faria na capital do Império meses mais tarde. Com a
disseminação do trabalho verdiano, algumas mudanças decorreram no cenário lírico nacional
ainda na primeira década de sua trajetória pelos palcos brasileiros.

ABSTRACT
The first decade of Verdi in Brazil (1846-1856)
The first opera by Verdi to be premiered in Brazil was Ernani at February 21, 1846. Before
that, none about the iconic composer was heard, except a cavatina extracted from the same
Ernani, in Rio de Janeiro. The same singer‘s quartet who premiered that opera in Pernambuco
would do it in Rio months later. After the first decade of Verdi‘s operas we can trace their
paths while appreciate some shiftings

MESA REDONDA 5 / ROUNDTABLE 5: Música Popular na
Mesa / Popular Music on the Table
O jazz, um estranho no ninho do samba?
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Dr. Adalberto Paranhos (UFU)
É comum estabelecer-se uma associação imediata entre a propalada “influência do jazz”
e a emergência e consolidação da Bossa Nova. Este artigo, no entanto, empreende uma
viagem de volta no tempo e pretende documentar, de forma analítica, como as lutas de
representações travadas entre setores que cultuavam a tradição e a brasilidade e outros que
se apresentavam como modernizantes antecederam em muito aquela época. Para tanto,
num apanhado geral, retrocede ao período pós-Primeira Guerra Mundial a fim de flagrar a
eclosão das jazz bands, que na “era do jazz”, nos anos 1920, estenderam seu raio de alcance
a diferentes pontos do Brasil, incluindo cidades interioranas. Em sua marcha ascendente, a
penetração de elementos musicais estadunidenses prosseguiu, especialmente na década
de 1930, num momento em que o fox-trot se converteu no gênero de música estrangeira
mais gravado no país. Na esteira desse fenômeno, este texto objetiva, então, capturar as
reações ao que foi entendido como um processo de desnacionalização da música popular
brasileira, que culminaria com a preparação de terreno para a “desfiguração” do samba
“autêntico” promovida pelo samba-canção e pela Bossa Nova.
Palavras-chave: jazz; nacionalismo musical; tradição; modernidade; identidade nacional.

ABSTRACT
Jazz: a stranger in the nest of samba?
An immediate association is usually established between the proclaimed “influence of jazz”
and the emergence and consolidation of Bossa Nova. This paper, however, travels in time
with the intention of documenting analytically how representation struggles between, on the
one hand, sectors revering tradition and Brazilianness and, on the other, those presenting
themselves as modernizing date back from before that era. To this end, the author proposes
an overview of the post WW1 period to spot the rise of jazz bands, which, in the “jazz age”
(the 1920s), extended their reach to different areas across Brazil, including inland cities. On
their rising trajectory, American musical elements continued to seep in, especially during the
1930s, when fox trot became the foreign music genre with the highest number of recordings
in the country. In order to highlight this phenomenon, this article intends to capture the
reactions to what was understood as a process of denationalization of Brazilian popular
music, which would eventually pave the way to the “disfigurement” of “authentic” samba
carried out by samba-canção and Bossa Nova.
Keywords: jazz; musical nationalism; tradition; modernity; national identity.
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MESA REDONDA 6 / ROUNDTABLE 6: Paisagens Sonoras
Históricas / Historical Soundscapes
Os sons contam muitas histórias: considerações sobre a temporalidade dos
sons e a historicidade das paisagens sonoras
Dr. Nuno Fonseca (CESEM/ FCSH/ UNL)

Os sons são entidades temporais, que ocorrem num determinado momento, duram mais
ou menos tempo e desaparecem, para sempre. Os sons são, portanto, acontecimentos
contingentes, mais ou menos duradouros, mas efémeros e irrepetíveis. Por outro lado, é
importante considerar que esses acontecimentos não existem isoladamente: os sons
produzem-se pelo choque entre corpos, pelo seu movimento ou pela sua vibração e,
sobretudo, pela perturbação de um meio que torna possível a sua audição. É importante
pois falar de uma multiplicidade de sons, que resulta sempre da interacção com um meio
e da complexa rede ressonante que os sons estabelecem entre os corpos que os geram,
que os reflectem, refrangem ou absorvem e que por eles são afectados. É essa inscrição
dos sons no tempo e o complexo contexto em que ocorrem que permite dizer que cada
som conta muitas histórias. Falar de paisagens sonoras é, portanto, não só considerar a
temporalidade dos sons mas a sua historicidade, a sua inscrição num determinado tempo
histórico, numa determinada comunidade de agentes sonoros e ouvintes e numa cultura
complexa de representações simbólicas e diferentes sensibilidades. Pretende-se aqui pois
fazer um conjunto de considerações críticas sobre essa temporalidade a partir da ontologia
dos sons e sobre a historicidade das paisagens sonoras, avaliando ainda as condições de
possibilidade do uso historiográfico dessa noção - “paisagem sonora” - a qual, ela própria,
conta muitas histórias.
Palavras-chave: Paisagens Sonoras; Ontologia dos Sons; Temporalidade; Historicidade;
“soundscape”

ABSTRACT
Sounds tell many stories: considerations about the temporality of sounds and the historicity
of soundscapes
Sounds are temporal entities, which occur at a given moment, last for awhile and disappear,
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forever. Sounds are therefore contingent events, with a duration, but ephemeral and
unrepeatable. Furthermore, it is important to consider that these events do not exist in
isolation: sounds are produced by the shock between bodies, by their movement or vibration
and, above all, by the disturbance of a medium that makes it possible to hear them. It is
important to speak of a multiplicity of sounds, which always result from the interaction with
a medium and the complex resonant network that sounds establish between the bodies that
generate them, that reflect, refract or absorb them and that are affected by them. It is this
inscription of sounds in time and the complex context in which they occur that allows us to
say that each sound tells many stories.
To speak of soundscapes is therefore not only to consider the temporality of sounds but
also their historicity, their inscription in a certain historical time, in a certain community
of sound agents and listeners and in a complex culture of symbolic representations and
different sensibilities. The intention here is to make a set of critical considerations about
this temporality, taking into account the ontology of sounds, and about the historicity of
soundscapes, while also assessing the conditions of possibility for the historiographic use
of this notion - “soundscape” - which by itself tells many stories.
Keywords: Soundscapes; ontology of sounds; Temporality; Historicity; “soundscape”

A Paisagem Sonora Histórica: contexto, aplicabilidades e desafios para a
musicologia luso-brasileira
Dr. Rodrigo Teodoro De Paula (CESEM /Universidade de Évora)
A partir da análise de um evento histórico é possível estabelecer critérios que permitem
entender a funcionalidade de sons específicos em ações socialmente ritualizadas,
praticadas por um determinado grupo social e num espaço geográfico restrito (rural
ou urbano). Essa análise, conforme os estudos sobre a Paisagem Sonora, conceito
desenvolvido pelo compositor, educador e ambientalista canadense Murray Schafer (1977),
permite-nos estabelecer relações entre os indivíduos, os sons e o ambiente (ou território)
onde esses sons se propagam, visando a compreensão das suas formas de interação, como
e por quem são produzidos e ouvidos, a sua funcionalidade nas ações coletivas e o seu
reconhecimento pelos grupos sociais. Entretanto, se o conceito de paisagem sonora abriu
para diversas disciplinas científicas, novas possibilidades de “interpretar” o som, o seu
caracter polissémico apontou problemáticas que, no caso da abordagem histórica, ou seja,
pensar uma paisagem sonora do passado, podem refletir na dificuldade de identificação
de fontes e tratamento das mesmas, na adaptação do conceito ao evento histórico e, para
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a musicologia histórica, estabelecer relações entre a prática musical e outros sons. Ainda
que diversas iniciativas, no ambiente musicológico internacional - com destaque para os
trabalhos de Reinhard Strohm (1985) e de Tim Carter (2002) - passaram a contemplar o tema
das Paisagens Sonoras, para a musicologia luso-brasileira, entendemos que somente a partir
do artigo “Vozes da cidade: Música no espaço público de Lisboa no final do Antigo Regime”,
publicado por Rui Vieira Nery (2008) é que o assunto passou, faseadamente, a ser abordado
por musicólogos portugueses e brasileiros. Propomos para a presente comunicação, realizar
uma retrospectiva sobre o uso do conceito de Paisagem Sonora, a partir de uma perspectiva
histórica, pela musicologia luso-brasileira, propor alguns critérios de análise e verificar a
aplicabilidade do conceito em projetos culturais.

ABSTRACT
The Historical Soundscape: context, applicability and challenges for Luso-Brazilian
musicology
Based on the analysis of a historical event, it is possible to establish criteria that allow
understanding the functionality of specific sounds in socially ritualized actions, practised by
a particular social group and in a restricted geographical space (rural or urban). This analysis,
according to studies on the Soundscape - a concept developed by the Canadian composer,
educator and environmentalist Murray Schafer (1977) - allows us to establish relationships
between the individuals, the sounds and the environment (or territory) where these sounds
propagate. It also aim at understanding their forms of interaction, how and by whom they
are produced and heard, their functionality in collective actions and their recognition by
social groups. However, if the concept of Soundscape has opened up new possibilities for
“interpreting” of the sound for different scientific disciplines, its polysemic character pointed
out problems that, in the case of the historical approach, that is, thinking about a soundscape
from the past, may reflect on the difficulty in identifying sources and treating them, adapting
the concept to the historical event and, for historical musicology, establishing relationships
between musical practice and other sounds. Although several initiatives, in the international
musicological environment - with emphasis on the works of Reinhard Strohm (1985) and Tim
Carter (2002) - started to contemplate the theme of Sound Landscapes, for Luso-Brazilian
musicology, we understand that only from of the article “Voices of the city: Music in the public
space of Lisbon at the end of the Old Regime”, published by Rui Vieira Nery (2008) is that
the subject came, in stages, to be approached by Portuguese and Brazilian musicologists.
We propose for this communication, to carry out a retrospective on the use of the concept
of Sound Landscape, from a historical perspective, by Luso-Brazilian musicology, to propose
some criteria of analysis and to verify the applicability of the concept in cultural projects.
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Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical
Iconography: concepts and methodologies
Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)
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 e conceituais, como 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.
Palavras-chave: Iconografia Musical; Conceitos; Metodologias; Música e Artes visuais

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. In the first part, will be
present the differences between Iconography and Iconology etymological meanings, such
as the historical background and the philosophical aspects of these concepts. Therefore, it
will be discussed the analytical method by Panofsky and his link with Aby Warburg, Ernst
Cassirer, Max Dvořák and Karl Mannheim’s works. It will be considered the acceptance
of Panofsky ideas on Art History, as well as the diffusion of 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.
Key-words: Musical Iconography; Concepts; Methodologies; Music and Fine Arts
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Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório
galante / Schemata Galant: counterpoint schemata in the
galant repertoire
Dr. Mário Marques Trilha (UEA)
O presente curso abordará a utilização do uso dos esquemas de contraponto (schematas),
pertencentes ao repertório setecentista, o chamado Estilo Galante, tal como apresentados e
explicados por Robert Gjerdingen.
Palavras-chave: Schemata, Contraponto, Estilo Galante, Teoria Musical, Composição Musical.

ABSTRACT
This course focuses on the use of the counterpoint schemata, belonging to the eighteenth
century musical repertoire, the so called Galant Style, as explained and presented by Robert
Gjerdingen.
Keywords: Schemata, Counterpoint, Galant Style, Musical Theory, Musical Composition

Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural
and Decolonial Music Education
Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)
Neste minicurso abordaremos algumas concepções de multiculturalismo desenvolvidas
por Stuart Hall e os conceitos de modernidade e colonialidade elaborados pelo coletivo
de intelectuais latino-americanos formado por Walter Mignolo, Anibal Quijano, E. Dussel e
outros. O objetivo do minicurso é contribuir para uma compreensão mais aprofundada da
pós-modernidade, utilizando as teorias críticas dos autores citados como ferramentas para
a realização de um giro decolonial no campo da música. Para isso, propomos um diálogo
musical Sul-Sul, entre as tradições musicais do Brasil e da Índia, construindo pontes que
possam libertar do ensino conservatorial e favorecer a improvisação e a criatividade.
Abstract
In this short course we will discuss some conceptions of multiculturalism developed by
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Stuart Hall and the concepts of modernity and coloniality elaborated by the collective of Latin
American intellectuals formed by Walter Mignolo, Anibal Quijano, E. Dussel and others. Our
aim is to contribute to a deeper understanding of postmodernity, using the critical theories
of the cited authors as tools for the realization of a decolonial turn in the field of music.
To this end, we propose a South-South musical dialogue between the musical traditions
of Brazil and India, building bridges that can liberate from conservatory training and favor
improvisation and creativity.

Canções de Elis / Elis’ Songs
Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
A partir do diálogo entre Música e História, campos intersolidários do conhecimento, abre-se
a uma discussão/reflexão musicológica acerca da cenarização sócio-histórico e cultural de
canções interpretadas pela cantora brasileira Elis Regina (1945-82), levando em consideração
o seu papel privilegiado de artista e de testemunha histórica de seu tempo. A abordagem
pedagógica contempla uma estrutura em quatro blocos temáticos, correspondentes a cada
um dos dias do minicurso, alicerçados em interpretações relevantes que a cantora Elis
Regina realizou entre os anos de 1965 a 1981.
ABSTRACT
From the dialogue between Music and History, inter-solidary fields of knowledge, musicological
discussion/reflection about the socio-historical and cultural setting of songs performed by
the Brazilian singer Elis Regina (1945-82) opens, taking into account her privileged role of
artist and historical witness of his time. The pedagogical approach includes a structure in
four thematic blocks, corresponding to each of the days of the mini-course, based on relevant
interpretations that the singer Elis Regina performed between the years 1965 to 1981.

Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective
Internet Search Strategies
Dra. Fernanda Cunha (UFG)
O minicurso intitulado Estratégias Eficazes de Buscas na Internet, tem como objetivo central
apresentar na prática recursos específicos – eficientes - no Google para se obter melhores
resultados em pesquisas e estudos com alguns cliques na internet, podendo melhor otimizar
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tempo e dinamizar resultados, seja qual for o tema de sua busca.
ABSTRACT
The short course entitled Effective Internet Search Strategies, has the central objective
of presenting specific resources - efficient - in Google in order to obtain better results in
research and studies with a few clicks on the internet, being able to better optimize time and
streamline results, whatever the topic of your search.

Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas
de música / Research and management: socio-educational
projects in music bands
Dr. Marcos Moreira (UFAL)

Este minicurso é uma proposta de modelo para desenvolvimento de projeto entre a
Universidade, governos estaduais, estaduais e municipais. Baseados na experiencia do
projeto JPMB -Jornada Pedagógica para Músicos de Banda da Universidade Federal de
Alagoas, pretende em três dias de encontro, pontuar os seguintes tópicos: 1-Exposição do
processo dos 12 anos de atividades dos projetos conexos de Extensão: As conexões das
parcerias; 2-Apontamentos técnicos da plataforma e o processo de inscrição e pesquisa; 3Apresentações de modelos propostos no minicurso.
Palavras-Chave: Projetos artísticos; Extensão Universitária; Pesquisa em Bandas.
ABSTRACT
This short course is a model proposal for project development between the University, state,
state and municipal governments. Based on the experience of the JPMB project - Pedagogical
for Band Musicians at the Federal University of Alagoas, it intends to highlight the following
topics in three days of meeting: 1-Exposition of the process of the 12 years of activities
of the related Extension projects: partnerships; 2-Technical notes of the platform and the
registration and research process; 3- Presentations of models proposed in the mini-course.
Keywords- Art projects; University Extension; Band Research.
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Programação das
Comunicações
29 de novembro (Domingo)
MUSICOLOGIA HISTÓRICA
Coordenação: Marília Álvares

16h

CADÊNCIAS DO GALANTE: A UTILIZAÇÃO NAS MISSAS DO PADRE JOSÉ
MAURICIO NUNES GARCIA
Fernando Tavares (USP)
Gustavo Caum Silva (USP)
Diosnio Machado Neto (USP)

16h30

OS GRACIOSOS NA ÓPERA DE DAVID PEREZ: CONSTRUÇÃO DA MÚSICA DE
PALITO, CÔMICO INSERIDO NA TRADUÇÃO PORTUGUESA DE 1797 DA ÓPERA
DEMETRIO DE PIETRO METASTASIO
Fernando Costa Barreto (UNICAMP)

17h

AS FONTES ORAIS NA CONSTRUÇÃO DA BIOGRAFIA DA COMPOSITORA LYCIA DE
BIASE BIDART
Nicole Manzoni Garcia (UNIRIO)

PÔSTER - MUSICOLOGIA HISTÓRICA
17h30

A INFLUÊNCIA DA CONTRARREFORMA NA VIDA MUSICAL DOS ESTADOS
GERMÂNICOS CATÓLICOS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII
Caio Amadatsu Griman (UNESP)

MUSICOLOGIA NOS ESPAÇOS LUSO-BRASILEIRO E IBERO-AMERICANOS
18h

SOBRE A BRISA DO MAR: O OFÍCIO E AS PRÁTICAS MUSICAIS DOS MESTRES DA
CAPELA NAS SÉS DE SALVADOR
Gilson Rodrigues Chacon de Oliveira (UFRGS)

MUSICOLOGIA: NOVOS OBJETOS E TRAJETÓRIAS
Coordenação: Denise Felipe

16h

MUSICOLOGIA IN AFRODIÁSPORA: O CANTO DO EXPOENTE MATEUS
ALELUIAOLINDA AO LONGO DOS SETECENTOS
Valquiria A. Camara (UnB)
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16h30

A INCLUSÃO DA PERFORMANCE NA ANÁLISE MUSICAL: UMA REFLEXÃO SOBRE
A ONTOLOGIA DA OBRA MUSICAL
Bibiana Bragagnolo (UFMT)
Didier Guigue (UFPB / UNICAMP)

17h

PÓS-MINIMALISMO? MENDES E CORTÁZAR CAMINHAM NOS MARES DO SUL...
Rita de Cássia Domingues dos Santos (ECCO / UFMT)

17h30

AS “SERESTAS” DE VILLA-LOBOS E AS COMPOSIÇÕES E ARRANJOS DE
TOM JOBIM PARA O ÁLBUM “CANÇÃO DO AMOR DEMAIS”: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA
Juliana Ripke (USP)

18h

PODCASTS E DECOLONIZAÇÃO NO 49o CURSO DE VERÃO DE DARMSTADT
Eduardo Kolody Bay (UnB)

DIALOGOS: ARTES, CULTURA, HISTÓRIA, SOCIEDADE
Coordenação: Andrea Teixeira

16h

CANTAR, COMER E REZAR: FOLIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PIRENÓPOLIS/
GO
João Guilherme da Trindade Curado (SEDUC/GO)
Alexandre Francisco de Oliveira (TECCER/UEG)
Maria Idelma Vieira D’Abadia (TECCER/UEG)

16h30

CANTO DE ENCANTOS: A SIMBOLOGIA DA SERRA DOS PIRENEUS EXPRESSA NA
MÚSICA
Sirlene Alves da Silva (UEG)
Maria de Fátima Oliveira (UEG)
Eliézer Cardoso de Oliveira (UEG)

17h

O SERTÃO IMAGINADO NAS BACHIANAS BRASILEIRAS DE HEITOR VILLA-LOBOS
Ana Judite de Oliveira Medeiros (IFRN)

17h30

CORAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PIRENÓPOLIS/GO: BREVES RELATOS
João Guilherme da Trindade Curado (SEDUC/GO)
Marcos Vinícius Ribeiro dos Santos (FAMA)
Nikolli Assunção Pereira (UniEVANGÉLICA)

18h

A TRAJETÓRIA INICIAL DO GÊNERO MUSICAL CHORO EM GOIÂNIA: UM ENFOQUE
NO PAPEL DA TRADIÇÃO GOIANA E NA ATUAÇÃO DO CLUBE DO CHORO
Mariana Marques Ferreira (UFG)
Magda de Miranda Clímaco (UFG)
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2 de dezembro (Quarta-feira)
MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A EDUCAÇÃO
Coordenação: Nilceia Protásio

17h

O CANTO CORAL NO COLÉGIO SANTA CLARA (GOIÂNIA – GOIÁS): UMA PRÁTICA
ARTÍSTICA E EDUCACIONAL
Germano Henrique Pereira Lopes (IFG)
Angelo de Oliveira Dias (UFG)

17h30

O PROJETO CAJUZINHOS DO CERRADO: UM DIFERENTE OLHAR SOBRE O
ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTO MUSICAL
Igor Viana Monteiro (Secretaria de Educação e Cultura de Senador Canedo)

18h

PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE PIRENÓPOLIS: UMA EXPERIÊNCIA MUSICAL
Aline Santana Lôbo (Secretaria Estadual de Educação de Goiás)
Tereza Caroline Lôbo (Secretaria Estadual de Educação de Goiás)

18h30

O CAMPO DE PRODUÇÃO MUSICAL NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ
DE GOIÁS NO SÉCULO XIX
Jéssica Rodrigues Neiva (UFG)
Flavia Maria Cruvinel (UFG)

MUSICOLOGIA E ESTUDOS DE GÊNERO
18h

A MULHER VIOLONISTA NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA EM GOIÂNIA-GO:
UMA TRAJETÓRIA DE DESAFIOS E CONQUISTAS
Ísis Krisna Martins e Vieira (UFG)
Flavia Maria Cruvinel (UFG)

MUSICOLOGIA E CRIAÇÃO MUSICAL (COMPOSIÇÃO E
PERFORMANCE)
Coordenação: Denise Zorzetti

17h

A OBRA MUSICAL EM DERIVA: A POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO
INTÉRPRETE COMO SUJEITO AUTÔNOMO
Daniel Gouvea Pizaia (UEL)

17h30

ASPECTOS INTERPRETATIVOS DE DILERMANDO REIS E MARCO PEREIRA SOBRE
A OBRA XODÓ DA BAIANA
Julio Cesar Moreira Lemos (UFG)
Marcia Taborda (UFRJ)

102

18h

RELAÇÕES DOS HORMÔNIOS CORTISOL E TESTOSTERONA COM O GESTO
MOTOR E A PERFORMANCE MUSICAL
Vida Altoé Pimenta (UFG)
Luciano Ferreira Pontes (UFG)

18h30

EFEITOS VOCAIS E O BINÔMIO TEXTO-SOM NA GRAVAÇÃO DE ELIS REGINA DE
VOU DEITAR E ROLAR
Alfredo Ribeiro (UFMG)

19h

REYNALDO HAHN E A PRÁTICA MUSICAL CARIOCA NA PRIMEIRA METADE DO
SÉCULO XX
Robson da Silva Lemos (UFRJ)
Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)

MUSICOLOGIA HISTÓRICA
Coordenação: Andrea Teixeira

17h

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FIGURAS RETÓRICO-MUSICAIS DE J. BURMEISTER
(1606)
Cassiano de Almeida Barros (UDESC)

17h30

QUAL É A MÚSICA BRASILEIRA, AFINAL?
Sabrina Laurelee Schulz (UEM)

18h

MÁRIO DE ANDRADE, H. J. KOELLREUTTER E A FUNCIONALIDADE DA ARTE:
A RELATIVIDADE DOS VALORES ESTÉTICOS E SEUS DESDOBRAMENTOS
POLÍTICOS, PEDAGÓGICOS E COMPOSICIONAIS
Marcus Wolf (UNIRIO)

18h30

NHANHÁ DO COUTO: HOMENAGENS DO 20 DE AGOSTO
Consuelo Quireze Rosa (UFG)

19h

BACHIANAS BRASILEIRAS NO. 2: VILLA-LOBOS’ ORIGINAL VERSION FOR CELLO
AND PIANO
Lars Hoefs (UNICAMP)
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CADÊNCIAS DO GALANTE: A UTILIZAÇÃO NAS MISSAS DO PADRE JOSÉ
MAURICIO NUNES GARCIA
CADENCES OF GALANTE: THE USE IN THE MASSES OF FATHER JOSÉ
MAURICIO NUNES GARCIA
Fernando Tavares (USP)
femtavares@usp.br

Gustavo Caum e Silva (USP)
gustavo.caum.silva@usp.br

Diosnio Machado Neto (USP)
dmneto@usp.br

Este artigo faz parte da linha de pesquisa sobre significação musical exercida pelo
Laboratório de Musicologia da EACH, que toma por base a estética do período galante,
no qual as composições do Padre José Mauricio Nunes Garcia estavam vinculadas.
Tendo como objetivo a busca pela compreensão da construção discursiva do compositor,
levamos em conta os processos da retórica e da práxis musical de grandes compositores
do período, assim como as ferramentas que formavam a base teórica. Neste sentido, o
entendimento das schemata e das cadências se valem de grande importância e são a base
para a apresentação da fundamentação teórica presente neste trabalho. Para demonstrar o
vínculo de José Mauricio com a música do período selecionamos o primeiro movimento de
três missas do compositor, São Pedro de Alcântara, Pastoril e Santa Cecília. Concluímos que
as articulações tópicas e discursivas consolidam seu repertório dentro da tradição galante
e demonstram a sua formação contemporânea ao que era ensinado em centros como o de
Nápoles. Esta conclusão vai ao encontro da teoria observada por Robert Gjerdingen que leva
em consideração as relações contrapontísticas, os aspectos métricos para a criação do
sentido e que no caso das cadências, com sua origem nas clausulae medievais, funcionam
como encerramento, sejam eles definitivos ou sobre segmentos.
Palavras-chave: galante, cadências, schemata, significação musical, José Mauricio Nunes
Garcia.

The present article is part of the line of research on musical significance developed by the
Laboratório de Musicologia - EACH, which is based on the aesthetcs of the gallant period,
in which the compositions of Father José Mauricio Nunes Garcia were linked. With the
objective of seeking to understand the composer’s dirsusive construction, we take into
account the processes of rhetoric and musical praxis of great composers of the period,
as well as the tools that formed the theoretical basis. In this sense, the understanding of
schemata and cadences are of great importance and are the basis for the presentation of
the theoretical foundation present in this work. To demonstrate José Mauricio’s connection
with the music of the period, we selected the first movement of three masses by the
composer: São Pedro de Alcântara, Pastoril and Santa Cecília. We conclude that the topical
and discursive articulation they have, consolidate their repertoire within the gallant tradition
and demonstrate their contemporary training to what was taught in great centers, such as
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Naples. This conclusion is in line with the theory observed by Robert Gjerdingen that takes
into account the contrapuntal relation, the metric aspects for the creation of meaning and
that in the case of cadences, with their origin in medieval clausulae, work as closure, be they
definitive or on segments.
Keywords: gallant, cadences, schemata, musical significance, José Mauricio Nunes Garcia.

OS GRACIOSOS NA ÓPERA DE DAVID PEREZ: CONSTRUÇÃO DA MÚSICA DE
PALITO, CÔMICO INSERIDO NA TRADUÇÃO PORTUGUESA DE 1797 DA ÓPERA
DEMETRIO DE PIETRO METASTASIO
THE GRACIOSOS IN THE DAVID PEREZ’S OPERA: CONSTRUCTION OF
PALITOS’S MUSIC, INSERTED COMIC CHARACTER IN THE 1797 PORTUGUESE
TRANSLATION OF THE OPERA DEMETRIO BY PIETRO METASTASIO
Autor: Fernando Costa Barreto (UNICAMP)

fernandocostabarreto@gmail.com

Coautora: Adriana Giarola Kayama (UNICAMP)

agkayama@gmail.com

Trataremos nesse artigo da criação de uma versão musical para o texto da ária “Digo-te
que componho” destinada ao gracioso Palito, um dos três cômicos presentes na tradução
anônima de 1797, para o português, da ópera Demetrio, com libreto de Pietro Metastasio. A
música será criada a partir da ária “Eu sei muito bem cantar” destinada ao cômico Sacatrapo,
um dos graciosos cuja música acompanhou uma apresentação não datada da ópera de
Demetrio e Cleonice. Os manuscritos musicais preservados desses graciosos (apenas as
partes orquestrais) encontram-se na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa em Portugal,
sobre o registro G pratica 85, e o texto traduzido encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa.
A música vocal de Sacatrapo (bem como seu texto) se perdeu, portanto, demonstraremos
aqui o tratamento aplicado na construção de uma nova linha vocal que será realizada sobre
o texto da ária de Palito (da tradução de 1797). Essa construção faz parte da pesquisa de
doutorado deste pesquisador, que tem como objetivo criar uma edição moderna da ópera
Demetrio a partir da versão em português da música do compositor David Perez (encontrada
em Vila Viçosa), utilizando o texto traduzido em 1797 como referência da estrutura textual
metastasiana das cenas e atos. Esta edição moderna conterá também números musicais
para os graciosos Sinalefa e Palito.
Palavras-chave: Demetrio. Pietro Metastasio. David Perez. Graciosos. Edição moderna.
In this article we will discuss the creation of a musical version for the text of the aria “Digo-te
que componho” designated to the gracioso Palito, one of three comic characters in the 1797
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anonymous Portuguese translation of the opera Demetrio, with libretto by Pietro Metastasio.
The music will be composed based on the aria “Eu sei muito bem cantar”, written for the
comic character Sacatrapo, one of the graciosos that took part in the undated performance
of the opera Demetrio e Cleonice. The manuscripts related to this performance, with only
the instrumental parts preserved for the graciosos, are located in the Biblioteca do Paço
Ducal, in Vila Viçosa, Portugal, registered under G pratica 85, and the translated text of the
same opera is located in the Biblioteca Nacional de Lisboa. The vocal part for Sacatrapo (as
well as its text) is lost, therefore, we will demonstrate the procedures adopted to construct
a new vocal line, which will be adapted to Palito’s aria (from the 1797 translated text). This
construction is part of this author’s Doctoral research, which proposes to make a modern
edition of David Perez’s opera Demetrio, based on the Portuguese version of the opera
(from the archives in Vila Viçosa), using the 1797 translated text, which is closely related to
the structure (scenes and acts) of Metastasio’s text. This modern edition will also include
musical numbers for the graciosos Sinalefa and Palito.
Keywords: Demetrio. Pietro Metastasio. David Perez. Graciosos. Modern edition.

As fontes orais na construção da biografia da compositora Lycia de Biase
Bidart
Nicole Manzoni Garcia (UNIRIO)
nicole.mgarcia@hotmail.com

Resumo: Lycia de Biase Bidart (1910-1991) foi uma compositora, pianista e maestrina
brasileira. As fontes escritas apresentam uma grande defasagem de informações a seu
respeito, por isso optou-se por recorrer às fontes orais para acrescentar informações à sua
biografia. O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de três entrevistas
semi-estruturadas, realizadas com familiares da compositora a respeito de sua vida, obra
e atuação musical. As fontes orais foram relacionadas entre si e com as fontes escritas.
As entrevistas forneceram uma perspectiva pessoal sobre a compositora, enquanto a
comparação entre as fontes orais e escritas provou-se essencial para a confirmação das
informações e para a construção da sua memória.
Palavras-chave: Lycia de Biase Bidart; Compositora brasileira; Musicologia histórica; Fontes
orais.
Abstract: Lycia de Biase Bidart (1910-1991) was a composer, pianist, and Brazilian
conductor. The written sources present a lack of information, which made indispensable
the oral sources as a complement to her biography. The present paper aims to examine the
results of three semi-structured interviews with the composer’s family about her life, work,
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and musical development. For this purpose, both oral and written sources were related.
The interviews show a personal perspective about the composer, while the comparisons
between oral and written sources were essential for information’s verification and her
memories’ construction.
Keywords: Lycia de Biase Bidart; Brazilian composer; Historical Musicology; Oral sources.

Musicologia in Afrodiáspora: o canto do expoente Mateus Aleluia/
Musicology in African Diaspora: the song of exponent Mateus Aleluia
Valquiria A. Camara (UnB)
valcomunica@gmail.com

Este artigo intenciona elaborar uma introdução viável acerca da inserção do tema
afrodiáspora na agenda dos estudos de Musicologia, partindo de suas definições
iniciais em determinada bibliografia desta disciplina, ao mesmo tempo que trará como
exponencial desses atravessamentos a referência ao cantor Mateus Aleluia. A perspectiva
do pensamento da afrodiáspora apresenta possibilidades da visão de anterioridade sobre
as constituições históricas com certa centralidade para o Continente Africano. Propõe-se,
assim, refletir sobre as dimensões da agenda temática da afrodiáspora em Musicologia, no
que diz respeito a perspectivas que este tema possibilita nos estudos da disciplina, ao passo
que é absorvido por metodologias desta, em especial, no que se revela para os estudos em
Música que referenciam a África e os aspectos de “genealogias” transnacionais.
Palavas-chave: Musicologia, Afrodiáspora, Os Tincoãs, Mateus Aleluia.
Abstract: This article intends to elaborate a viable introduction about the insertion of the
African Diaspora theme in the Musicology studies agenda, starting from its initial definitions
in a certain bibliography of this discipline, at the same time that it will bring as exponential
of these crossings the reference to the singer Mateus Aleluia. The perspective of African
Diaspora’s thought presents possibilities of the vision of anteriority on the historical
constitutions with a certain centrality for the African Continent. Thus, it is proposed to
reflect on the dimensions of the thematic agenda of African Diaspora in Musicology, with
regard to the perspectives that this theme enables in the studies of the discipline, while
being absorbed by its methodologies, especially in what is revealed for studies in Music
that refer to Africa and aspects of transnational “genealogies”.
Keywords: Musicology, African Diaspora, Os Tincoãs, Mateus Aleluia.
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A INCLUSÃO DA PERFORMANCE NA ANÁLISE MUSICAL: UMA REFLEXÃO
SOBRE A ONTOLOGIA DA OBRA MUSICAL
THE INCLUSION OF PERFORMANCE IN MUSICAL ANALYSIS: A REFLECTION
ABOUT THE ONTOLOGY OF THE MUSICAL WORK
Bibiana Bragagnolo (UFMT)
bibi_bragagnolo@hotmail.com

Didier Guigue (UFPB / UNICAMP)
didierguigue@gmail.com

Resumo: Este artigo traz uma reflexão sobre os posicionamentos ontológicos em relação à
obra musical a partir de uma pesquisa maior que desenvolveu uma metodologia de análise
da sonoridade, onde a performance atuou como um elemento central na compreensão deste
parâmetro nas obras selecionadas. Assim, a partir da crítica às ontologias tradicionais,
propomos uma visão alternativa da obra musical, que foi tomada como base teórica para
o desenvolvimento do referido procedimento analítico. As reflexões trazidas se mostraram
relevantes na compreensão sobre o impacto do posicionamento ontológico nas pesquisas
e práticas musicais.
Palavras chave: Análise musical; Performance; Ontologia da obra musical.
Abstract: This paper brings some thoughts about the ontological positionings in relation
to the musical work based on a major research that developed a methodology of analysis
of the sonority where the performance acted as a central element in the comprehension of
this parameter in selected pieces. Fro the critic of the traditional ontologies, we propose
an alternative view of the musical work, that was taken as the theoretical basis to the
development of the already referred analytical procedure. The reflections brought showed
themselves relevant to the comprehension about the impact of the ontological positionings
in musical research and practices.
Keywords: Musical analysis; Performance; Ontology of the musical work.

PÓS-MINIMALISMO? MENDES E CORTÁZAR CAMINHAM NOS MARES DO
SUL...
Rita de Cássia Domingues dos Santos (ECCO / UFMT)

rita.domingues@gmail.com

Resumo: Propõe-se aqui apresentar um recorte da tese intitulada “Pós-Minimalismo na
terceira fase composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”. O objetivo
principal desta pesquisa foi identificar a existência de características pertinentes ao PósMinimalismo na terceira fase composicional de Gilberto Mendes; e como objetivo secundário
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discriminar como o Pós-Minimalismo se apresenta no contexto da cultura contemporânea.
Neste intuito houve a escolha de seis obras: Três Contos de Cortázar (1985), Il Neige de
Nouveau! (1985); O Último Tango em Vila Parisi (1987), Für Annette (1993); Abertura de
Ópera Issa (1995) e Viva Villa II (1998). Para esta comunicação selecionamos a análise
da obra Três Contos de Cortázar. As ferramentas analíticas para obter-se a constatação
do Pós-Minimalismo abrangeram um vasto espectro de amplitude, pois se verificou
a inequívoca necessidade de buscar a heterogeneidade de métodos como análises
intertextuais envolvendo paródia, ironia e citação, Teoria dos Conjuntos, e a necessidade de
se desvelar a Estética da Impureza. Na introdução deste texto discorremos sobre o trajeto da
pesquisa como um todo; e no desenvolvimento, além da contextualização da obra e análise,
apresentamos sucintas considerações sobre o compositor santista. Como conclusões
apresentamos o papel que a Estética da Impureza e a intertextualidade exercem tanto no
Pós-Minimalismo como nesta obra de Mendes. Pretendeu-se, com este estudo, contribuir
para maior conhecimento sobre um objeto pouco explorado na musicologia brasileira, o PósMinimalismo, sob uma perspectiva interdisciplinar que propiciou novas trajetórias, além de
disseminar uma compreensão mais abrangente da terceira fase composicional de Gilberto
Mendes, exponencial compositor brasileiro do século XX.
Palavras-chave: Pós-Minimalismo. Gilberto Mendes. Três Contos de Cortázar. Estética da
Impureza. Intertextualidade em Música.

Abstract: Here it is presented an excerpt from the thesis entitled “Pós-Minimalismo na
terceira fase composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”. This research’s
main objective was to identify the existence of relevant characteristics to Post-Minimalism
in the Gilberto Mendes’ third compositional phase; and, as a secondary objective was aimed
to discriminate how Post-Minimalism presents itself in the context of contemporary culture.
For this, six works were chosen: Três Contos de Cortázar (1985), Il Neige de Nouveau!
(1985); O Último Tango em Vila Parisi (1987), Für Annette (1993); Abertura da Ópera Issa
(1995) and Viva Villa II (1998). As for this communication, we have selected the analysis
of the piece Três Contos de Cortázar. The analytical tools to proceed the Post-Minimalism
verification covered a wide range of amplitude, as there was an unequivocal need to seek the
heterogeneity of methods such as intertextual analysis including parody, irony and quotation,
Set Theory, beyond the need to unveil aspects the Aesthetics of Impurity. In the introduction
of this text is discussed the research path as a whole; and in its development, as an addition
to the contextualization of the work and analysis, we present succinct considerations
about this composer from Santos city. In the conclusion part, we covered the role that the
Aesthetics of Impurity and intertextuality had played both in Post-Minimalism in general and
in this work by Mendes specifically. The goal of this study was to contribute to greater the
knowledge about a little-explored object in Brazilian musicology, Post-Minimalism, from an
interdisciplinary perspective that provided new trajectories, in addition to disseminating a
more comprehensive understanding of Gilberto Mendes’ third compositional phase, once he
was an exponential 20th-century Brazilian composer.
Keywords: Post-Minimalism. Gilberto Mendes. Três Contos de Cortázar. Aesthetics of
Impurity. Intertextuality in Music.
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AS “SERESTAS” DE VILLA-LOBOS E AS COMPOSIÇÕES E ARRANJOS DE
TOM JOBIM PARA O ÁLBUM “CANÇÃO DO AMOR DEMAIS”: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA
VILLA-LOBOS’ “SERESTAS” AND TOM JOBIM’S COMPOSITIONS AND
ARRANGEMENTS FOR THE ALBUM “CANÇÃO DO AMOR DEMAIS”: A
COMPARATIVE ANALYSIS
Juliana Ripke (USP)
juripke@hotmail.com

Resumo: As relações entre os compositores brasileiros Heitor Villa-Lobos (1887–1959) e Tom
Jobim (1927–1994) são bastante comentadas e mencionadas em entrevistas e trabalhos
acadêmicos. O presente trabalho pretende, portanto, fazer uma análise comparativa entre
determinadas características e processos composicionais das “Serestas” do compositor
brasileiro Heitor Villa-Lobos (12 compostas entre os anos de 1925-26, e 2 entre 1943-44) e
as canções e arranjos feitos por Tom Jobim para o disco “Canção do amor demais” (Elizeth
Cardoso, 1958) (considerado um dos marcos iniciais do movimento da Bossa Nova). Paulo
Jobim, filho de Tom Jobim, declarou que os arranjos feitos por Tom Jobim para o disco
“Canção do amor demais” são relativamente simples, mas caprichosos, “flertados com a
música de câmara”. Ainda diz: “tem a ver com as Serestas do Villa, normalmente tocadas
ao piano, que foram arranjadas em um disco do qual meu pai era fã” (JOBIM, P., 2018).
Desejamos que os resultados obtidos com as presentes análises possam revelar elementos
que demonstrem a pregnância da música villalobiana em Tom Jobim.
Palavras-chave: Villa-Lobos. Tom Jobim. Serestas. Bossa nova.

Abstract: The relations between Brazilian composers Heitor Villa-Lobos (1887–1959) and Tom
Jobim (1927–1994) are widely commented on and mentioned in interviews and academic
works. The present work intends, therefore, to make a comparative analysis between certain
characteristics and compositional processes of the “Serestas” of the Brazilian composer
Heitor Villa-Lobos (12 composed between the years 1925-26, and 2 between 1943-44) and the
songs and arrangements made by Tom Jobim for the album “Canção do amor muito” (Elizeth
Cardoso, 1958) (considered one of the starting points of the Bossa Nova movement). Paulo
Jobim, son of Tom Jobim, declared that the arrangements made by Tom Jobim for the album
“Canção do amor demais” are relatively simple, but capricious, “flirted with chamber music”.
He also says: “they look like the Serestas do Villa, usually played on the piano, which were
arranged on a record that my father was a fan of” (JOBIM, P., 2018). We hope that the results
obtained with the present analyzes can reveal elements that demonstrate the pregnancy of
Villalobian music in Tom Jobim.
Keywords: Villa-Lobos. Tom Jobim. Serestas. Bossa nova.
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PODCASTS E DECOLONIZAÇÃO NO 49º CURSO DE VERÃO DE DARMSTADT
Eduardo Kolody Bay (UnB)

Resumo: O presente artigo busca compartilhar entrevistas, discussões e debates realizados
no âmbito do 49º Curso de Verão de Darmstadt, em 2018. O Autor foi um dos participantes
da Oficina Talking About Music (Conversando Sobre Música) cujo objetivo era a produção
de textos e, principalmente, podcasts discutindo Música Nova a partir das palestras e
apresentações musicais realizadas durante o Curso de Verão. Os diversos discursos sobre
decolonialidade existentes em diferentes países foram temas recorrentes nas palestras e
nas obras apresentadas durante o evento.
Palavras-chave: Darmstadt, Radio, Podcast, Música Nova, Decolonialidade.
Abstract: This paper shares interviews, discussions and debates made during the 49º
Darmstadt Summer Course, in 2018. The author participated in the workshop Talking About
Music which the objective was making texts and, mainly, podcasts discussing New Music
from the lectures and musical presentations that took place during the summer course. The
discourses about decolonialism present in different countries were recurring subject on the
lectures and pieces presented during the event.
Keywords: Darmstadt, Radio, Podcast, New Music, Decolonialism.

CANTAR, COMER E REZAR: FOLIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE
PIRENÓPOLIS/GO
SING, EAT AND PRAY: THE HOLY DIVINE SPIRIT REVELRY FROM
PIRENÓPOLIS/GO
João Guilherme da Trindade Curado (SEDUC / GO)
joaojgguilherme@gmal.com

Alexandre Francisco de Oliveira (TECCER / UEG)
xandepiri_95@hotmail.com.br

Maria Idelma Vieira D’Abadia (TECCER / UEG)
maria.dabadia@ueg.br

A Folia do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/Goiás, é uma das manifestações que compõe
a Festa do Divino Espírito Santo, Patrimônio Cultural do Brasil desde 2010, registrada no
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Livro de Celebrações (IPHAN, 2017). A Folia atualmente tem uma tríplice divisão: a mais
antiga, com aproximadamente 160 anos, é mais conhecida como Folia Tradicional, e tem
seu trajeto pelas áreas rurais do município, passando também por povoados, sendo que
os foliões fazem o percurso “giro” montados em equinos e mantendo acampamentos. A
segunda Folia é a da Rua, designação que indica que o “giro” ocorre pelas ruas da cidade,
quando os foliões se deslocam caminhando e têm a possibilidade de dormirem em suas
casas entre o final dos rituais noturnos e o início dos matinais, ocorre há cerca de 60 anos. A
mais recente Folia foi instituída no ano de 2001 pelo então pároco local, por isso é conhecida
por Folia do padre ou da Renovação Cristã, e visa conter excessos e ser mais dedicada à
religiosidade. Uma Folia é composta por várias ritualidades que lhe sustentam enquanto
manifestação religiosa ou cultural de um povo. O objetivo proposto é investigar a presença
das comidas e bebidas rituais nas letras das músicas da Folia, buscando compreender
as razões de tais referências neste universo festivo. A Paisagem sonora será uma das
categorias investigativa da pesquisa, que se pautará ainda em material bibliográfico e no
acervo de nossos trabalhos de campo produzidos em mais de uma década, com gravações,
entrevistas, registros das letras musicais.
Palavras-chave: Folia do Divino Espírito Santo; Musicalidade; Pirenópolis; Comidas; Bebidas

The Holy Divine Spirit Revelry from Pirenópolis/Goiás is one of the composing manifestations
of The Divine Spirit Festival, a Cultural Heritage from Brazil since 2010 that was registered in
the Book of Celebrations (IPHAN, 2017). Currently the Revelry has a triple division: the oldest
one, which is 160 years old approximately, is widely known as Traditional Revelry and it has
its routes through the rural area of the municipality, also passing through villages, and its
revelers make the route (“giro” ) riding on equines and maintaining camps. The second one
is The Street Revelry, a designation that indicates that the “giro” takes place in the streets of
the city, when revelers move around on foot and have the possibility to sleep in their homes
between the end of the night rituals and the beginning of the morning ones, it occurs for
over 60 years. The most recent Revelry was established by the formal parish priest in 2001,
which is why it is known as Priest’s Revelry or Christian Renewal’s Revelry and it aims to
contain excesses and be more dedicated to religiosity. The Revelry is composed of several
rituals that sustain it as a religious or cultural manifestation of a people. The proposed
objective is to investigate the presence of ritual foods and beverages in the lyrics of Folia
songs, seeking to understand the reasons for such references in this festive universe. The
soundscape will be one of the investigative categories of the research, which will also be
based on bibliographic material and collection of our field works produced in more than a
decade, with recordings, interviews, records of musical lyrics.
Keywords: Holy Divine Spirit Revelry; Musicality; Pirenópolis; Food; Beverages.
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CANTO DE ENCANTOS: A SIMBOLOGIA DA SERRA DOS PIRENEUS EXPRESSA
NA FESTA E NA MÚSICA
CHANT OF CHARMS: THE SYMBOLOGY OF PIRENEUS MOUNTAIN
EXPRESSED IN THE FESTIVAL AND IN THE MUSIC
Sirlene Alves da Silva (UEG)
sirlepiri@hotmail.com

Maria de Fátima Oliveira (UEG)
proffatima@hotmail.com

Eliézer Cardoso de Oliveira (UEG)
ezi@uol.com.br

Resumo: A Serra dos Pireneus, composta por uma natureza marcante, está situada no
Cerrado Goiano, a 20 km da cidade de Pirenópolis (GO). É neste cenário que acontece
anualmente uma festa do catolicismo popular no plenilúnio do mês de julho, a Romaria
da Santíssima Trindade ou, como é popularmente conhecida, a Festa do Morro. O culto
festivo é voltado também à contemplação da natureza e ao lazer, o que o configura em um
espaço que comporta elementos tanto do sagrado quanto do profano. A música é analisada
como uma importante forma de expressão nesse espaço geográfico e cultural carregado
de simbologia. Assim, o artigo busca compreender esse espaço natural e religioso a partir
de três canções locais: Sino dos Pireneus, Ave Maria dos Pireneus e Centro do meu País.
Por meio da análise das canções é possível perceber a estreita relação entre natureza e
religiosidade, e a importância dos Pireneus como um dos elementos constituintes da
identidade cultural do pirenopolino, longo da história.
Palavras-chaves: Pireneus; festa; música; espaço; simbologia.

Abstract: The Pireneus Hills, characterized by its remarkable nature, are located at the Cerrado
(Brazilian Savannah) from Goiás State, 20 km from the city of Pirenópolis (GO). It is in this
scenario that a feast of popular Catholicism – The Pilgrimage of the Holy Trinity, commonly
known as the Hill’s Feast – takes place annually during the full moon. The festive cult is also
focused on the contemplation of the nature as well as it is focused on the leisure, which
configures it as a space that includes elements of both the sacred and the profane practices.
Music is also analyzed as a form of expression in this space entrenched with symbolism.
The article seeks to analyze this natural and religious space from three local songs: “Bell of
the Pyrenees”, “Ave Maria of the Pyrenees” and “Center of my Country”. Through these it is
possible to realize the importance of the Pyrenees as a constituent element of one of the
cultural identities of the Pirenopolino, built throughout history and the close relationship
between nature and religiosity.
Keywords: Pireneus; Feast; Music; Space; symbology.

114
114

O SERTÃO IMAGINADO NAS BACHIANAS BRASILEIRAS DE HEITOR VILLALOBOS THE HINTERLAND IMAGINED IN THE BRAZILIAN BACHIANAS BY
HEITOR VILLA-LOBOS
Ana Judite de Oliveira Medeiros (IFRN)
ana.oliveira@ifrn.edu.br

Sendo a música de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) investigada desde a década de 1970, e
considerando sua importância e amplitude, trazemos neste artigo mais um aspecto encontrado
em sua obra, a referência ao Sertão nordestino em peças da Série Bachianas Brasileiras.
Ao observar a obra, chama-nos atenção, a utilização de ritmos e melodias características
da região, que contribuem a elaborar um imaginário para além de sua regionalidade. Isso
porque, historicamente, para o Sertão nordestino foram construídas definições que o
delimitava como a sub-região do fenômeno das secas e de apego museológico à cultura
popular e ao folclore, características reproduzidas e divulgadas amplamente na literatura,
nas artes em geral, na mídia, atravessando mais de um século. Entretanto, ao investigar
a Série Bachianas Brasileiras, vimos o quanto é fértil e profuso esse tema, e como há nele
nichos de valor para a contemporaneidade, o qual nos possibilitou refletir criticamente.
Para isso, apresentamos quatro peças da Série, denominadas de Bachianas Sertanejas, que
demonstram outros aspectos do Sertão nordestino, identificado em sua escrita e percepção
sonora, que as favorece como ‘objeto’ virtual vivo e aberto.
Palavras-chave: Sertão; Bachianas Brasileiras; Heitor Villa-Lobos.
Abstract:
Since the music of Heitor Villa-Lobos (1887-1959) has been investigated since the 1970s,
and considering its importance and breadth, we bring in this article another aspect found in
his work, the reference to the Northeastern Sertão in pieces from the Bachianas Brasileiras
Series. When observing the work, it draws our attention, the use of rhythms and melodies
characteristic of the region, which contribute to elaborate an imaginary beyond its regionality.
This is because, historically, definitions for the Northeastern Sertão were defined that defined
it as the sub-region of the phenomenon of droughts and museological attachment to popular
culture and folklore, characteristics reproduced and widely disseminated in literature, in the
arts in general, in the media , spanning more than a century. However, when investigating the
Bachianas Brasileiras Series, we saw how fertile and profuse this theme is, and how there
are niches of value for contemporary times, which allowed us to reflect critically. For this,
we present four pieces of the Series, called Bachianas Sertanejas, which demonstrate other
aspects of the northeastern Sertão, identified in their writing and sound perception, which
favors them as a live and open virtual ‘object’.
Key words: Sertão; Bachianas Brasileiras; Heitor Villa-Lobos.
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CORAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PIRENÓPOLIS/GO:
BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS
OUR LADY OF THE ROSARY CHOIR, PIRENÓPOLIS/GO:
BRIEF HISTORICAL NOTES
João Guilherme da Trindade Curado (SEDUC / GO)
joaojgguilherme@gmal.com

Marcos Vinícius Ribeiro dos Santos (FAMA)
marcosviniciusrs@gmail.com

Nikolli Assunção Pereira (UniEVANGÉLICA)

nikollinap@gmail.com

O Coral Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis é bastante antigo e desde sua criação é
responsável pela musicalidade sacra em solenidades festivas como missas diversas, novenas
e procissões, com músicas ainda cantadas em latim que fazem parte da tradição cultural
pirenopolina. No entanto, vale destacar que os componentes do Coral são voluntários, que
se dedicam em semanas de ensaios ao longo do ano para se apresentarem nos eventos do
calendário litúrgico festivo da cidade. Os integrantes do Coral, em sua maioria, são leigos
tanto no Latim quanto em Música, o que demanda boa vontade e grande dedicação, tanto dos
voluntários quanto dos músicos e do maestro. O Coral é hoje vinculado à Banda de Música
Phoenix, guardiã das partituras e detentora do espaço para reuniões, ensaios e da guarda
documental. O presente objetivo é elaborar breve apontamento histórico sobre a atuação do
Coral, percorrendo algumas questões históricas, assim como a atuação recente do Coral em
Pirenópolis, com foco para a Semana Santa do ano de 2020. Metodologicamente visamos
apresentar três perspectivas de abordagens que coadunam com as atuações dos autores:
a História, a Arquitetura e a Saúde. Recorreremos à pesquisa bibliográfica e análise de lives,
pois entendemos que no contexto atual, faz-se necessário pontuar as interferências pelas
quais passaram a atuação do Coral na Semana Santa. A principal categoria de investigação
será a Paisagem Sonora já amplamente conhecida e percebida pelos pirenopolinos mediante
as músicas sacras cantadas nas festas católicas locais.
Palavras-chave: Coral Nossa Senhora do Rosário; Pirenópolis; Histórico; Paisagem Sonora
The Our Lady of the Rosary Choir is quite old and since its creation it has been responsible for
sacred musicality in festive solemnities such as various masses, novenas and processions,
with songs still sung in Latin that are part of the cultural tradition from Pirenópolis. However,
it is worth noting that the members of the Choir are volunteers, who dedicate themselves to
weeks of rehearsals throughout the year to perform at the events of the city’s festive liturgical
calendar. Most of the members of the Choir are lay people both in Latin and in Music, which
demands goodwill and great dedication, both from the volunteers and the musicians as well
as the from the conductor. The Choir is now linked to the Phoenix Music Band, guardian
of the music partiture and owner of the space for meetings, rehearsals and the document
guard. The present objective is to elaborate a brief historical notes on the performance of
the Choir, covering some historical issues, as well as the recent performance of the Choir in
Pirenópolis, focusing on Holy Week in the year 2020. Methodologically we aim to present three
perspectives of approaches that are consistent with the performance of the authors: History,
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Architecture and Health. We will resort to bibliographic research and analysis of lives, as we
understand that in the current context, it is necessary to point out the interferences that the
performance of the Choir during Holy Week went through. The main research category will
be the Sound Landscape, already widely known and perceived by the Pyrenopolians through
the sacred music sung at the local Catholic festivals.
Keywords: Our Lady of the Rosary Choir; Pirenópolis; Historic; Sound Landscape

A TRAJETÓRIA INICIAL DO GÊNERO MUSICAL CHORO EM GOIÂNIA: UM
ENFOQUE NO PAPEL DA TRADIÇÃO GOIANA E NA ATUAÇÃO DO CLUBE DO
CHORO.
THE INITIAL TRAJECTORY OF THE MUSICAL GENRE CHORO IN GOIÂNIA: A
FOCUS OF THE ROLE OF GOIÁS TRADITION AND PERFORMANCE OF THE
CLUB OF THE CHORO
Mariana Marques Ferreira (UFG)
meury.97@hotmail.com
Magda de Miranda Clímaco (UFG)
magdaclimaco@ufg.br
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a trajetória inicial do Choro na cidade de
Goiânia, com um foco na sua interação com a tradição goiana herdada da antiga capital
Goiás, na criação e atuação de um Clube do Choro, e nos processos identitários do
Choro Goianiense. A investigação, de caráter qualitativo, que levou avante uma pesquisa
bibliográfica, uma pesquisa documental, e, sobretudo, relatos orais, possibilitou observar
que a força da herança cultural da tradição goiana, através da prática dos seresteiros e junto
à presença de músicos de outras regiões do país que praticavam o choro e vieram habitar
a “capital moderna”, oportunizou a presença e uma trajetória histórica deste gênero em
Goiânia, viabilizadoras de uma escola e de um Clube do Choro. Trajetória histórica, escola e
Clube do Choro que, nas suas peculiaridades e representações, se constituíram em lastros
importantes para que o choro se desenvolvesse e continuasse vivo.
Palavras-Chave: Gênero choro; Goiânia; Trajetória inicial; Tradição; Clube do Choro

Abstract: This research had the objective of investigating Choro’s initial trajectory in the city
of Goiânia, whith a special focus on its interaction whith the Goiana tradition inherited from
the old Goiás capital, on the creation and performance of a Choro Club, and the resulting
identity processes. The qualitative investigation, which led to a bibliographical research, a
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documentary research, and, above all, oral reports, made possible to observe that the strength
of the cultural heritage of the Goiana tradition, through the practice of the serenaders and
with the presence of musicians from other regions of the country who practice the choro and
came to inhabit the “modern capital”, offered the presence and historical trajectory of this
genre in Goiânia, which made possible a school and a Choro Club. Historical trajectory, school
and Choro Club, which, in their peculiarities and representations, constituted important base
for the choro to develope and continued to live.
Keywords: Musical genre Choro; Goiânia; Initial trajectory; Club Choro

O CANTO CORAL NO COLÉGIO SANTA CLARA (GOI NIA – GOIÁS): UMA
TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E EDUCACIONAL
CHORAL SINGING AT THE SANTA CLARA SCHOOL (GOIÂNIA – GOIÁS): AN
ARTISTIC AND EDUCATIONAL TRAJECTORY
Germano Henrique Pereira Lopes (IFG)
germanomusic@gmail.com

Angelo de Oliveira Dias (UFG)
figaretto@gmail.com

Visando traçar uma trajetória da formação artístico-musical com foco na prática coral no
histórico Colégio Santa Clara, na cidade de Goiânia, Goiás, este trabalho é um dos frutos
dos estudos efetuados pelo grupo de pesquisa “O Canto Coral em Goiânia – trajetórias e
perspectivas”, vinculado ao Laboratório de Musicologia Brás Wilson Pompeu de Pina Filho,
da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Esta pesquisa iniciase com uma contextualização histórica da Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação
Pastoral, responsável pela referida instituição, que chegou à Campinas (hoje um bairro de
Goiânia) em 1921, para atender às necessidades educacionais da região. O colégio tornouse uma referência não só no campo pedagógico, mas também nas áreas artística e cultural.
Ficou demonstrado que a prática coral do colégio foi muito intensa, constituindo-se num
importante componente do desenvolvimento histórico-musical da cidade de Goiânia.
Abstract: This article aims to draw a trajectory of artistic-musical formation, focusing on
the choral activities at the historic Santa Clara School, in the city of Goiânia, State of Goiás,
Brazil. This work is one of the outcomes of the studies carried out by the research group
“Choral Singing in Goiânia - trajectories and perspectives”, linked to the Brás Wilson Pompeu
de Pina Filho Musicology Laboratory, from the School of Music and Performing Arts at the
Federal University of Goiás. This research begins with a historical contextualization of the
Congregation of the Franciscan Sisters of Pastoral Action, responsible for that institution,
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which arrived in Campinas (today a district of Goiânia) in 1921, to meet the educational
needs of the region. Their school has become a reference not only in the educational field
but also in the artistic and cultural areas. The research results show that the school’s
choral practice was very intense, constituting an important part of the historical-musical
development of the city of Goiania.
Palavras-chave: Canto Coral; Congregação Franciscana da Ação Pastoral; Colégio Santa
Clara.
Key words: Choral singing; Congregation of Franciscan Sisters of Pastoral Action; Santa
Clara School.

O Projeto Cajuzinhos do Cerrado: um diferente olhar sobre o ensino coletivo
de instrumento musical
The Cajuzinhos do Cerrado Project: a different approach to the group
teaching of musical instruments
Igor Viana Monteiro (SEMECEL)
igorvianapb@hotmail.com

RESUMO: Este artigo busca refletir sobre o ensino coletivo de instrumento musical, abordando
seus aspectos históricos e focando nos benefícios alcançados por essa metodologia, seja
musical, cognitiva, cultural, social ou psicológica. Embora seja uma metodologia antiga,
que surgiu no século XIX, tem sido utilizada e ganhado espaço na prática docente no
Brasil atualmente. Outro ponto importante abordado são os aspectos metodológicos que
envolvem a prática do professor que opta por trabalhar com essa metodologia, aspectos
que vão entre a estrutura da aula coletiva, os elementos que constituem as aulas e o perfil
ideal do professor para tornar o processo de ensino-aprendizagem humanístico. Através
da análise da revisão de literatura com autores/pesquisadores que trabalham no ensino
coletivo de instrumentos musicais, o artigo traz algumas reflexões que mostram a viabilidade
de trabalhar com essa metodologia em vários contextos, inclusive como alternativa ao
ensino básico das escolas brasileiras, tendo o estudante como peça central do processo
educativo/musical.
Palavras-chave: Ensino Coletivo de Instrumento Musical, Ensino Coletivo de Violino,
Educação Musical Humanista

Abstract: This article focuses on the group teaching of musical instruments, examining
the historical aspects and highlighting the benefits of this methodology with respect to its
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musical, cognitive, cultural, social, and psychological features. Although a longstanding
methodology that emerged in the 19th century, it has recently acquired greater importance
in teaching practice in Brazil. Another important topic that is covered is the methodological
aspects of the teacher’s practice, including the structure of the collective class, the
elements constituting the class, and the ideal teacher persona to humanize the teachinglearning process. The article presents observations concerning the applicability of this
methodology in various contexts, while reviewing authors/researchers in the field of group
teaching of musical instruments. This approach is an alternative to the basic educational
system of Brazilian schools in which the individual student is the focal point of the
educational/musical process.
Keywords: Group Teaching of Musical Instruments, Group Teaching of Violin, Humanist
Musical Education.

MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
PIRENÓPOLIS: UMA EXPERIÊNCIA MUSICAL
THE MUSICALIZATION IN THE MUNICIPAL SCHOOL SYSTEM NETWORK: A
MUSICAL EXPERIENCE
Aline Santana Lôbo (Secretaria Estadual de Educação de Goiás)
alinesantanalobo@gmail.com

Rogério Menezes Gonçalves (Secretaria Estadual de Educação de Goiás)
rogerbass12@hotmail.com

Tereza Caroline Lôbo (Secretaria Estadual de Educação de Goiás)
terezacarolinelobo@gmail.com

Musicalização nas escolas da rede municipal de ensino foi uma experiência ocorrida
durante um semestre em todas as escolas da área urbana de Pirenópolis, realizada em
parceria com a secretaria de educação do município que contava, no segundo semestre
de 2018, com 31 turmas de Educação Infantil e 54 turmas de Ensino Fundamental,
atendendo crianças de 2 a 11 anos de idade. A proposta de musicalização partiu do viés
da educação musical, do estudo da arte e da cultura, buscando atender a legislação
vigente que implementou o ensino de música na Educação Básica. Os conteúdos foram
aplicados a partir do tripé da música: melodia, harmonia e ritmo, respeitando a faixa
etária dos alunos e o conteúdo programático. A imersão no cotidiano semanal dos alunos
construiu os fios de significados e ao mesmo tempo agregou conhecimentos e valores a
partir das vivências escolares. Foram contemplados a audição, o canto, o contato com
instrumentos musicais diversos, o movimento corporal, a atenção, a concentração, dentre
outros. A metodologia empregada proporcionou ações e reflexões acerca da prática
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escolar integrada à vida como um todo, por meio da interseção entre festas populares,
repertório do universo infantil, método e performance. As atividades aplicadas durante
as aulas culminaram numa apresentação pública, no teatro local, com a participação de
80 crianças. Os arranjos musicais foram elaborados de forma a integrar os participantes,
respeitando os diferentes níveis e perpassando rituais cotidianos que possibilitaram (re)
construir os conteúdos identitários internalizados e praticados pelos participantes.
Palavras-chave: Musicalização, Educação Pública, Pirenópolis, Cultura Popular
Abstrat
The Musicalization in the municipal school system was an experience that occurred during
one semester in all schools of the urban area of Pirenópolis. The project was carried out
in partnership with the municipality’s education department, which had, in the second
semester of 2018, 31 classes of Early Childhood Education and 54 classes of Elementary
Education, serving children from 2 to 11 years. The musicalization proposal started from the
bias of musical education, the study of art and culture, seeking to comply with the current
legislation that implemented the teaching of music in basic education. The contents were
lectured based in the music tripod: melody, harmony and rhythm, respecting the age group
of the students and the programmatic content. The immersion in the students’ daily routine
built the threads of meanings and, at the same time, added knowledge and values from
school experiences. Hearing, singing, contact with different musical instruments, body
movement, attention, concentration, among others, were contemplated in the process. The
methodology employed provided actions and reflections about school practice integrated
with life as a whole, through the intersection between popular festivities, children’s universe
repertoire, method and performance. The activities taught during classes culminated in a
public presentation, at the local theater, with the participation of 80 children. The musical
arrangements were designed to integrate the participants, respecting the different levels
and going through daily rituals that made it possible to (re)build the contents of identity
internalized and practiced by the participants.
Keywords: Musicalization; Public Education, Pirenópolis, Popular Culture

O CAMPO DE PRODUÇÃO MUSICAL NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS E
CORUMBÁ DE GOIÁS NO SÉCULO XIX: processos de formação
THE MUSICAL PRODUCTION FIELD IN THE CITIES OF PIRENÓPOLIS AND
CORUMBÁ DE GOIÁS IN THE 19TH CENTURY: FORMATION PROCESS
Jéssica Rodrigues Neiva (UFG)
jessicamusica@discente.ufg.br

Flavia Maria Cruvinel (UFG)
flavia_maria_cruvinel@ufg.br
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A presente pesquisa é resultado do primeiro Plano de Trabalho desenvolvido em nível de
Iniciação Científica e teve como objetivo investigar os processos de formação musical,
partindo do contexto sociocultural do século XIX das cidades de Meia Ponte, atual Pirenópolis
e Corumbá de Goiás. Foram focalizados os processos de formação musical, bem como os
de Ensino no período da constituição e do desenvolvimento das primeiras cidades do Estado
de Goiás, no período que transcorre o século XVIII em sua segunda metade e durante todo
século XIX, tais como, suas primeiras manifestações culturais e a instalação da música e os
seus pioneiros seguindo a perspectiva do Longo Século XIX (Hobsbawm, 2015). A pesquisa
histórica na educação musical é uma vertente ainda pouco investigada no campo da pesquisa
científica musical no Brasil (Rocha; Garcia, 2016), o que torna o objeto enfocado instigante.
A construção do objeto se deu a partir da praxiologia bourdieusiana por meio da sua História
Social (Bourdieu; Passeron, 2014; Bourdieu 2013, 2004, 1983), via coleta de dados por meio
da revisão de literatura realizada em teses, dissertações, artigos científicos, resultando em
dados categorizados por meio de quadro Modelo Micelli(2001)/Cruvinel(2018) evidenciando
o campo de produção musical goiano, os processos de formação musical por meio dos
agentes pioneiros, suas origens sociais e instituições formadoras/corporações musicais.
Palavras-Chave: Campo de Produção Cultural; Formação Musical; Música do século XIX;
Pirenópolis; Corumbá de Goiás.

ABSTRACT
This research is the result of the first Work Plan developed at the level of Scientific Initiation
and aimed to investigate the processes of musical formation, starting from the socio-cultural
context of the 19th century in the cities of Meia Ponte, currently Pirenópolis and Corumbá
de Goiás. The musical formation processes were focused, as well as those of Teaching in
the period of the constitution and development of the first cities of the State of Goiás, in the
period that passes the 18th century in its second half and throughout the 19th century, such
as its first cultural manifestations and the installation of music and its pioneers following
the perspective of the Long 19th Century (Hobsbawm, 2015). Historical research in music
education is still a little investigated in the field of scientific music research in Brazil (Rocha;
Garcia, 2016), which makes the object focused instigating. The construction of the object
took place from Bourdieusian praxiology through its Social History (Bourdieu; Passeron,
2014; Bourdieu 2013, 2004, 1983), via data collection through the literature review carried
out on theses, dissertations, scientific articles, resulting in data categorized by means of
a model Micelli (2001) / Cruvinel (2018) showing the state of Goiás musical production,
the processes of musical formation through the pioneering agents, their social origins and
educational institutions / musical corporations.
Keywords: Cultural Production Field; Musical Formation; Nineteenth Century Music;
Pirenópolis; Corumbá de Goiás
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A MULHER VIOLONISTA NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA EM GOI NIA-GO:
UMA TRAJETÓRIA DE DESAFIOS E CONQUISTAS
THE WOMAN GUITARIST IN BRAZILIAN POPULAR MUSIC IN GOI NIA-GO: A
TRAJECTORY OF CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS
Ísis Krisna Martins e Vieira (UFG)
isis.krisna@gmail.com

Flavia Maria Cruvinel (UFG)
flavia_maria_cruvinel@ufg.br

Este artigo traz os resultados parciais da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso
sobre a mulher violonista goianiense e o campo de produção da música popular popular
brasileira. A Praxiologia boursieusiana foi base metodológica para o processo investigativo,
tendo como base o principio da relação de dominação masculina (Bourdieu, 2002). O
ambiente doméstico (micro), estendendo para a escola, a Igreja e o Estado (macro) como
principais exemplos de dimensões públicas onde encontramos estruturas históricas de
ordem masculina, desvalorizam a atuação feminina em variados espaços e profissões. A
partir da história social da música foi traçado um panorama histórico da atuação da mulher
violonista que se inseriu nas camadas intelectuais da sociedade brasileira, sobretudo no Rio
de Janeiro quando era capital do Brasil, bem como este processo de atuação das mulheres
violonistas se desenvolveu em Goiânia, capital de Goiás, e nas instituições musicais da
cidade.
Palavras-chave: Violão; Mulher Violonista; Música Popular Brasileira; Gênero; Goiânia.
Abstract: This article presents the partial results of a Course Completion research on
the woman guitarist from Goiás and the field of production of Brazilian popular music.
Boursieusian Praziology was the methodological basis for the investigative process,
based on the principle of the male-dominated relationship (Bourdieu, 2002). The domestic
environment (micro), extending to the school, the Church and the State (macro) as main
examples of public dimensions where we find historical structures of a male order, devalue
the female performance in various spaces and professions. From the social history of music,
a historical overview of the performance of the female guitarist was drawn, which was
inserted in the intellectual layers of Brazilian society, especially in Rio de Janeiro when it was
the capital of Brazil, as well as this process of performance of female guitarists developed
in Goiânia, capital of Goiás, and in the city’s musical institutions.
Keywords: Guitar; Violinist Woman; Popular Brazilian Music; Genre; Goiânia.
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Aspectos interpretativos de Dilermando Reis e Marco Pereira sobre a obra
Xodó da Baiana.
Interpretative aspects of Dilermando Reis and Marco Pereira over the work
Xodó da Baiana.
Julio Cesar Moreira Lemos (UFG)
Marcia Taborda (UFRJ)
Este artigo tem por objetivo fazer uma análise dos aspectos interpretativos presente em
duas performances da obra para violão solo intitulada Xodó da Baiana, composta por
Dilermando Reis. A primeira performance escolhida foi gravada pelo próprio compositor,
em 1951, a segunda gravação foi a de Marco Pereira, realizada em 2016. Foram observados
aspectos referentes ao arranjo, à variações rítmicas, rearmonização e forma.
Palavras chave: Violão Brasileiro, Dilermando Reis, Marco Pereira.

This article aims to analyze the interpretative aspects present in two performances of
the work for solo guitar entitled Xodó da Baiana, composed by Dilermando Reis. The first
performance chosen was recorded by the composer, in 1951, and the second recording was
done by Marco Pereira, in 2016. We analysed aspects related to the arragment, rhythmic
variations, rearmonization, articulation and form.
Keywords: Brazilian Guitar, Dilermando Reis, Marco Pereira.

RELAÇÕES DOS HORMÔNIOS CORTISOL E TESTOSTERONA COM O GESTO
MOTOR E A PERFORMANCE MUSICAL
RELATIONS OF CORTISOL AND TESTOSTERONE HORMONES WITH MOTOR
GESTURE AND MUSICAL PERFORMANCE
Vida Altoé Pimenta (UFG)
lucianopontes@ufg.br

Luciano Ferreira Pontes (UFG)
vidaaltoe@gmail.com

Esta pesquisa objetiva discutir sobre a interferência da produção dos hormônios
testosterona e cortisol sobre o gesto motor na performance musical. Nesta pesquisa,
consideraremos o gesto motor ligado a fatores psicológicos e físicos que serão tratados
como componentes integrados no organismo humano, ou seja, podem influenciar-se
mutualmente. Foram apresentadas algumas estratégias, que podem ajudar o músico a
lidar com situações adversas ligadas aos fatores aqui discutidos. A partir das discussões
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estabelecidas, esta pesquisa demonstrou a necessidade do performer se preocupar também
com as interferências que a produção de determinados hormônios pode exercer sobre o
gesto motor na performance. Esperamos que este trabalho traga contribuições e um maior
despertamento a respeito da importância do assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Hormônios e a performance; Testosterona e Cortisol; Gesto motor na
performance;
ABSTRACT
This article aims to discuss the interference from the production of the hormones
testosterone and cortisol on the motor gesture in musical performance. In this research,
we will consider the motor gesture linked to psychological and physical factors that will be
treated as components integrated with the human organism, that is, they can influence each
other. Some strategies that can help the musician to deal with adverse situations linked
to factors discussed here were presented. From the discussions established, this research
demonstrated the need for the performer to be aware as well with the interferences that the
production of certain hormones can exert on the motor gesture in the performance. We hope
that this work will bring contributions and a greater awakening regarding the importance of
the subject.
KEYWORDS: Hormones and performance; Testosterone and Cortisol; Motor gesture in
performance;

EFEITOS VOCAIS E O BINÔMIO TEXTO-SOM NA GRAVAÇÃO DE ELIS REGINA
DE VOU DEITAR E ROLAR
VOCAL EFFECTS AND THE TEXT-SOUND BINOMIAL IN ELIS REGINA
RECORDING OF VOU DEITAR E ROLAR
Alfredo Ribeiro (UFMG)
alfredo.ribeiros@gmail.com

A cantora Elis Regina gravou a canção Vou Deitar e Rolar, dos compositores Paulo César
Pinheiro e Baden Powell, no LP Em Pleno Verão (1970). Este estudo apresenta a identificação,
análise espectrográfica e descrição de ocorrências relevantes de 4 efeitos vocais (vibrato,
portamento, onomatopeia e crepitação) nesta gravação. Os procedimentos metodológicos
utilizados são de natureza qualitativa (com base na literatura de fonoaudiologia) e quantitativa
(taxa e amplitude dos vibrati, frequências inicial e final de articulação no espectro sonoro
dos portamenti). Os resultados revelam que a utilização e, algumas vezes, a combinação
dos efeitos vocais de Elis Regina em um mesmo gesto musical, é fruto de um planejamento
minucioso que é central na construção de sua performance. A simetria observada entre
as repetições de um mesmo efeito vocal revela coerência e unidade resultantes de: (1)
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intercomunicação de diferentes nuances interpretativas, realizada por meio dos efeitos
vocais, (2) ênfases nas relações texto-som e (3) grande coerência e unidade nas repetições
simétricas de um mesmo efeito vocal.
Palavras-chave: Efeitos vocais, Elis Regina, análise espectrográfica musical.
Abstract: Elis Regina recorded the song Vou Deitar e Rolar, by Paulo César Pinheiro and
Baden Powell, on her LP, Em Pleno Verão (1970). This study presents the identification,
spectrographic analysis and description of relevant occurrences of 4 vocal effects (vibrato,
portamento, onomatopoeia and fry) in this recording. The methodological procedures used
are qualitative nature (based on the literature on speech therapy) and quantitative (rate and
amplitude of the vibrati, initial and final frequencies of articulation in the sound spectrum
of the portamenti). The results reveal that the use and, sometimes, the combination of Elis
Regina vocal effects in the same musical gesture, is the result of a meticulous planning
that is central to the construction of her performance. The symmetry observed between
the repetitions of the same vocal effect reveals coherence and unity resulting from: (1)
intercommunication of different interpretive nuances, carried out through vocal effects, (2)
emphases on text-sound relations and (3) great coherence and unity in symmetric repetitions
of the same vocal effect.
Keywords: Vocal effects, Elis Regina, musical spectrographic analysis.

REYNALDO HAHN E A PRÁTICA MUSICAL CARIOCA NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX
REYNALDO HAHN AND THE MUSICAL PRACTICE IN RIO DE JANEIRO IN THE
FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
Robson da Silva Lemos (UFRJ)
robsonsg1@hotmail.com

Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
apacheco@musica.ufrj.br

O presente trabalho aborda a influência musical francesa no Rio de Janeiro na primeira
metade do século XX, através das performances de obras musicais de Reynaldo Hahn, com
ênfase nas suas mélodies. Para isso, foi feita pesquisa nos periódicos da Hemeroteca Digital
da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro sobre as performances musicais de
peças de Hahn, a exemplo da pesquisa de Alberto Pacheco (2018) nos mesmos periódicos.
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Dentre os artistas que performavam a música de Hahn nesse período, as musicistas Magda
Tagliaferro e Bidu Sayão se destacam. Poderemos concluir que essas importantes artistas
brasileiras tiveram estreita relação com esse compositor e tiveram sua prática interpretativa
influenciada por ele, um dos principais artistas da Belle Époque francesa.
Palavras-chave. Reynaldo Hahn. Belle Époque. Mélodie. Relações musicais Brasil/França.
Abstract This research addresses the French musical influence in Rio de Janeiro, in the
middle of the 20th century, through the performances of musical works by Reynaldo
Hahn, with an emphasis on his melodies. For this, a research was done in the journals of
the Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro on musical
performances of Hahn’s works, in the same way as the research on the same journal by
Alberto Pacheco (2018). Among the artists who performed the Hahn’s music during this
period, the musicians Magda Tagliaferro and Bidu Sayão stand out. It will be possible to
conclude that those important Brazilian artists had a close relation with this composer and
that their musical practice was influenced by him, one of the main artists of the French Belle
Époque.
Keywords. Reynaldo Hahn. Belle Époque. Mélodie. Brazil/France Musical Relationships.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FIGURAS RETÓRICO-MUSICAIS DE J.
BURMEISTER (1606)
CONSIDERATIONS ABOUT THE MUSICAL-RHETORICAL FIGURES OF J.
BURMEISTER (1606)
Cassiano de Almeida Barros (UDESC)
cassianobarros@hotmail.com

No tratado intitulado Musica Poetica (1606), Joachim Burmeister concebeu suas figuras
retórico-musicais como desvios da forma mais simples e elementar de composição,
capazes de outorgar elegância e eficiência ao discurso musical de que trata. A despeito de
seus méritos e aparente pioneirismo, ainda hoje esse texto é criticado por inconsistências
em suas formulações, que produzem dúvidas e incompreensões. Diante disso, lançamos
algumas questões: Afinal, o que diz Burmeister sobre as figuras musicais? Em quais
referências ele se baseia para formular sua definição? A que repertório musical ele se refere?
Qual o alcance e para que serviam suas descrições e prescrições? A fim de responder a
essas questões, esta comunicação propõe uma abordagem hermenêutica do texto de
Burmeister, reafirmando seu valor como chave de acesso às ideias e ao repertório musical
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de seu próprio tempo e como representante de uma concepção luterana da música, que é
posta a serviço de um projeto político-religioso do qual cobra seu sentido.
Palavras-chave: Figuras retórico-musicais; Joachim Burmeister; Poética musical; Retórica
musical.
Abstract: In the treatise entitled Musica Poetica (1606), Joachim Burmeister conceived
his musical-rhetorical figures as deviations from the simplest and elementary form of
composition, capable of giving elegance and efficiency to the musical discourse he deals
with. Despite its merits and apparent pioneering spirit, this text is still criticized today for
inconsistencies in its formulations, which produce doubts and misunderstandings. In view
of this, we raised some questions: After all, what does Burmeister say about musical figures?
On what references does he base himself to formulate his definition? What musical repertoire
does he refer to? What is the scope and what were his descriptions and prescriptions for? In
order to answer these questions, this communication proposes a hermeneutic approach to
Burmeister’s text, reaffirming its value as a key to access the ideas and musical repertoire
of his own time and as a representative of a Lutheran conception of music, which is put in
service of a political-religious project from which it takes its meaning.
Keywords: Musical-rhetorical figures; Joachim Burmeister; Musical poetics; Musical rhetoric.

NHANHÁ DO COUTO: HOMENAGENS DO 20 DE AGOSTO
AUGUST 20TH: AN HOMMAGE TO NHANHÁ DO COUTO
Consuelo Quireze Rosa (UFG)
consuelo_quireze_rosa@ufg.br

Trata-se de um trabalho que relaciona as homenagens anuais prestadas à professora Maria
Angélica da Costa Brandão, Nhanhá do Couto, desde o ano de 1946 até os dias atuais. A
autora apresenta os aspectos biográficos mais relevantes da homenageada e antecipa os
resultados da pesquisa, em andamento, quanto aos concertos e eventos realizados sempre
no dia 20 de agosto e destinados à homenagem já referida. Pode-se perceber o perfil dos
artistas que se apresentaram ao longo do tempo, assim como das instituições parceiras
que tornaram possível a manutenção do evento ao longo de décadas.
Palavras-chaves: Nhanhá do Couto; homenagens; 20 de agosto.
Abstract: The aim of this report is relate the annual tribute in memory of professor Maria
Angélica do Couto Brandão (Nhanhá do Couto) from 1946 up now, always on august 20th.
The most important aspects of her teaching and musical work are commented as well
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ongoing research about this subject. From this information, the profile of the artists that
performed over the years becomes evident, simultaneously with the partnerships that
made the maintenance of this event possible till nowadays.
Keywords: Nhanhá do Couto; Tributes; August 20th.

BACHIANAS BRASILEIRAS NO. 2: VILLA-LOBOS’ ORIGINAL VERSION FOR
CELLO AND PIANO
BACHIANAS BRASILEIRAS NO. 2: VERSÃO ORIGINAL DE VILLA-LOBOS PARA
VIOLONCELO E PIANO
Lars Hoefs (UNICAMP)
larshoefs@hotmail.com

Bachianas Brasileiras no. 2 de Villa-Lobos é uma obra bem conhecida em sua versão
orquestral, mas duas questões importantes foram negligenciadas ou mal compreendidas
pela maioria dos pesquisadores. Em primeiro lugar, os quatro movimentos que compõem
a obra foram originalmente escritos para forças menores - três dos movimentos foram
compostos primeiro para violoncelo e piano e um para piano solo. O próprio Villa-Lobos
estreou esses três movimentos em sua versão original para violoncelo e piano em uma
turnê pelo estado de São Paulo em 1931, com sua primeira esposa, Lucília Guimarães, ao
piano. Em segundo lugar, apenas um dos quatro movimentos que compõem Bachianas
Brasileiras no. 2 foi originalmente concebido como Bachianas - os outros três eram peças de
carácter que retratavam musicalmente aspectos da cultura brasileira, e só mais tarde VillaLobos decidiu renomeá-las e reformulá-las na série Bachianas Brasileiras. Examinando as
circunstâncias históricas em torno dessas quatro peças e suas configurações originais, e
decifrando pistas importantes em manuscritos antigos do Museu Villa-Lobos, exploraremos
e revelaremos as motivações e intenções do compositor em torno das quatro peças que
eventualmente formaram a obra para orquestra Bachianas Brasileiras no. 2.
Palavras-chave: Villa-Lobos; Bachianas Brasileiras; violoncelo e piano

Abstract
Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras no. 2 is well known in its orchestral version, but two
important issues have been overlooked or misunderstood by most researchers. Firstly,
the four movements that make up the work were originally written for smaller forces –
three of the movements were composed first for cello and piano, and one for piano solo.
Villa-Lobos himself premiered those three movements in their original cello/piano version
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with his first wife Lucília Guimarães at the piano as part of a tour in the state of Sao Paulo in
1931. Secondly, only one of the four movements that make up Bachianas Brasileiras no. 2
was originally conceived as Bachianas– the other three were character pieces that musically
portrayed aspects of Brazilian culture, and only later did Villa-Lobos decide to rename and
recast them in the Bachianas Brasileiras series. By examining the historical circumstances
around these four works and their original settings, and deciphering important clues in
early manuscripts from the Villa-Lobos Museum, we will explore and reveal the composer’s
motivations and intentions surrounding the four works that eventually formed the orchestral
work Bachianas Brasileiras no. 2.
Keywords: Villa-Lobos; Bachianas Brasileiras; cello and piano
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Resumo: Este artigo faz parte da linha de pesquisa sobre significação musical exercida pelo
Laboratório de Musicologia da EACH, que toma por base a estética do período galante, no qual as
composições do Padre José Mauricio Nunes Garcia estavam vinculadas. Tendo como objetivo a
busca pela compreensão da construção discursiva do compositor, levamos em conta os processos
da retórica e da práxis musical de grandes compositores do período, assim como as ferramentas
que formavam a base teórica. Neste sentido, o entendimento das schemata e das cadências
se valem de grande importância e são a base para a apresentação da fundamentação teórica
presente neste trabalho. Para demonstrar o vínculo de José Mauricio com a música do período
selecionamos o primeiro movimento de três missas do compositor, São Pedro de Alcântara,
Pastoril e Santa Cecília. Concluímos que as articulações tópicas e discursivas consolidam
seu repertório dentro da tradição galante e demonstram a sua formação contemporânea ao
que era ensinado em centros como o de Nápoles. Esta conclusão vai ao encontro da teoria
observada por Robert Gjerdingen que leva em consideração as relações contrapontísticas, os
aspectos métricos para a criação do sentido e que no caso das cadências, com sua origem nas
clausulae medievais, funcionam como encerramento, sejam eles definitivos ou sobre segmentos.
Palavras-chave: galante, cadências, schemata, significação musical, José Mauricio Nunes Garcia.

Cadences of Galante: the use in the masses of Father José Mauricio Nunes Garcia
Abstratc: The present article is part of the line of research on musical significance developed by the
Laboratório de Musicologia - EACH, which is based on the aesthetcs of the gallant period, in which
the compositions of Father José Mauricio Nunes Garcia were linked. With the objective of seeking
to understand the composer’s dirsusive construction, we take into account the processes of rhetoric
and musical praxis of great composers of the period, as well as the tools that formed the theoretical
basis. In this sense, the understanding of schemata and cadences are of great importance and are
the basis for the presentation of the theoretical foundation present in this work. To demonstrate
José Mauricio’s connection with the music of the period, we selected the first movement of three
masses by the composer: São Pedro de Alcântara, Pastoril and Santa Cecília. We conclude that the
topical and discursive articulation they have, consolidate their repertoire within the gallant tradition
and demonstrate their contemporary training to what was taught in great centers, such as Naples.
This conclusion is in line with the theory observed by Robert Gjerdingen that takes into account
the contrapuntal relation, the metric aspects for the creation of meaning and that in the case of
cadences, with their origin in medieval clausulae, work as closure, be they definitive or on segments.
Keywords: gallant, cadences, schemata, musical significance, José Mauricio Nunes Garcia.
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Introdução
As obras de José Maurício exibem uma coleção de artifícios composicionais que
correspondem à tradição da estética galante na qual estava inserido. A análise de suas obras são,
portanto, fundamentais para o desenvolvimento desses estudos e tem como base epistemológica
o seu vínculo com a teoria estabelecida no período de atuação do compositor. Essas análises
envolvem além do uso de ferramentas teóricas, a compreensão da poiesis na criação do compositor,
apoiadas pelas teorias retóricas, semióticas e tópicas, dentro da significação musical e que podem
ser encontrados nos trabalhos apresentados pelos membros do Laboratório de Musicologia –
EACH da USP, dentre eles os de MACHADO NETO (2017), ALMEIDA (2016) e FAIDIGA (2019).
Entre os diversos aspectos que obras do período galante carregam – schemata,
agrupamentos rítmicos, figuras retóricas, movimentos harmônicos, tópicas, etc. – e que se integram
no âmbito da significação musical, o presente estudo tem como ponto focal AAAA Va observação
das cadências. Objeto de frequentes equívocos devido às suas diferentes abordagens entre o
período clássico e o romântico, a cadência é um dos aspectos essenciais para a compreensão de
movimentos harmônicos, melódicos e rítmicos como pontos fundamentais para a análise macro
de uma obra.
Deste modo, neste artigo delimitamos a apresentação das ferramentas composicionais
baseadas nas cadências galantes classificadas conforme as clausulae e baseadas na ideia
proposta por Gjerdingen (2007), além de detalharmos os procedimentos para a obtenção dos três
tipos de cadências ensinadas nos conservatórios Napolitanos, que se vinculam as cadências do
período e que se tornaram a pedra fundamental para o entendimento das hierarquias harmônicas
do sistema tonal que se solidificou por meio dos compositores galantes.
Para mostrarmos as aplicações destas cadências, escolhemos o primeiro movimento de três
missas do Padre José Mauricio Nunes Garcia (1767-1830): Pastoril (1811), São Pedro de Alcântara
(1809) e Santa Cecilia (1826). Estas foram selecionadas pela importância que possuem dentro do
repertório do compositor e pelo motivo de que apresentam variações de cadências o suficiente
para demonstrarmos os vínculos deste com as ferramentas composicionais do período. Uma vez
que a obra é o resultado de um cuidadoso trabalho artesanal de composição e combinação de
elementos musicais e artifícios retóricos e de significação, observá-los e indexá-los é fundamental
para agregá-los aos âmbitos de geração de conhecimento acadêmico musicológico.

Cadências no período Galante
A perspectiva analítica com base nas schemata proposta por Gjerdingen (2007), se
baseia no movimento das vozes externas e suas respectivas figurações, somadas ao seu valor e
posicionamento métrico. Além disso, também se leva em consideração a posição em que estas
agem dentro da ideia da forma musical e define como estes recursos estão posicionados em uma
determinada obra. A base fundamental do argumento é o vínculo destes esquemas ao projeto
discursivo empenhado pelo compositor que, concomitantemente à percepção cultural, estabelecem
fundamentos significativos. Assim, a análise de cadências inserida nessa perspectiva deve se
fixar no contorno melódico que se converge na intenção de obter diferentes efeitos musicais
e significativos. Destarte é possível uma analogia entre cadências à pontuações discursivas e
neste sentido “pode-se comparar a cadência completa a um ponto no final de uma frase e a meia
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cadência a dois pontos ou ponto de interrogação” (GJERDINGEN, 2007, p. 156). Para melhor definir
esta ideia, Gjerdingen (2007) apresenta dois autores contemporâneos ao período galante.
“Em 1797, Vincenzo Manfredini (1737-1799) escreveu que ‘cadência significa um fim ou
estado de repouso... [Que pode] servir não apenas para terminar uma composição inteira,
mas também para encerrar uma frase ou período musical, sendo esse o caso, a música, como
o discurso verbal, tem frases, períodos, sinais de pontuação de todos os tipos, digressões
etc.’ Manfredini estava expressando uma noção difundida. Alexander Malcolm (1687-1763)
fez as mesmas considerações no início do século, quando declarou que ‘por fechamento
ou cadência significa encerrar ou levar uma melodia a um período ou descanso, após o que
começa e expõe novamente, o que é como o acabamento de um propósito distinto em uma
oração’” (GJERDINGEN, 2007, p. 155-156).

Herdadas da tradição medieval, onde o movimento melódico determinava encerramentos
chamados Clausulas , termo que na época era utilizado para definir figuras melódicas que
transmitiam um sentido de fechamento ou finalização e posteriormente passou a se relacionar
a fórmula que envolve duas vozes em contraponto e adiante às sucessões de acordes que
envolviam as diversas vozes, de tessituras polifônica e homofônica (GJERDINGEN, 2007), as
cadências do período galante recebem as classificações conforme tais ocorrências melódicas no
baixo. É a partir da clausula formalis perfectissima , em seu modelo de quatro vozes, que surgem
tais classificações: quando o baixo executa o que é esperado ( - ), a cadência se classifica como
clausulae perfectissimae; se o movimento esperado do soprano ( - ) ocorre no baixo, recebe o nome
de clausulae cantizans, como uma clausula semelhante ao cantus; se ( - ) clausulae tenorizans,
lembrando que este deve ser um movimento descendente de um tom; e por fim o movimento ( - ),
clausulae altizans, que possui meio tom no modo maior e um tom no menor.
Os professores do período se valiam das mesmas ideias para transmiti-las de forma eficiente
aos seus alunos. Assim, com base nos partimentos napolitanos, as cadências podem significar
tanto o fechamento de uma determinada fórmula, quanto a primeira estrutura tonal significativa
(SANGUINETTI, 2007). Nos cadernos de partimento de Fedele Fenaroli (1775), considerado um dos
mais importantes nomes da escola napolitana, são encontrados três tipos de cadências com a
clausulae perfectissimae, ou seja, baixo - (figura 1), nomeadas como cadenze semplici (cadência
simples), que necessita de uma unidade métrica no quinto grau com a figura 53; cadenze composte
(cadência composta), onde há uma divisão na unidade métrica do soprano, ou seja, as figuras
54 e 53 respectivamente. Giovanni Furno (1817), um importante mestre da escola napolitana,
apresenta uma variação com a figura 64 na primeira unidade métrica. Esta variação é encontrada
com bastante proeminência na obra do Pe. José Maurício, como veremos posteriormente. Por fim,
a cadenze doppie (Cadência dupla), que era utilizada no fechamento de diversos partimentos e
que também era utilizada com o mesmo fim pelos compositores do período.
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Figura 1: Cadências: simples, composta e dupla
Fonte: O autor
Para uma compreensão do funcionamento de certas cadências, vamos agora para o
caso de José Maurício Nunes Garcia: a recorrência de esquemas e por consequência, cadências
galantes, é mais um dos elementos que demonstram como sua obra é herdada desta tradição. Na
figura 2 apresentamos o fechamento do primeiro movimento da Missa São Pedro de Alcântara
que, entre os compassos 50 e 52 é possível visualizar uma cadência composta. A unidade métrica
é a semibreve e são necessários dois compassos para a construção da cadência. O movimento
- encontra-se na voz “Alto” e a figura do acorde é 64 seguido por um 53, há, portanto, uma variação
nesta cadência, seguindo o modelo de Furno (1817). Encontramos uma recorrência deste formato
da cadência composta ( 64 - 53 ) na Missa Pastoril, nos compassos 33~34, quando temos uma
tonicização para Sol maior e 49~50 (figura 3) na tonalidade original em Dó maior. Neste trecho,
a cadência composta faz parte do movimento que leva a cadência imperfeita, caracterizada pela
melodia utilizando-se do movimento característico - , sobreposta ao baixo - - .

Figura 2: Cadência Composta; Compassos 50~52 da Missa São Pedro de Alcântara.
Fonte: O autor
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Figura 3: Cadência Composta; Compassos 49~50 da Missa Pastoril.
Fonte: O autor
Nos exemplos acima mostra-se que há, portanto, um âmbito contrapontístico que é preciso
observar para a compreensão desse tipo de fechamento. Assim, é necessário vincular além do
baixo, que nos fornece uma classificação pela clausula, o papel que a melodia fará no momento da
cadência. Isso fará com que o compositor obtenha sucesso na transmissão da ideia de pontuação
que falamos anteriormente. Assim, nos compassos 41~43 da missa de São Pedro de Alcântara
(figura 4), temos uma outra cadência com a clausula perfectissima, a cadência imperfeita.
Apresentada no exemplo anterior e caracterizada pelo movimento do baixo - - . Diferente da figura
3, em que a melodia faz o movimento - , o compositor utiliza uma variação com o schema Dó-RéMi ( - - ). Esta cadência se diferencia da perfeita justamente por não finalizar no (melodia), dando
uma ideia incompleta para esta. A cadência perfeita é vinculada o schema Mi-Ré-Dó.

Figura 4: Cadência imperfeita; Compassos 41~43 da Missa São Pedro de Alcântara.
Fonte: O autor
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Nesta missa, temos uma cadência nomeada por Gjerdingen (2007) como convergente
(converging). Este schema recebe este nome por se caracterizar pelas duas vozes que se
movimentam em direções opostas, com o baixo ascendente - -# - e a melodia descendente - - , convergindo-se à um ponto central na região da dominante, exercendo assim a ideia de uma
semicadência. Na figura 5, vemos como José Maurício tece tal esquema na obra de maneira
habilidosa, fazendo uma mudança de vozes da melodia superior; uma descida que se inicia no
soprano e finaliza no alto.

Figura 5: Cadência convergente; Compassos 22~24 da Missa São Pedro de Alcântara.
Fonte: O autor
Como é de se esperar de um compositor como José Maurício, há em suas obras um uso
versátil e bem articulado de cadências que entram nos jogos composicionais como ferramentas
discursivas bem elaboradas - por isso a recorrência de variações em meio aos esquemas -, a
partir de um uso consciente das clausulae e articulações de seus efeitos a partir da construção
melódica sobre elas.
Entre as cadências com a clausulae cantizans ( - ), encontramos com maior frequência
uma chamada comma, ideal para a compreensão desta articulação discursiva. Este schema
é caracterizado pelo movimento ascendente do Baixo ( - ) e pela melodia caminhando
descendentemente pelo - - ; em algumas passagens pode-se usar apenas - . Como a própria
nomenclatura já define, esta cadência cria uma “pequena inflexão que, como uma vírgula, separa
uma unidade sintática do que virá a seguir (GJERDINGEN, 2007, p. 156), sendo um schema
diversas vezes utilizado nas três missas analisadas, com alguns momentos de até duas commas
em sequência.
Na missa São Pedro de Alcântara ela ocorre nos compassos 10-11 em sua forma mais
pura, como mostra a figura 6. Vale salientar que neste exemplo ela precede uma Mi-Ré-Dó que
é uma continuação muito comum para este tipo de cadência, já que esta faz parte da cadência
de fechamento, ou seja, a comma transmite uma ideia de vírgula para a proposta discursiva ser
encerrada logo em seguida pela finalização perfeita da cadência simples.
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Figura 6: Comma; Compassos 10~11 da Missa São Pedro de Alcântara.
Fonte: O autor
Já na missa Pastoril (figura 7) temos um baixo pedal na tônica, que é uma característica
importante do gênero expressivo conhecido como pastoral, sobre o qual toda a missa vai
se fundamentar. Assim, a clausula cantizans característica da comma, aparece no segundo
violoncelo. O vínculo do baixo com a melodia e o seu papel de respiração, contínua a ser percebido
como resultante do papel deste schema. Respeitando este formato, a comma ocorre entre os
compassos 4 e 5, que estão exemplificados na figura, além dos compassos 6~7, 19~20, 21~22 e
51~52.
Quando nos voltamos para a missa de Santa Cecília, identificamos a comma diversas
vezes e nos compassos 14~15 (figura 8), apresentamos esta cadência desempenhando o seu
papel de uma pausa momentânea, além de preceder a finalização com um Mi-Ré-Dó, ou cadência
perfeita. Devemos salientar que neste trecho o compositor se vale do movimento das cadências
na representação do texto, esquivando-se assim, do uso de uma figura retórica. Outros exemplos
desta cadência podem ser encontrados nos compassos 26 e 35~36.

Figura 7: Comma; Compassos 4~5 da Missa Pastoril.
Fonte: O autor
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Figura 8: Comma; Compassos 14~15 da Missa de Santa Cecília.
Fonte: O autor
Com a atuação analítica sobre os esquemas cadenciais evidenciados na obra de José
Maurício, fica, além de demonstrado seus usos, exemplificado a metodologia da análise de
schemata. Com isso, apresentamos duas tabelas nas quais demonstramos uma síntese das
principais cadências do período galante classificadas em relação às suas clausulae. Na tabela 1,
temos as cadências galantes utilizadas neste estudo incipiente e na tabela 2, as demais cadências
que utilizamos nos estudos sobre a obra do compositor e que farão parte de trabalhos posteriores.
As bases para a classificação da melodia, do baixo e do baixo figurado foram extraídos do ex. 11.52
de Daube (1756) exposto no livro de Gjerdingen (2007, p. 172), além das outras classificações
deste autor.

Tabela 1: Cadências classificadas conforme a clausula neste trabalho.
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Tabela 2: Outras cadências classificadas conforme a clausula e utilizadas em análises de obras
do período.
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v

Fonte: O autor

141
141

Conclusão
Há, na musicologia latina um claro défice de análises sistemáticas em cima de partituras/
obras que corroboram para um acúmulo acadêmico e consequentemente para o desenvolvimento
de pesquisas que necessitam de um campo mais amplo de visualização. É sobre uma grande
carga analítica e epistemológica que tal campo floresce em grandes centros consolidados de
pesquisa. E é neste sentido que o Laboratório de Musicologia - EACH - USP tem buscado mais que
o mero acúmulo teórico: a aplicabilidade de teorias analíticas, afim de uma sistematização de uma
ciência que sofre muito com especulações.
É a partir dessa ideia que um trabalho como esse surgiu. José Maurício é um compositor
chave para a compreensão da estética galante e devido ao seu sofisticado trabalho inserido
nessa tradição, se torna um prolixo objeto de análise. Uma vez compreendido e indexado certos
movimentos intra-musicais, que ocorrem de acordo com esta estética, como as schemata - e
consequentemente as cadências - o campo de compreensão discursivo e de significação ganha,
em seu âmbito acadêmico, consolidações sistemáticas musicológica.
A escolha das três obras analisadas foi baseada na importância deste repertório para a
compreensão da significação musical de seu período. As articulações tópicas e discursivas que
elas possuem consolidam seu repertório dentro da tradição galante e demonstram sua formação
contemporânea ao que era ensinado em centros europeus, como o de Nápoles.
Fica, portanto, demonstrado, exemplificado e indexado, como recurso analítico, a ocorrência
de certas cadências sob a perspectiva das schemata, teoria proposta por Gjerdingen (2007), que
a partir das relações contrapontísticas e contorno de vozes definem os movimentos e recursos
musicais utilizados pelo compositor para a criação de sentido, que no caso das cadências, com
sua origem nas clausulae medievais, funcionam como encerramento, sejam eles definitivos ou
sobre segmentos.
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Resumo: Trataremos nesse artigo da criação de uma versão musical para o texto da ária “Digo-te
que componho” destinada ao gracioso Palito, um dos três cômicos presentes na tradução anônima
de 1797, para o português, da ópera Demetrio, com libreto de Pietro Metastasio. A música será
criada a partir da ária “Eu sei muito bem cantar” destinada ao cômico Sacatrapo, um dos graciosos
cuja música acompanhou uma apresentação não datada da ópera de Demetrio e Cleonice. Os
manuscritos musicais preservados desses graciosos (apenas as partes orquestrais) encontramse na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa em Portugal, sobre o registro G pratica 85, e o texto
traduzido encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa. A música vocal de Sacatrapo (bem como
seu texto) se perdeu, portanto, demonstraremos aqui o tratamento aplicado na construção de uma
nova linha vocal que será realizada sobre o texto da ária de Palito (da tradução de 1797). Essa
construção faz parte da pesquisa de doutorado deste pesquisador, que tem como objetivo criar
uma edição moderna da ópera Demetrio a partir da versão em português da música do compositor
David Perez (encontrada em Vila Viçosa), utilizando o texto traduzido em 1797 como referência da
estrutura textual metastasiana das cenas e atos. Esta edição moderna conterá também números
musicais para os graciosos Sinalefa e Palito.
Palavras-chave: Demetrio. Pietro Metastasio. David Perez. Graciosos. Edição moderna.

The graciosos in the David Perez’s opera: construction of Palitos’s music, inserted comic character in
the 1797 Portuguese translation of the opera Demetrio by Pietro Metastasio
Abstract: In this article we will discuss the creation of a musical version for the text of the aria “Digo-te
que componho” designated to the gracioso Palito, one of three comic characters in the 1797 anonymous
Portuguese translation of the opera Demetrio, with libretto by Pietro Metastasio. The music will be
composed based on the aria “Eu sei muito bem cantar”, written for the comic character Sacatrapo,
one of the graciosos that took part in the undated performance of the opera Demetrio e Cleonice. The
manuscripts related to this performance, with only the instrumental parts preserved for the graciosos,
are located in the Biblioteca do Paço Ducal, in Vila Viçosa, Portugal, registered under G pratica 85, and
the translated text of the same opera is located in the Biblioteca Nacional de Lisboa. The vocal part for
Sacatrapo (as well as its text) is lost, therefore, we will demonstrate the procedures adopted to construct
a new vocal line, which will be adapted to Palito’s aria (from the 1797 translated text). This construction
is part of this author’s Doctoral research, which proposes to make a modern edition of David Perez’s
opera Demetrio, based on the Portuguese version of the opera (from the archives in Vila Viçosa), using
the 1797 translated text, which is closely related to the structure (scenes and acts) of Metastasio’s text.
This modern edition will also include musical numbers for the graciosos Sinalefa and Palito.
Keywords: Demetrio. Pietro Metastasio. David Perez. Graciosos. Modern edition.
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O fenômeno das traduções de autores celebrados com Gil Vicente (1465 - 1536) e
Jean-Baptiste Poquelin de Molière (1622 - 1673), aliado às ações cômicas dos graciosos que
ganhavam espaço junto às cenas dos personagens dos dramas, ofereceu ao teatro português
de entretenimento do século XVIII a notoriedade que o espetáculo operístico e o púbico local
buscavam em relação o advento da ópera italiana no país. Tais fenômenos foram descritos em
nosso artigo Demetrio de Perez e a tradição portuguesa de adicionar personagens cômicos nas
adaptações de Metastasio: apontamentos documentais para uma edição moderna publicado
nos Anais do XXIX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música
– ANPPOM, e elucida o ápice dessa prática que estimulava o gosto português pelo espetáculo
vernacular e pelos elementos cômicos intrinsicamente ligados ao drama. A reforma proposta pelo
Apostolo Zeno (1668 - 1750) no início do século XVIII e defendida pela Accademia Dell’arcadia, que
promovia a exclusão das ações cômicas nos libretos dos espetáculos operísticos, foi praticada
por inúmeros autores, os mesmos que teriam posteriormente seus dramas traduzidos para
o português e adaptados à crescente prática da ação dos graciosos1, que a partir da segunda
metade do século passam a interagir em cena com os célebres heróis e heroínas helênicos.
Assim ocorreu com a obra do poeta cesáreo Pietro Metastasio (1698 - 1782), defensor
da reforma proposta por Zeno e que presenciou parte de sua obra ser traduzida e publicada com
os acréscimos dos graciosos. O dramaturgo português António José da Silva (1705 - 1739) “O
Judeu” traduziu e inseriu personagens cômicos em dois textos do poeta cesáreo: Adriano in Siria
e Filinto perseguido, e exaltado, adaptações que foram publicadas em 1774 e reimpressas em
1759 no terceiro e quarto tomo, respectivamente, do Theatro Comico Portuguez, ou Collecção
das Operas Portuguezas2. Hoje temos conhecimento de cerca de 20 adaptações portuguesas dos
textos metastasianos, sendo estas traduções livres e contendo entre dois e quatro personagens
cômicos adicionados.
Entre esses textos adaptados destacamos o drama de Demetrio, escrito por Metastasio
em meados de 1730. Esta obra é o objeto central de nossa tese de doutorado, na qual buscamos
editar uma versão musical da ópera que contenha seu texto traduzido para o português e que
possua, além da música para o drama, números musicais para as cenas dos graciosos. O texto
traduzido que escolhemos para a pesquisa foi a adaptação manuscrita e anônima datada de 1797,
encontrada na Biblioteca Nacional de Lisboa e que preserva muito do texto original de Metastasio
- diferente de outras adaptações, que tomam certa liberdade com ele. Esta tradução, além da
proximidade com a versão metastasiana, privilegia cenas para a ação de três graciosos: Sinalefa,
Palito e Espeto, que interagem, em certo nível, com os personagens do drama. Até onde apuramos,
não há quaisquer indícios de que essa adaptação tenha sido musicada, mas o fato de existir
alguma música preservada para as ações dos graciosos – como veremos -, e essa não possuir
linhas vocais e tão pouco textos, acreditamos que a junção dessas fontes ofereça possibilidades
única de recriar uma versão musical completa para o que possivelmente se viu em relação à ação
1
figura cômica presente no teatro português do século XVIII, derivada da tradição teatral espanhola e que
está intimamente relacionada com o tolo shakespeariano.
2
https://archive.org/details/theatrocomicopor03silv
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cômica nos teatro portugueses ao longo do século XVIII.
Através da colaboração do professor Dr. David Cranmer, tivemos acesso ao conjunto de
partituras referido como G pratica 85, preservado na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa em
Portugal, que contém uma versão em português da ópera Demetrio com música composta por
David Perez (1711 - 1778). Além da música para o drama, esse conjunto possui um subconjunto
de partituras contendo cinco números musicais para as ações dos graciosos Pistola e Sacatrapo3.
Essa música que certamente não pertence a Perez, assim como afirma Cranmer em seu livro
Peças de um mosaico: Temas da história da música referentes a Portugal e Brasil, serviu em algum
momento para acompanhar uma apresentação da ópera para Demetrio e Cleonice, assim como
temos referido nos manuscritos, e por esse motivo ela tenha sido anexada ao conjunto principal.
Esse subconjunto se destaca pela quantidade de números musicais para os graciosos,
já que comumente atribuía-se apenas três números a eles - duas árias e um dueto. Quando havia
três cômicos em cena, a música era destinada à dois deles, sendo que o terceiro não cantava,
(assim como ocorre com os graciosos da tradução de 1797, tendo a música destinada apenas para
Palito e Sinalefa, reservando para Espeto apenas textos falados). Esses cinco números musicais
dos manuscritos de Vila Viçosa são os únicos documentos dos quais temos conhecimento
que preservam alguma música para a ação dos graciosos para acompanhar a ópera Demetrio.
Trataremos nesse artigo sobre as decisões musicais e os apontamentos críticos para a construção
de um dos números musicais descritos no texto: a ária de Palito “Digo-te que componho”.
Entre os cinco números musicais de Vila Viçosa, a ária de Sacatrapo “Eu sei bem
cantar” nos chamou a atenção pela equivalência textual entre seu título e a quarta estrofe do
texto traduzido de 1797 de Palito - “Eu sei muito bem bailar”. Além da exata equivalência
métrica e até mesmo silábica entre as duas frases, entendemos que aqui há um fator comum: a
exibição acentuada dos atributos (ou pseudo atributos, como fator intrínseco à comicidade) dos
personagens diante de seus interesses pessoais com elementos da cena. As relações amorosas
foram amplamente exploradas nos enredos cômicos, e assim como acontece com Palito e Sinalefa,
pode igualmente ter existido entre Sacatrapo e o terceiro cômico, que certamente existiu, mas que
desconhecemos4. Destacamos também a equivalência métrica binária entre texto e música, fator
facilitador no processo de construção da linha nova linha vocal e que nos permitiu utilizar as duas
fontes (musical e textual - tradução) para criar a ária do personagem Palito.

3
Este material musical, que se limita às partes de dois violinos, basso (sem as linhas vocais dos personagens)
possui os seguintes números musicais: Minueto de Pistola; aria e duo de lacayos “Para noivo e salso argento”; aria
“Adeos sala, adeos cozinha”, para Pistola; recitativo “Verá o não te ajustes” e aria “Sua alma te escarra”; e a aria “Eu
sei muito bem cantar”, para Sacatrapo
4
Os documentos nos trazem apenas os nomes dos cômicos Pistola e Sacatrapo, os quais acreditamos ser
personagens masculinos e que dão conta de toda a música que temos preservada. Comumente há um terceiro personagem - esse feminino - que interage com os demais em ações que exploram a disputa amorosa, o desdém, a rivalidade, e que possivelmente não cantou, o que explicaria sua não citação nas partes musicais.
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Texto da ária de Palito “Digo-te que componho”, do texto manuscrito de 1797:
[Digo te que componho/ E canto lindamente/ Que glozo de repente/ E sei muito bem bailar/
Falta te o mais que ves/ Que he justo que te agrada/ Mas não me falta nada/ De amor para casar.]

A música possui estrutura binária (ABA’B’), iniciada por um Andante staccato seguida
por um Allegro, cujas partes se repetem com variações e são concluídas com uma coda em 3/8. As
sessões em Andante staccato são seccionadas por fermatas que podem ter servido para reforçar
efeitos dramáticos da cena: pausas para risos, para ações cênicas dos personagens, cadências
vocais, etc. Já as sessões em Allegro são lineares e se destacam por ritmos sincopados e vivos,
que nos remetem a alguma dança saltitante, e a coda contrasta com dos demais andamentos por
estra sobre a relativa menor da tonalidade da ária - Mi menor.

Início da parte de segundo violino da ária “Eu sei muito bem cantar”, para o cômico Sacatrapo
(Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa, em Portugal, sob a referência G-85).

É sabido que as ações dos graciosos nem sempre possuíam números musicais, mas
quando tinham, a música era bastante simples em relação à do drama na qual estava inserida. Os
papéis eram interpretados por atores que podiam ou não cantar, o que nos indica que a música
para essas cenas oferecia poucos desafios técnicos em relação às ornamentações e coloraturas,
o que não quer dizer que ela seria necessariamente menos interessante. A partir desses critérios
(juntamente com os manuscritos instrumentais), construímos a linha vocal de Palito, buscando
preservar uma escrita silábica, sem grandes ornamentações e que permita a exploração do
elemento cômico através da cena e não pelo virtuosismo vocal.
Percebemos que a música possui uma introdução de 12 compassos, seguida por figuras
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de acompanhamento orquestral que sugerem o início da linha vocal. Nos inspiramos no material
introdutório para construir a primeira seção da linha vocal, excluindo as ornamentações típicas
da linha instrumental, reduzindo os saltos de oitavas e ajustando os novos intervalos para se
tronarem adequados à execução vocal. Com isso conseguimos criar uma figuração melódica linear
que nos possibilitou um bom encaixe das três primeiras estrofes do texto. Utilizamos essa nova
figuração como motivo gerador de praticamente toda a música existente na sessão do Andante, as
vezes exposta transposta, as vezes apresentada em seu formato literal, e combinada com outras
figurações orquestrais, buscando sempre nos apropriar de elementos da música preservada.

Motivo introdutório da ária apresentado pelo Iº violino

Figuração melódica que deu origem à primeira sessão vocal da aria,
criada a partir da manipulação do motivo introdutório do Io violino.

Na primeira sessão do Andante temos indicadas três fermatas: duas delas sobre a
pausa do segundo tempo dos compassos 18 e 25, e a terceira sobre a nota que finaliza a sessão
antes do início do Allegro, no primeiro tempo do compasso 33. Como dissemos, utilizamos essas
suspensões para criarmos elementos cômicos que explorem as características intrínsecas da
cena. Inserimos aqui uma appoggiatura sobre a nota final do compasso 33, gerando uma terça
maior descendente, acompanhada da expressão “seduzindo”, que busca reforçar a conquista do
personagem pela jovem Sinalefa.

Ornamentação inserida sobre a finalização da sessão A para reforçar a comicidade da cena.
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A partir do compasso 34 segue um curto Allegro staccato, iniciado com sete compassos
imitativos - repetindo quatro vezes o motivo dos dois primeiros compassos. A linha vocal foi criada
como anteriormente, imitando as figurações orquestrais, omitindo ornamentações e ajustando
os amplos intervalos para facilitar a execução vocal. As figurações repetidas nos seis primeiros
compassos receberam o texto das três primeiras estrofes e a quarta estrofe - “e sei muito bem
bailar” - foi propositalmente disposta sobre a pontuação final dessa frase.

Linha vocal criada a partir da manipulação das figurações instrumentais.

A tradução de 1797 descreve Palito como um jovem soldado, educado sobre a proteção
de Alceste - sendo que ao longo do drama recita inúmeros versos em métrica e línguas variadas - e,
para tanto, supusemos que tais conhecimento intelectuais o isentou de certas práticas populares,
como a dança. Portanto, a partir do oitavo compasso desse Allegro (entre os compassos 41 e
58) omitimos qualquer intervenção vocal para oferecer ao personagem uma cena que deverá
ser dançada desajeitadamente. Era comum, e esperado pelo público dos teatros português que
consumia o espetáculo operístico do período, que as ações dos graciosos, sejam elas inseridas no
espetáculo central ou em forma de entremes, contivessem cenas de briga e/ou de dança5, sendo
essa última geralmente destinada para o final do ato cômico. Na obra em questão, a tradução
traz uma cena de briga entre Palito e Espeto no final da cena 1, no terceiro ato da ópera, mas não
se refere a qualquer cena de dança. Mesmo assim, tomamos a liberdade de oferecer tal ação
nessa ária como forma de prestigiar esse traço particular do gosto português, além de ressaltar as
características dançantes da composição nessa sessão. Entre os compassos 44 e 46 temos uma
sessão com ritmo sincopado que nos sugere uma dança saltitante - uma polca, ou lundu, e que se
relaciona com as características da música popular brasileira do século XVIII6.

5
BARRETO, Fernando Costa: Entremez da Peregrina, edição crítica e reconstrução dos manuscritos de compositor anônimo do século XVIII. Pág. 18
6
Apontamento que reforça a suspeita do pesquisador David Cranmer sobre a possível composição dessa
música, assim como muitas que fazem parte do conjunto de documentos da seção G pratica da Biblioteca de Vila
Viçosa, em terras brasileiras para uma encenação de Demetrio no teatro Manuel Luiz em meados de 1780. Peças de
um mosaico: Temas da história da música referentes a Portugal e Brasil, pg.144
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Sessão instrumental destinada para ser dançada desajeitadamente pelo personagem.

A partir do compasso 59 temos a reexposição, com variações, das duas sessões
anteriores. Preservamos aqui grande parte do conteúdo vocal que já havíamos composto e
criamos novo elementos para as sessões do desenvolvimento onde exploramos com maior
amplitude a expressão cômica. No compasso 64, pontuado por uma fermata na pausa geral do
segundo tempo, inserimos um movimento cadencial no qual Palito, já um pouco cansado por
conta da dança anterior, desafina grosseiramente na tentativa de realizar uma cadência formal. A
interpretação fica a cargo do cantor/ator e sugerimos que a entonação seja, de fato, desafinada
e não apenas uma interpretação do movimento cromático escrito, buscando assim ressaltar os
primeiros sintomas de fadiga do canto destreinado do personagem.

Movimento cadencial que enfatiza a fadiga vocal do personagem.

Sobre a próxima fermata, no compasso 73, criamos uma nova cadência que agora
desafia o fôlego do personagem. Sugerimos que, ao se interpretar, sustente-se longamente a
nota Fá5, quase até o final do fôlego, e cante velozmente até o Sol# 4, respirando grosseiramente
para cantar o último movimento de 5ª descendente - Lá4 para Ré4 - que deve ser executado com
glissando. Para trazer ainda maior dramaticidade à cena, esperamos que se explore a pausa
com fermata geral do segundo tempo para reforçar a fadiga vocal do personagem – respirando
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forçadamente para se recompor, limpando o suor do rosto, tomando um copo de água, etc.

Cadência que explora inúmeros elementos cômicos.

Após a cadência segue a repetição do Allegro staccato no qual, entre os compassos
80 e 85, há uma sequência com acompanhamento de tercinas em que criamos uma vocalização
em arpejos, que deve ser interpretado sobre qualquer vogal ou sílaba - à escolha do executante com entonação próxima do solfejo do cantor iniciante, retratando a inexperiência do personagem
com a técnica vocal. A ária segue com a repetição literal da sessão destinada à dança, que aqui
também será grosseiramente dançada.

Sessão com acompanhamento de tercinas que recebeu uma vocalização com entonação cômica.

Na coda inserimos as últimas estrofes do texto da ária de Palito. A versão moderna
proposta isenta a interpretação dessa coda, a fim de igualar a estrutura da música dos
graciosos com a versão da música de Demetrio de David Perez, mas ele não será cortado da
edição moderna7. Propusemos na edição duas possibilidades de finalização para a ária: 1) para
atender aos propósitos de nossa edição, a ária deverá ser interpretada até o compasso 103, onde
a orquestração foi adaptada para o encerramento efetivo da música. Há nesse compasso um
colchete com a indicação “para final”, onde a ária deverá terminar; 2) caso os executantes optem
pela execução da coda, eles deverão omitir o compasso 103 e seguir para o 104, que preservou a
7
A existência da coda e também da ária da capo são comuns na ópera desse período, assim como encontramos na versão que Perez realizou para uma apresentação de Demetrio no Teatro Real de Salvaterra em 1766, com
texto em italiano, e que foi posteriormente adaptada para a versão em português que temos Vila Viçosa.
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orquestração original e que conduz a ária para o complemento final. Sobre esse compasso há a
expressão “para seguir à coda”.

Adaptação da ária para que se possa termina-la sem ou com a execução da coda final.

Outra preocupação nossa na construção dessa edição moderna de Demetrio, com a
inclusão dos graciosos, foi de igualar a instrumentação da orquestra dessa música (que como
dissemos, só há preservados partes de Violino I e II e basso) à instrumentação de David Perez para
Demetrio, propriamente dito. Assim, criamos partes adicionais para a viola e para pares de oboés
e trompas. Tais linhas foram criadas com caráter opcional, ou seja, podem ser ou não executas, e
sua isenção não oferece qualquer perda à ária, já que as linhas originais foram todas preservadas.
Primeiramente, duplicamos a linha do basso para a viola e realizando algumas elaborações
harmônicas em pontos cadenciais para reforçar o caráter condutor na viola. Depois, elaboramos
as partes adicionais para oboés e buscamos tratá-los da mesma maneira que na música de Perez:
reforçando as melodias e parte dos acompanhamentos dos violinos nos tutti, além de colorir as
pontuações harmônicas. Por fim, inserimos duas trompas em Sol - mantivemos a escrita antiga
- reforçando as harmonias, as figurações rítmicas nas pontuações das sessões e colaborando
com os ritmos das cordas. No Allegro criamos uma estrutura na qual os oboés dialogam com
as trompas, como pergunta e resposta, colorindo as figurações das cordas. Todas essas partes
adicionais constam na partitura orquestral da ópera e também nas partes instrumentais gerais.

Elaboração de partes opcionais para oboés e trompas.

Ao longo do processo de transcrição dos manuscritos musicais nos deparamos com algumas
incoerências entre as fontes: sinais de dinâmicas, expressão, acidentes ocorrentes presentes e uma
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parte e ausente em outra, de falta de pausas gerais e compassos, entre outras. Tais divergências
encontradas na música dos graciosos, assim como também nos números musicais do drama,
foram transcritas em quadros de apontamentos críticos que nos ajudaram a identificar, solucionar
e descrever as correções realizadas. Esses quadros podem ser interpretados da seguinte maneira:
na primeira coluna está indicado o compasso no qual se encontra o apontamento; a segunda
coluna indica a localização (em qual tempo do compasso está o apontamento; a terceira identifica
em qual parte (instrumento ou do personagem) que se encontra a divergência; a quarta descreve
o apontamento e sua correção.

Compasso

Localização

8
113

ii

Instrumento ou
personagem

Apontamento

Geral

faltam dinâmicas: adicionamos de acordo com a necessidade

Vln 2

Esse compasso não existe no manuscrito: adicionamos seguindo a estrutura
imitativa do primeiro violino

basso

falta #: adicionamos

Quadro com os apontamentos críticos sobre o número musical referido.
Todo o processo de edição que descrevemos aqui está sendo aplicado a todos os
números musicais dos graciosos em relação ao texto traduzido de 1797, tendo suas linhas
vocais construídas a partir de elementos musicais presentes na instrumentação e, nos casos em
que não há conteúdo efetivo, nos utilizamos de figurações recorrentes na obra para preencher
essas lacunas. De fato, é impossível recriar o que originalmente existiu nas lacunas vocais, mas
buscamos criar algo que seja coerente à música dos manuscritos.
Essa construção fará parte da versão moderna da ópera Demetrio que propomos em
nossa tese de doutorado, na qual conterá três conjuntos distintos de documentos musicais: a
partitura orquestral contendo a música do drama e a dos graciosos, assim com os textos que as
interligam; as partes instrumentais gerais; e uma partitura vocal com piano contendo a redução
orquestral, para que possa ser utilizada no preparo do elenco. A música para os graciosos será
toda extraída dos documentos de Vila Viçosa e conterá o texto dos cômicos da tradução de 1797.
Dessa maneira, conseguiremos recriar uma versão em português completa da ópera Demetrio, que
se assemelhe com o fenômeno operístico dos teatros português da segunda metade do século
XVIII que tanto agradavam o público lusitano e que, posteriormente, viria a encantar o público
colonial brasileiro.
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Edição final da ária de Palito
Para se observar o resultado desse trabalho de construção musical apresentamos,
na sequência, a edição final e completa da ária “Digo-te que componho” do personagem Palito.
Aqui, a linha vocal vem acompanhada pela redução orquestral para piano – partitura vocal ou
vocal score – que foi elaborada para facilitar o ensaio musical do cantor e do correpetidor. Nessa
versão preservamos integralmente a linha do basso e administramos as linhas dos violinos de
forma a adaptá-las, até certo ponto, à escrita pianistica. Esse tratamento de adequação figurativa
será encontrado nos demais números musicais, tanto na música do drama quanto naquela que
preserva a prática musical nas cenas dos graciosos.

De fato, não há uma maneira exata de representar o que se apresentou nos palcos
português dos oitocentos, isso em relação a música que acompanhou as cenas cômicas. O que
buscamos aqui é reunir fontes que ofereçam informações possíveis para levantar algumas pistas
sobre essa arte e que possamos aprecia-las, em música. Consideramos que nossa proposta,
amparada pelas fontes documentais já descritas, traz certa luz no reconhecimento dessa prática
musical e da identidade dos atos cômicos que refletem o “gosto português” pelos graciosos.
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As fontes orais na construção da biografia da compositora Lycia
de Biase Bidart
Nicole Manzoni Garcia (UNIRIO)
nicole.mgarcia@hotmail.com

Resumo: Lycia de Biase Bidart (1910-1991) foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira. As
fontes escritas apresentam uma grande defasagem de informações a seu respeito, por isso optouse por recorrer às fontes orais para acrescentar informações à sua biografia. O presente artigo
tem como objetivo apresentar os resultados de três entrevistas semi-estruturadas, realizadas
com familiares da compositora a respeito de sua vida, obra e atuação musical. As fontes orais
foram relacionadas entre si e com as fontes escritas. As entrevistas forneceram uma perspectiva
pessoal sobre a compositora, enquanto a comparação entre as fontes orais e escritas provou-se
essencial para a confirmação das informações e para a construção da sua memória.
Palavras-chave: Lycia de Biase Bidart; Compositora brasileira; Musicologia histórica; Fontes orais.

Abstract: Lycia de Biase Bidart (1910-1991) was a composer, pianist, and Brazilian conductor. The written
sources present a lack of information, which made indispensable the oral sources as a complement to
her biography. The present paper aims to examine the results of three semi-structured interviews with
the composer’s family about her life, work, and musical development. For this purpose, both oral and
written sources were related. The interviews show a personal perspective about the composer, while
the comparisons between oral and written sources were essential for information’s verification and her
memories’ construction.
Keywords: Lycia de Biase Bidart; Brazilian composer; Historical Musicology; Oral sources.

INTRODUÇÃO
Lycia de Biase Bidart (1910-1991) foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira
que teve grande participação no cenário musical brasileiro, principalmente na primeira metade da
década de 1930. A compositora nasceu dia 18 de fevereiro de 1910, no interior do Espírito Santo,
e cresceu em Vitória. Ainda jovem, perto dos 18 anos, mudou-se para a casa de uma tia no Rio
de Janeiro para estudar música, onde teve o seu principal mentor, o compositor italiano Giovanni
Giannetti. Na capital carioca, onde construiu sua família e carreira musical, permaneceu até o final
de sua vida, falecendo aos 81 anos, dia 10 de julho de 1991 (GARCIA, 2018, p. 05).
Ao longo de sua trajetória musical, a compositora apareceu diversas vezes em jornais da
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época, principalmente de Vitória e do Rio de Janeiro, que informaram sobre suas estreias e concertos.
Sua vida pública foi registrada nessas reportagens que, em sua maioria, se restringiram a estreias
e concertos pontuais, não se aprofundando em sua vida pessoal nem na maioria da sua produção
musical. As informações iniciais da pesquisa foram retiradas de alguns desses jornais da época
por meio da Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional, posteriormente confirmadas
pela família. Essas fontes escritas demonstram uma grande defasagem de informações. Por
essa razão, ao longo da pesquisa, a realização de entrevistas com a família mostrou ser um dos
caminhos viáveis para a continuidade da pesquisa.
A entrevista é o principal método utilizado para a documentação de fontes orais, como
nos mostra Maurício Selau (2004, p. 221):
A história oral pode ser entendida como uma metodologia capaz de contribuir para esta
atividade de análise das memórias por intermédio das entrevistas realizadas com pessoas
de um determinado grupo, envolvido com temas de interesse para a pesquisa.

O termo “história oral” gera muitos debates entre historiadores. Para o presente artigo
usaremos o termo “fontes orais”, proposto por Joan Garrido (1993, p. 33 apud SELAU, 2004, p.
217). Concordamos com o autor que as fontes orais não são uma história única, mas uma das
muitas fontes que constroem a história, como no caso desta pesquisa.
O desenvolvimento da pesquisa sistemática a partir das fontes orais no âmbito da história
ocorreu no final do século XX e teve como uma de suas motivações o interesse pelas histórias
das minorias. A história de mulheres, imigrantes e outros grupos marginalizados passaram a
despertar a curiosidade dos historiadores (MATOS; SENNA, 2011, p. 100). Vanda Freire e Angela
Portela (2010, p. 76) destacam que muitos nomes de mulheres musicistas são omitidos ou pouco
estudados na história da música brasileira. Devido às poucas fontes escritas encontradas sobre a
compositora Lycia de Biase Bidart, as fontes orais, recolhidas a partir dos relatos de seus familiares,
foi uma solução encontrada para suprir a essa defasagem, para assim registrar a sua biografia de
maneira mais completa.
No presente artigo, que é parte da pesquisa de mestrado em andamento sobre vida e
obra de Lycia de Biase Bidart, são comentadas três das entrevistas realizadas com a família da
compositora. Primeiramente, será apresentada uma pequena revisão bibliográfica sobre o uso das
fontes orais; em seguida, será feita uma descrição dos processos metodológicos escolhidos para
as entrevistas; posteriormente serão apresentados alguns dos resultados encontrados; por fim,
será realizada uma discussão relacionando as entrevistas entre si e com as fontes escritas.

AS FONTES ORAIS
As fontes orais são um método baseado na memória humana e suas vivências a partir
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da reconstrução do passado. Por meio de entrevistas, pessoas determinadas pelo pesquisador
compartilham suas memórias com o intuito de enriquecer estudos históricos e científicos. Essas
lembranças individuais, que são construídas coletivamente, fazem com que a História se torne
mais real e vívida, complementando e conversando com as fontes escritas (MATOS; SENNA, 2011,
p. 96-97). Segundo Sônia Freitas (1998, p. 17-19), as fontes orais têm potencial para contribuir
de maneira significativa para diversas áreas de pesquisa, em especial para a história nacional. A
historiadora ressalta que a memória e a interpretação dos que vivenciaram os fatos estudados
são uma das formas de construir a história, porque a memória humana é tão importante quanto a
memória documentada.
Michael Pollak (1989, p. 4) acredita que as fontes orais são uma alternativa para as minorias
poderem apresentar suas narrativas em oposição à memória nacional coletiva, que privilegia a
narrativa das classes dominantes. Segundo ele, os grupos marginalizados têm as fontes orais
como principal método de pesquisa para a construção de sua história e, ao ganhar destaque entre
os pesquisadores, essas narrativas auxiliam a reinterpretação do passado (p. 9-12).
Existem muitos historiadores que questionam a credibilidade dos relatos orais. Tais
pesquisadores acreditam que esse tipo de fonte é subjetiva e parcial. Entretanto, todos os tipos de
fontes históricas são de alguma forma subjetivas; no caso da fonte oral, cabe ao pesquisador fazer
as análises necessárias em relação a possíveis omissões e seletividades feitas pelo entrevistado
(FREITAS, 1998, p. 18). Segundo Júlia Matos e Adriana Senna (2011, p. 101-103), apesar de as
fontes orais possuírem dados muitas vezes imprecisos, elas também possuem informações que
não podem ser encontradas em outras fontes. Por isso, é de extrema importância a precisão na
transcrição das entrevistas para que possa ser realizado um bom diálogo delas com as fontes
escritas e, assim, essas informações ganharem suporte teórico. Além disso, cabe ao pesquisador
se atentar às intenções por trás de todos os relatos realizados pelo entrevistado, porque os relatos
orais fornecem diferentes perspectivas do mesmo fato e o pesquisador deve se manter o mais
imparcial possível.

ESTRUTURAÇÃO DA ENTREVISTA
Nessa seção serão apresentados o planejamento e resultados de três das entrevistas
realizadas com a família da compositora Lycia de Biase Bidart com o objetivo de coletar informações
sobre sua vida pessoal e musical. Para isso, foi escolhida a abordagem qualitativa, visando um
maior aprofundamento nos assuntos abordados, já que nesse tipo de pesquisa há uma maior troca
entre as duas partes e o entrevistado pode participar ativamente do processo de interpretação das
informações (FRASER; GONDIM, 2004, p. 140). Também optou-se pela entrevista semiestruturada,
com um roteiro de perguntas previamente elaborado como orientação para a entrevista, mas com
uma maior abertura para a interação e expressão por parte dos entrevistados.
Foram feitas três entrevista: a primeira foi realizada em 31 de outubro de 2019 com a filha
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da compositora e o neto, Cecilia de Biase Bidart e Marcos Bidart de Novaes, respectivamente, com
uma hora e meia de duração, no apartamento de Cecilia (GARCIA, 2019); a segunda foi em 14 de
agosto de 2020 com o neto da compositora, Antonio Bidart de Novaes, com duração de quarenta
e cinco minutos, via vídeo-chamada (GARCIA, 2020a); e a última ocorreu no mesmo dia com a
neta Veronica Machado, com duração de uma hora, também via vídeo-chamada (GARCIA, 2020b).
Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e serão anexadas à dissertação.

INFORMAÇÕES COLETADAS
Os entrevistados compartilharam principalmente memórias afetivas, tanto do
relacionamento entre eles e Lycia quanto da relação dela com a música. As poucas informações
objetivas que forneceram como nomes, datas e lugares, foram de perguntas previamente
programadas e conferidas em documentos pessoais pelos próprios entrevistados.
Cecilia contou que Lycia tinha sete irmãs e um irmão, e uma delas morreu afogada na praia
de Camburi quando a mãe, Mariarchangela, estava grávida de outra filha. Cecilia e Veronica também
pontuaram que Lycia, por causa de seu provável déficit de atenção teve educação domiciliar com
professores contratados após o primário, tanto para matérias obrigatórias quanto para a música.
O estudo da música foi um meio que a família achou de desenvolver sua concentração (GARCIA,
2019; GARCIA 2020a).
Segundo Cecilia e Marcos, perto da maioridade, Lycia se mudou para o Rio de Janeiro para
aprofundar os estudos na música e morou com uma tia. Na capital carioca começou a ter aulas
com o maestro Giovanni Giannetti1. A família era abastada e o pai da compositora, Pietrangelo,
alugou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e uma orquestra algumas vezes, para que sua filha
pudesse estrear suas composições (GARCIA, 2019).
Cecilia também contou algumas histórias pessoais da família que complementam a
narrativa biográfica. Lycia conheceu João Bidart, seu futuro marido, em uma viagem da escola
militar que ele fez do Rio à Vitória, casando-se anos depois. Desse relacionamento nasceram
suas duas filhas: a própria Cecilia, que nasceu dia 16 de fevereiro de 1935 e ganhou esse nome
por causa da padroeira da música; e Lucia, a segunda filha, que nasceu dia 28 de abril de 1937
(GARCIA, 2019).
Marcos e Antonio também moraram com Lycia durante parte da infância e a adolescência,
já que Cecilia era diplomata e precisou se mudar para o exterior. Lycia os criou como filhos com
a ajuda de uma empregada, que trabalhou para a família por muitos anos. Veronica também
frequentava diariamente a casa da avó enquanto sua mãe, Lucia, ia trabalhar. Os netos disseram
1
Giovanni Giannetti (1869-1934) foi um compositor, pianista e maestro italiano que atuou principalmente na
Europa. Passou a ser reconhecido mundialmente em 1896, quando ganhou um prêmio no concurso Steiner, em Viena.
Em 1904, foi contratado como diretor artístico do Teatro Lírico, no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos seguintes, Giannetti assumiu a direção de instituições musicais em vários países europeus e passou seus últimos anos no Rio de
Janeiro (GIANNETTI, 2020).
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que Lycia foi extremamente liberal em sua forma de educá-los, com amor e confiança mútua
(GARCIA, 2019; GARCIA, 2020a; GARCIA, 2020b).
Lycia era extremamente católica e frequentava a missa semanalmente com toda sua
família. Os entrevistados disseram que, no Rio de Janeiro, ela frequentava a Igreja da Divina
Providência e era muito amiga dos padres de lá, que iam constantemente à sua casa (GARCIA,
2019).
A música era muito presente na rotina da família. Veronica recordou que todos os domingos
pela manhã a família se reunia para ouvir a Rádio MEC2. Nessas reuniões familiares, Lycia explicava
aos netos a evolução dos compositores, características dos instrumentos etc. Os entrevistados
disseram que Lycia apreciava muito a música erudita e citaram vários compositores que ela
costumava escutar, como Beethoven, Monteverdi, Bach, Schumann, mas Veronica destacou que:
Ela era múltipla. Eu me lembro de Marcos ouvindo Jethro Tull, [...] é aquele rock
contemporâneo mesmo que é quase um heavy metal, né? [...] E eu: “Pô, desliga esse som!”, e
ela: “Veronica, música não é barulho!”. [...] Então, eu acho que ela não gostaria de falar “Lycia
era apaixonada por Beethoven, Mozart e Schubert.”, entendeu? Porque se ela falou isso do
Jethro Tull imagina se ela não amava Liszt, ela não amava Debussy (GARCIA, 2020b).

Por mais que os entrevistados tenham citado alguns títulos e compositores, foram poucas
as lembranças em relação às composições em si ou técnicas musicais usadas por Lycia. Essas
memórias mostraram-se mais afetivas do que propriamente técnicas. Segundo Marcos, quando ele
chegava da escola deitava no sofá para ler enquanto Lycia estudava toccatas e fugas de Bach ou
compunha em uma mesa. Ele se recorda dela fazer bocca chiusa enquanto compunha para ouvir
as linhas melódicas (GARCIA, 2019). Antonio também se lembrou de ficar no mesmo ambiente que
ela brincando ou estudando enquanto a avó fazia suas composições (GARCIA, 2020a). Veronica
tem memórias parecidas:
Veronica: Aqui numa sala que a gente tem, logo aqui, ficava um piano de armário que tinha
uma grande mesa que ela ficava ali escrevendo, aí ela levantava, aí, tocava um pouquinho e
sentava. Quer dizer, ela checava o que ela estava escrevendo, mas ela não sentava no piano
e saía tocando. Eu tinha impressão que era ao contrário, que ela sentava, escrevia...
Entrevistadora: Era um processo muito mais mental do que prático?
Veronica: É. É... eu acho.
(GARCIA, 2020b)

Cecilia contou que além das aulas com o maestro Giovanni Giannetti, Lycia também teve
aulas com a pianista Magdalena Tagliaferro, mas não mencionou datas. Vários outros músicos
também frequentavam sua casa, como o saxofonista Juarez Araújo. Segundo Marcos, era prática
comum da compositora apresentar suas composições a amigos instrumentistas para saber se o
2
A rádio MEC foi fundada em 1923 com o objetivo de transmitir temas educacionais e culturais, com destaque
para a música de concerto (RÁDIOS, 2020).
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que ela escreveu era possível de ser executado na prática. Outro músico citado foi o maestro John
Neschling, que era amigo de Lycia e estava em sua casa constantemente para conversar sobre
música (GARCIA, 2019).
Ao ler os títulos de algumas obras, Marcos relembrou situações em que viveu com sua
avó. O Ballet Fantasia3, por exemplo, em que os títulos das danças são cenários dentro do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, remeteu aos passeios que Lycia fazia com os netos no local, que
era uma grande inspiração para ela. Ele disse que com o tempo viu que sua avó expressava por
meio da música o que a natureza transmitia a ela (GARCIA, 2019). Foi um consenso entre os
entrevistados que ela se inspirava na natureza. Cecilia relembrou outra história de uma noite em
Vitória em que Lycia viu o mar brilhar por causa de algas fosforescentes e começou a circular a
água com um galho pra admirar o que pareciam ser “estrelinhas no céu”. Cecilia diz que aquela
noite inspirou Lycia a compor Fosforescência4 (GARCIA, 2019).
Segundo Veronica, as composições de Lycia eram sempre temáticas. Ela contou que ficou
encantada ao ver sua avó fazer uma série de canções baseadas nos poemas de Cecília Meireles5, já
que a literatura era muito presente em sua vida quando criança (GARCIA, 2020b). Antonio também
recordou de momentos em que ela compunha e apresentava para ele suas ideias e inspirações:
E ela contava sempre como é que era, as músicas, mostrava o que estava fazendo, o que
estava inspirando a ela. [...] Mas eu me lembro das composições dela, do Jardim Botânico,
ela me falando... mostrava os acordes que ela estava fazendo, o que era... isso eu tenho
lembrança (GARCIA, 2020a).

Um momento marcante para todos os entrevistados foi o divórcio entre Lycia e João
Bidart. Cecilia contou que em uma viagem de férias, Lycia recebeu uma ligação dizendo que seu
marido tinha ido embora de casa com outra mulher. Isso a feria não só no nível emocional, mas
em nível moral, por motivos religiosos (GARCIA, 2019). Veronica recordou que, ao receber a notícia,
Lycia se refugiou na música:
Mas eu me lembro que quando vovô saiu de casa, ela ficou muito triste, muito, muito triste.
Aí um dia ela se isolou, escreveu, escreveu, escreveu, escreveu música e tal. E, aí, um dia ela
falou:
- Pronto! Terminou a minha dor.
- Como assim, vovó?
- Está tudo nessa música6.
(GARCIA, 2020b)
3
O Ballet fantasia: Simbolismo e Vivência do Jardim Botânico do Rio de Janeiro é datado de 1976. Lycia
compôs para orquestra e uma redução para piano. Além da partitura, a compositora anexou a nota aos coreógrafos e
o roteiro para cenário, iluminação e figurino. O manuscrito pode ser encontrado na Biblioteca da ECA (USP).
4
Partitura não localizada.
5
Entre 1971 e 1976 Lycia fez uma série de 16 composições para voz e piano baseado em poemas da Cecília
Meireles (MINISTÉRIO, 1978).
6 Partitura não localizada.
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A neta também contou que no início da década de 1980 Lycia contraiu uma séria meningite
e ficou em coma por alguns dias. Ela conseguiu se recuperar, porém perdeu grande parte da audição
e passou a usar um aparelho auditivo. Como musicista isso a afetou bastante, porém, como era
extremamente religiosa, ela acreditava que tinha passado por uma experiência divina. Sua avó
a contou pessoalmente que quando entrou em coma teve a visão de estar em uma carruagem
de flores em direção a Nossa Senhora e pediu a ela que não morresse naquele momento porque
estava passando por problemas familiares e sua família precisava dela. Lycia acreditava que teve
que abrir mão de sua audição para poder retornar do coma (GARCIA, 2020b).
Esse processo de surdez foi lembrado por Cecilia e Marcos de outra maneira. Segundo
eles, Lycia já estava perdendo a audição antes da meningite e a doença apenas intensificou essa
perda (GARCIA, 2019). Quando Lycia já estava parcialmente surda, Veronica lembrou-se de ver sua
avó pedindo para que seus amigos músicos tocassem seus instrumentos perto de seu ouvido
para que pudesse escutar melhor e “se deliciar com a música” (GARCIA, 2020b).

DISCUSSÃO
Algumas informações foram confirmadas e enriquecidas por fontes escritas. Veronica
encontrou em seus arquivos pessoais uma coletânea de oito poemas que Lycia fez para todas as
suas irmãs e sua cunhada, por exemplo. Em um desses poemas, Lycia menciona, com muito pesar,
a morte por afogamento de sua irmã, Margarida, aos 15 anos (BIDART, [19--]).
Sobre a mudança de Lycia para o Rio de Janeiro quando jovem, Cecilia não soube precisar
a data, mas em uma carta escrita pela compositora e publicada em jornal, ela diz que iniciou seus
estudos com o Maestro Giannetti aos 18 anos (GARCIA, 2018, p. 8), então como Marcos disse que
ela começou seus estudos com ele no Rio de Janeiro, foi por volta dessa idade que ela se mudou
para a cidade (GARCIA, 2019).
Até então, as informações coletadas nos jornais sobre os concertos da compositora
no Theatro Municipal se ativeram a sua repercussão e críticas artísticas. A informação de que
Pietrangelo de Biase alugou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a orquestra algumas vezes
foi algo novo para a pesquisa (GARCIA, 2019), confirmando que a família era abastada, além de
apoiar muito Lycia em sua carreira musical.
Segundo os jornais, Lycia teve suas composições executadas no Theatro Municipal cinco
vezes: (1) em 23 de agosto de 1930, estreia do Prelúdio, sob a regência pelo Maestro Francisco
Braga; (2) em 20 de agosto de 1931, estreia de Intermezzo, regido por Giovanni Giannetti; (3) em
31 de outubro de 1932, estreia do poema sinfônico Chanaan; (4) em 30 de setembro de 1933, Lycia
foi a pianista solista no concerto para piano e orquestra de Giovanni Sgambati, sob regência de
Giovanni Giannetti e, no mesmo programa, Lycia regeu Chanaan; e (5) em 29 de setembro de 1934,
estreia de Anchieta e Angelus, com Lycia regendo todo o programa, que incluía outros compositores
(GARCIA, 2018, p. 5-9). Todos os concertos tiveram uma média de 80 professores compondo a
orquestra. Não é possível saber se Pietrangelo alugou o Theatro todas as cinco vezes, ou alguma
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delas foram apenas participações especiais. No acervo do Theatro municipal constam apenas
dois programas, dos concertos (4) e (5).
A composição Fosforescência, citada por Cecilia (GARCIA, 2019), não foi localizada em
nenhum dos catálogos em que constam as obras da compositora. Porém, o jornal Diário de Notícias
(1953, p. 11) divulgou um concerto que aconteceu dia 27 de novembro de 1953, no Ministério da
Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, em que consta a composição Noite de fosforescência na
Praia Comprida.
A religião, tão presente na vida da compositora, segundo seus familiares, não é tão
perceptível em suas composições, embora alguns títulos remetam ao catolicismo como Ave
Maria7 e Vorrei dirti8. Já sua personalidade poética, sua paixão pela natureza e por sua família
é algo visível. Grande parte dos títulos possuem referências a elementos da natureza como O
lago9 e Estrelas10. Lycia também tem composições que citam nomes de familiares em seus títulos,
como Uma rosa para Veronica11 e a Série retratos12.
Em algumas composições Lycia deixa registrado os compositores que usou como
inspiração, como em Outonal13, que evoca Ottorino Respighi, Noite14, que evoca Maurice Ravel, e
Bruma15, que evoca Claude Debussy. De modo geral, suas composições se aproximam muito mais
da música erudita do que da música popular, refletindo seu gosto musical, conforme dito por sua
família.
Durante a entrevista, Veronica encontrou diversos documentos que confirmaram ou
tiraram dúvidas sobre datas importantes, já que em muitos casos cada entrevistado apresentou
uma percepção diferente de tempo sobre o mesmo acontecimento. Segundo os documentos,
Lycia e João Bidart se casaram dia 24 de novembro de 1933 e se divorciaram oficialmente dia 9
de setembro de 1976. Sobre os falecimentos, João Bidart morreu dia 28 de abril de 1981, Lycia
morreu dia 10 de julho de 1991 e Lúcia morreu dia 31 de maio de 2009 (GARCIA, 2020b).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
7
Ave Maria foi composta em 1927 para soprano e piano/órgão. Foi estreada em 1927, na Igreja Nossa Senhora
da Lapa, no Rio de Janeiro (RJ); Soprano: Maria Miranda; Órgão: Giovanni Giannetti (MINISTÉRIO, 1978). O manuscrito
pode ser encontrado na Biblioteca da ECA (USP).
8
Vorrei dirti é datada de 1928 para soprano e piano. Foi estreada em 1932, no Teatro Glória, em Vitória (ES);
Soprano: Eleonora Irvim; Piano: Lycia de Biase (MINISTÉRIO, 1978). O manuscrito pode ser encontrado na Biblioteca
da ECA (USP).
9
O lago é de 1965 para viola e piano. Uma cópia pode ser encontrada na Biblioteca da ECA (USP).
10
Estrelas foi composta em 1971 para oboé e piano. O manuscrito pode ser encontrado na Biblioteca da ECA
(USP).
11
O original de Uma rosa para Veronica é de 1966 para tenor/baixo e piano. A partitura não foi localizada,
assim como sua transcrição para harpa, de 1974. Versões da peça para voz média e piano e voz aguda e piano, com
o mesmo título, podem ser encontradas na Biblioteca da ECA.
12
A Série Retratos (data não encontrada) é composta por oito partituras para piano e uma para violoncelo cujos
títulos são os nomes de familiares. As partituras podem ser encontradas na Biblioteca da ECA (USP).
13
Outonal foi composta em 1961 para piano. O manuscrito pode ser encontrado na Biblioteca da ECA (USP).
14
Noite é datado de 1961 para piano. Foi estreada em 1974, no Departamento de Música da Universidade de
Brasília; Piano: Paulo Affonso de Moura Ferreira (MINISTÉRIO, 1978). Partitura não localizada.
15
Bruma é de 1961 para piano. Partitura não localizada.
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As fontes orais demonstraram-se essenciais para uma perspectiva pessoal a respeito da
compositora Lycia de Biase Bidart, com informações que não foram apresentadas nos jornais da
época. Os relatos trouxeram informações inéditas que contribuíram para o enriquecimento de sua
biografia.
Muitas informações foram repetidas em todas as entrevistas, como os gostos pessoais
e a personalidade serena e amorosa da compositora. Essa repetição, embora muitas vezes não
agregue qualitativamente à pesquisa, faz com que o pesquisador possa identificar uma estrutura
de sentido e representações compartilhadas pelo mesmo grupo a respeito do objeto pesquisado
(GASKELL, 2002; GONDIM, 2002 apud FRASER; GONDIM, 2004, p. 147).
A relação com as fontes escritas se mostrou eficaz para a confirmação de algumas
informações que eram lembradas por cada um de maneira diferente, como o ano do divórcio de
Lycia e João Bidart, que foi confirmado em documentos pessoais. Além disso, as fontes escritas
e orais se provaram complementares, já que muitas informações específicas da juventude da
compositora e suas estreias não foram vividas pelos entrevistados, mas constam nos jornais. Por
outro lado, os entrevistados forneceram informações extremamente pessoais, como características
de sua personalidade, relações familiares, procedimentos de composição e hobbies de Lycia,
informações estas que não constam nas fontes escritas.
Ao longo da análise também foram encontrados conflitos entre as informações das
entrevistas. A principal dúvida foi como aconteceu a surdez da compositora, que foi lembrado por
cada um de maneira diferente. Esses conflitos de informação são recorrentes na história oral, já
que em relatos individuais, os entrevistados buscam realizar um relato linear e ordenar os fatos,
mesmo que em sua memória eles se confundam (POLLAK, 1989, p. 13).
As entrevistas com a família também auxiliaram no direcionamento da continuação
da pesquisa, com a indicação de nomes, lugares e documentos, ou seja, novas fontes a serem
investigadas. Diversas informações citadas superficialmente pelos entrevistados tem o potencial
de serem aprofundadas por outros meios, para assim contribuir ainda mais na biografia.
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A INFLUÊNCIA DA CONTRARREFORMA NA VIDA MUSICAL DOS
ESTADOS GERMÂNICOS CATÓLICOS NA SEGUNDA METADE DO
SÉCULO XVII1
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Resumo: O impacto causado pelos inúmeros conflitos religiosos nos territórios germânicos ao
longo do século XVII acabou por provocar mudanças radicais em praticamente todos os âmbitos
da sociedade germânica. Ademais, quando a Guerra dos Trinta Anos acabou, em 1648, a maior
parte da Europa ainda estava vivendo um momento de grande decadência econômica decorrente
da chamada “crise geral do século XVII”. Dentro deste contexto, coube aos imperadores Fernando
III e Leopoldo I, assim como aos demais príncipes germânicos católicos, a difícil tarefa de
reorganização e de solidificação da Contrarreforma na Alemanha e na Áustria. Para tal fim, os
monarcas germânicos encontraram na música sacra uma ferramenta eficaz de convencimento
e divulgação da fé católica. Esta pesquisa de iniciação científica procurou demonstrar a relação
entre as atividades associadas à Contrarreforma e o desenvolvimento da música germânica na
segunda metade do século XVII.
Palavras chave: Contrarreforma; Música sacra; Catolicismo;

Introdução
O século XVI foi marcado por inúmeras transformações que alteraram profundamente o
desenvolvimento da Europa. O advento do protestantismo, em especial, acabou gerando grandes
tensões em praticamente todo o continente. Dentro deste contexto, os membros da Casa de
Habsburgo, tanto em seu ramo espanhol quanto austríaco, tornaram-se alguns dos principais
agentes da Contrarreforma. Apesar de todas estas tensões, os principais monarcas do século XVI
conseguiram, de modo geral, contornar esses problemas e manter uma estabilidade econômica
por um longo período, proporcionando, como consequência, a possibilidade de alargamento do
poder absolutista.
Entretanto, com a eclosão da Guerra dos Trinta Anos, em 1618, a Europa entrou em um
período de aproximadamente quarenta anos (até meados de 1660) marcado por uma grave crise
política e econômica. Desse modo, quando Leopoldo I foi coroado imperador do Sacro Império
Romano-Germânico, em 1658, recaiu sobre ele a difícil tarefa de restruturação da Monarquia de
Habsburgo, assim como de reorganização das principais atividades associadas à Contrarreforma
1
Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo - Fapesp (processo no 2019/12280-4). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste
material são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da Fapesp.
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na Áustria. Dentre estas atividades a produção e execução de obras musicais sacras tornou-se um
dos maiores interesses pessoais do novo imperador.
Devido a este particular envolvimento de Leopoldo com a música e com o catolicismo, o
monarca chegou a compor inúmeras peças sacras, abrangendo praticamente toda a extensão do
repertorio litúrgico: ofertórios, hinos devocionais, motetos, missas, salmos e peças dramáticas
(como Oratório e Cantata). Apesar de uma grande parte destas obras não ter sobrevivido ao tempo,
cerca de setenta e nove composições religiosas são atribuídas ao imperador 2. Segundo Lawrence
Bennett, “em vista de sua preparação inicial para uma carreira eclesiástica, não surpreende que,
como compositor, ele [Leopoldo] tenha dedicado uma quantidade considerável de sua atenção à
música sacra” (BENNETT, 2013, p.44)3.
Destarte, o interesse de Leopoldo pela música não se resumiu apenas a seu envolvimento
na área da composição, mas incluiu também grandes investimentos na capela imperial. Em
termos gerais, o início de seu reinado foi marcado por uma profunda reorganização da vida
musical vienense. Desse modo, na década de 1660, o ambiente de estabilidade e conservadorismo
estético do final do reinado de Fernando III deu lugar a um grande influxo de novas personalidades
musicais. Dentre estas destacam-se os músicos italianos Antonio Maria Viviani, Carlo Cappellini,
Filippo Vismarri e Antonio Draghi.
Ademais, a música sacra neste período passou a ser amplamente utilizada para a propagação
dos dogmas teológicos associados à Igreja Católica. Os membros da Casa de Habsburgo e os
demais agentes da Contrarreforma encontraram na patronagem de grandes produções musicais
um meio eficaz para uma divulgação extensiva de suas principais concepções políticas e religiosas.
Segundo Andrew Weaver (2012, p.3) 4, “os Habsburgos foram mais capazes de fortalecer sua
autoridade através da promoção de uma cultura cortesã especial dominada pela fé católica”.
De modo semelhante, os defensores da patronagem da música sacra na Áustria logo
perceberam que por meio de uma única peça seria possível alcançar um grande número de
pessoas das mais diferentes origens. Isto pois, enquanto um plebeu iletrado podia experienciar
uma determinada performance de maneira puramente passiva, um nobre cortesão que conhece-se
bem o latim e tivesse a capacidade de reconhecer os mais variados dispositivos composicionais
aplicados na peça poderia ter uma escuta muito mais ativa, compreendendo, desse modo, uma
gama muito maior de significação dentro da obra.
O uso da música como meio de propagação da teologia católica pode ser observado,
por exemplo, na relação entre a reafirmação da validade do culto aos Santos e à Virgem Maria,
durante o Concilio de Trento (15145-1563), e o elevado número de peças compostas por músicos
como Johann Heinrich Schmelzer, Johann Caspar Kerll, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Johann
2

(SOMERSET, 1949, p.210).

3
Original: “In view of his early preparation for an ecclesiastical career, it is not surprising that as a
composer he devoted a considerable amount of his attention to sacred music” – Tradução nossa, como todas as
traduções ao longo deste texto.
4
Original: “the Habsburgs were best able to strengthen their authority through the promotion of a distinctive
court culture dominated by the Catholic faith” (WEAVER, 2012, p.3).
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Joseph Fux e Rupert Ignaz Mayr para o culto à Maria nos territórios germânicos católicos. A
devoção mariana foi particularmente estimulada pelos adeptos da Contrarreforma na Áustria
devido à predisposição dos membros da dinastia de Habsburgo em patrocinar formas artísticas
relacionadas ao dogma da Imaculada Conceição5.
Desse modo, no final do reinado de Leopoldo I as produções musicais realizadas na Áustria
passaram a confirmar, tanto localmente quanto internacionalmente, a regeneração do poder
imperial após o longo período de crise política e econômica decorrente do fracasso na Guerra dos
Trinta Anos.

Objetivos
O principal objetivo desta iniciação científica foi analisar a relação entre o avanço da
Contrarreforma e o desenvolvimento da música nos territórios germânicos católicos entre
1648 (fim da Guerra dos Trinta Anos) e 1705 (ano da morte de Leopoldo I, Imperador do Sacro
Império Romano-Germânico). Objetivou-se também: 1- Descrever o uso da música como meio de
divulgação dos principais dogmas católicos; 2- Analisar o papel da música sacra na solidificação
do poder absolutista austríaco; 3- Demonstrar a atuação da aristocracia germânica católica no
desenvolvimento da música em seus domínios.

Procedimentos Metodológicos e Fundamentação Teórica
Uma das maiores dificuldades para a realização de uma pesquisa cuja a temática
envolve a música e as condições sociais e religiosas da Áustria seiscentista é encontrar bases
epistemológicas, tanto históricas e sociológicas quanto puramente musicais, adequadas para o
estudo de um período anterior à revolução francesa e à consolidação do tonalismo. A maior parte
dos métodos analíticos usados atualmente foram formulados para o estudo da música tonal e os
poucos que não se enquadram nesta orientação tem como foco, na maioria dos casos, a música
contemporânea ou renascentista. Desse modo, neste trabalho foram adaptados os procedimentos
da análise descritos por Jonathan Dunsby e Arnold Whittall no livro “Análise Musical na Teoria
e na Prática” (2011), ao estudo da música do período barroco6. Foi aplicado, em especial, os
procedimentos associados à análise motívica, exposta por Arnold Schoenberg (2015) no livro
“Fundamentos da Composição” e por Dunsby (2002) no artigo “Thematic and motivic analysis”
7
, assim como à análise retórica, descrita por Bartel (1997) no livro “Musica Poetica: Musical5
Apesar desta concepção ter sido oficializada pelo papado apenas em 1854, Fernando III tornou o dogma da
Imaculada Conceição um ponto central na doutrina católica austríaca.
6
Foi utilizado aqui o termo barroco não em referência a existência de um estilo composicional como o classicismo vienense, mas em alusão ao recorte temporal entre o final do século XVI e o começo do século XVIII.
7
No livro, Schoenberg refere-se, essencialmente, às técnicas de composição da música tonal (utilizando
exemplos musicais de obras de Beethoven). Entretanto, segundo Dunsby e Whittall (2011, p.70): “Schoenberg evitou
fatores que tenham a ver com usos específicos da tonalidade”. Desse modo, a teoria geral de Schoenberg fornece
princípios analíticos e um “vocabulário flexivo” para a análise de obras pre-tonais barrocas. Ademais, Segundo Dunsby
e Whittall (2011, p.72): “Fundamentos da Composição Musical trata de aspectos muito mais amplos da construção musical
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Rhetorical Figures in German Baroque Music”. Esta opção pela adoção de uma base sincrética
segue a própria peculiaridade híbrida do objeto da pesquisa.
No campo do estudo historiográfico e sociológico foi adotado a abordagem metodológica
do materialismo histórico. Entretanto, assim como a maior parte dos métodos analíticos musicais
se concentram no estudo da música tonal, os historiadores e sociólogos adeptos ao materialismo
histórico têm, em sua maioria, como principal objeto de pesquisa a sociedade capitalista pós
revolução francesa. À vista disso, foram empregadas as formulações metodológicas sobre o uso
do materialismo histórico para o estudo de formações sociais pré-capitalistas descritas por Perry
Anderson no livro “Linhagens do Absolutismo” (2013). Em especial, destaca-se a compreensão
de Anderson a respeito da importância singular da “superestrutura” religiosa, artística, filosófica
e ideológica no desenvolvimento das relações socias nas sociedades pré-capitalistas.
Outrossim, ainda que Anderson não ignore a relevância da “estrutura” econômica mercantilista
na organização do mundo seiscentista, o autor também relata como outros elementos culturais
foram determinantes para a solidificação dos Estados absolutistas na Europa.

Conclusão
Ao final da pesquisa de iniciação científica tornou-se evidente que o interesse da elite
germânica católica em formar e patrocinar grandes compositores e musicistas esteve intimamente
relacionado às condições socias, políticas e religiosas do Sacro Império Romano-Germânico
após o fim da Guerra dos Trinta Anos, especialmente em relação à intensificação das atividades
associadas à Contrarreforma e à solidificação do absolutismo na Áustria e na Bavária. Isto pois,
como constatamos ao longo do trabalho, a aristocracia católica encontrou na música um meio
efetivo de divulgação de suas principais concepções políticas e religiosas.
Ademais, a realização desse trabalho aponta para a necessidade de novas pesquisas em
português sobre essa temática. É surpreendente, levando em consideração a importância da capital
austríaca para a história da música ocidental, por exemplo, que a historiografia sobre as produções
musicais vienenses do século XVII seja tão escassa. A maior parte da literatura publicada sobre a
vida musical em Viena, escrita tanto por pesquisadores nativos da Áustria quanto de outras partes
do mundo, tem como objeto de estudo o período entre o advento do Josefismo e o fim da Segunda
Guerra Mundial, ou seja, entre a primeira e a segunda Escola de Viena (de Haydn à Schoenberg).

do que aqueles abordados em Funções Estruturais da Harmonia e pode ser considerado acertadamente como um livro texto
de análise temática e formal”
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Musicologia in Afrodiáspora: o canto do expoente Mateus
Aleluia
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Resumo: Este artigo intenciona elaborar uma introdução viável acerca da inserção do tema
afrodiáspora na agenda dos estudos de Musicologia, partindo de suas definições iniciais em
determinada bibliografia desta disciplina, ao mesmo tempo que trará como exponencial desses
atravessamentos a referência ao cantor Mateus Aleluia. A perspectiva do pensamento da
afrodiáspora apresenta possibilidades da visão de anterioridade sobre as constituições históricas
com certa centralidade para o Continente Africano. Propõe-se, assim, refletir sobre as dimensões
da agenda temática da afrodiáspora em Musicologia, no que diz respeito a perspectivas que este
tema possibilita nos estudos da disciplina, ao passo que é absorvido por metodologias desta, em
especial, no que se revela para os estudos em Música que referenciam a África e os aspectos de
“genealogias” transnacionais.
Palavas-chave: Musicologia, Afrodiáspora, Os Tincoãs, Mateus Aleluia.
Musicology in African Diaspora: the song of exponent Mateus Aleluia
Abstract: This article intends to elaborate a viable introduction about the insertion of the African Diaspora
theme in the Musicology studies agenda, starting from its initial definitions in a certain bibliography of
this discipline, at the same time that it will bring as exponential of these crossings the reference to the
singer Mateus Aleluia. The perspective of African Diaspora’s thought presents possibilities of the vision
of anteriority on the historical constitutions with a certain centrality for the African Continent. Thus, it
is proposed to reflect on the dimensions of the thematic agenda of African Diaspora in Musicology, with
regard to the perspectives that this theme enables in the studies of the discipline, while being absorbed
by its methodologies, especially in what is revealed for studies in Music that refer to Africa and aspects
of transnational “genealogies”.
Keywords: Musicology, African Diaspora, Os Tincoãs, Mateus Aleluia.

Introdução
Com a mediação dos que vieram antes e dos que se somam nas vivências para pensar e
constituir os itinerários afros, inicia-se este artigo com uma importante lembrança do Professor
Milton Santos, concernente ao fato de “o corpus de uma disciplina ser subordinado ao objeto e
não o contrário”, referindo-se à disciplina como “uma parcela autônoma, mas não independente,
do saber geral” (SANTOS, 2006, p. 10).
Seria essa a sobrevida das disciplinas, quer dizer, o descerramento para os objetos mudadiços
dos campos de pesquisas? Tal orientação de Milton Santos, encontra-se na introdução da obra
A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo: Razão e Emoção, que traz em seu teor não apenas a
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apresentação ao livro, mas também uma orientação de metodologia de pesquisa.
Mediante tal reflexão preliminar sobre a relação entre as disciplinas e as questões de
pesquisa, introduz-se o tema principal deste artigo, Musicologia in Afrodiáspora (o uso da
preposição in tem o sentido de movimento de inserção), tendo em questão definições conceituais
e aplicações de ambos os termos, a fim de identificar o encontro desses campos de pensamento,
suscitando, enfim, na apreciação dessas possíveis combinações de estudo na musicalidade do
cantor e compositor Mateus Aleluia.
Pelo ponto de vista da perspectiva musicológica em afrodiáspora, situa-se, por exemplo, o
livro The African Diaspora: a musical perspective (Volume 3 da série Musicologia Crítica e Cultural),
que objetivamente trata de concepções afrodiaspóricas. Com primeira edição no ano de 2000 e
a segunda edição em 2003, este compilado de textos contou com a organização da Professora
Ingrid Monson, a qual também se encontra à frente da Quincy Jones Professor of African American
Music, da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard.
Nesse livro, acerca da perspectiva da expansão dos temas em Musicologia, a própria editora
da citada série Musicologia Crítica e cultural, Martha Feldman, em nota que abre esse Volume 3,
The African Diaspora: a musical perspective, traz uma apresentação que transpõe a ampliação
dos objetos nos estudos da Musicologia (2000, vii):
A musicologia tem sido submetida a uma mudança radical nos últimos anos. Onde outrora
a disciplina conheceu os seus limites, hoje os seus limites parecem quase ilimitados.
Os seus temas expandiram-se dos grandes compositores, mecenato, manuscritos e
formações de gênero para incluir raça, sexualidade, jazz e rock; os seus métodos desde
a crítica textual, análise formal, paleografia, história narrativa e estudos de arquivo até a
desconstrução, narratividade, análise pós-colonial, fenomenologia e estudos performativos.
Estas categorias apontam para mudanças mais profundas na disciplina que levaram os
musicólogos a explorar fenômenos que anteriormente tinham pouco ou nenhum lugar
na musicologia. Tais mudanças alteraram os nossos princípios de evidência, ao mesmo
tempo que apelam a novos entendimentos dos já existentes. Transformaram noções
predominantes de textos musicais, criaram novas estratégias analíticas, reformularam o
nosso sentido de subjetividade e produziram novos arquivos de dados. No processo, eles
também desestabilizaram cânones de valor acadêmico. As implicações destas mudanças
permanecem desafiantes num campo cujo terreno intelectual se deslocou tão rapidamente.

Sobre a Quincy Jones Professor of African American Music, a título de ilustração, de acordo
com a The Harvard Gazette, de 13 de abril de 2000, trata-se da primeira cátedra de música afroamericana nos Estados Unidos, a qual foi subsidiada com recursos da Time Warner Inc., e
reverencia o cantor, ator e produtor de jazz afro-americano Quincy Delight Jones Jr.. Veja-se trecho
da fala do homenageado, em matéria a respeito da conferência de lançamento:
“Do fundo do meu coração, estou muito emocionado”, disse Jones em uma coletiva de
imprensa antes do jantar, onde a nova cátedra foi anunciada. Ele acrescentou que acreditava
que os gigantes da música afro-americana, como o grande do jazz Louis Armstrong, um dia
seriam contados ao lado de gigantes da música clássica como Brahms, Beethoven e Bach.
“Blues, jazz, espiritual, gospel serão a música clássica deste país”, disse Jones.

Iniciar este artigo com esses eventos, indicando os respectivos períodos objetiva exemplificar
a maneira como, nomeadamente e conceitualmente, expandiram-se os pensamentos atinentes à
afrodiáspora combinados com os estudos da Disciplina de Musicologia.
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(GILROY, 2003, p. 13) em África antecedem esses períodos, de tal forma que o que se salienta no
presente estudo são determinados marcos em que essas temáticas alcançam, cada vez mais,
status de paradigmas conceituais.
Preliminarmente, releva dizer que tais pensamentos se fazem possíveis com a reunião de uma
série de autores tocados pelo tema da afrodiáspora, na extensão de demais termos identificados
neste campo de estudos como africanidades, pan-africanismo, afro-atlântico; denominações as
quais se encontram filiadas a essas correlações perceptíveis nas pesquisas em música.
Trata-se, de modo sumário, da referência à infinitude de uma anterioridade conexa e
expansível ao continente africano, por intermédio do estudo musical, tendo em conta, aliás, as
contexturas das discussões e processos atinentes aos estudos de decolonialidade, que tal como
referencia Nelson Maldonado-Torres, no livro Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, pode
ser pensada como “a luta contra a lógica da colonialidade e seu efeitos materiais, epistêmicos e
simbólicos” (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 39).
Da inferência quanto à necessidade de se considerar os autores que conceitualmente
trataram desses temas, importa ainda localizá-los neste percurso de ideias, dado que o
conteúdo apontado remete a afluências, levando em conta leituras que abrangem América
Latina, América do Norte, América Central, África, Europa; enunciando-se que este texto
emana do Brasil, tendo como esteio discussões iniciais no correr da disciplina Estudos
em Musicologia na Contemporaneidade, ministrada pela Profª. Drª. Beatriz Duarte Pereira
de Magalhães Castro, do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de Brasília, no
período de 2019.

Musicologia in Afrodiáspora
No percurso das observações atinentes ao termo Musicologia, tem-se a inicial explanação
de que a disciplina se formou pela ocorrência em livros, críticas e artigos, objetivando a pesquisa
em música de maneira ampla (The Grove’s Dictionary of Music and Musicians, 1954, p. 1021-1027).
Isso transparece, de certa maneira, o surgir dos temas de modo ensaístico e por menção aos
assuntos relacionados aos estudos até que se alcance uma acepção disciplinar para determinados
padrões de aplicação em pesquisas, como sucede no limiar de temas e nos respectivos métodos
de análise, via de regra.
Por seu turno, esses estudos somados aos cenários da afrodiáspora delineiam o ponto de
vista de definição da musicologia que considere a subjetividade dos indivíduos da pesquisa (The
Grove›s Dictionary of Music and Musicians, 1980, p. 836-845), tendo a música como condutora
dos fluxos de memória e reminiscências de criação musical e também de narrativas das histórias
que envolvem matrizes relacionadas, neste trabalho, a genealogias com o continente africano,
perpassando pela diáspora imposta pela escravização, e circundando a dimensão do incessante
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fluxo cultural afro-atlântico.
Ainda, no que respeita à musicologia e suas definições ao longo do tempo, importa evocar
“o estudo acadêmico da música”, concernindo na investigação da música em campos diversos,
indicando, ademais, a possibilidade de um estudo “com destaque para os músicos que atuam nos
ambientes sociais e culturais” (The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2001, I. 5).
Veja-se que nesse seguimento das abrangências dos campos de estudo da musicologia,
acompanhamos as análises de possíveis propensões ponderadas, aqui, na relação com os temas
afrodiaspóricos, tendo-se em vista, ainda, a observação das especificidades das performances
estéticas dessa musicalidade.
De acordo com a Encyclopedia of the African Diaspora: Origins, Experiences, and Culture
(2008, p. 32), a música e a estética de performance na afrodiáspora envolvem qualidades do
dinamismo rítmico, antifonia (chamada e resposta), repetição, improvisação, melodias cantadas
entre outros.
Assim, seguindo a orientação de Nicholas Cook, em What is Musicology?, de que as
compreensões em música permitem “adicionar camadas ou dimensões” (COOK, 1999, p. 31),
é viável pensar que os estudos de afrodiáspora em musicologia incorporam, conceitualmente,
dimensões na pesquisa pela perspectiva de certas genealogias irradiadas do Continente Africano,
especialmente pensadas por meio de afluências observadas do local ao transnacional:
Musicologia (etimologicamente ‹palavra musical› ou ‹palavras sobre música›) trata do
conhecimento que está por trás do prazer da música. Quando você estuda a música de
outros tempos e lugares, você precisa reconstruir o conhecimento que seus compositores,
intérpretes ou ouvintes originais tinham: como era feita, que tipo de estruturas sociais a
apoiavam, o que significava. Nesse sentido, toda música implica sua própria musicologia,
pois não há música que não acarrete conhecimento; isso é o que Guido Adler (que elaborou
as primeiras diretrizes sistemáticas para a musicologia na Viena da virada do século) quis
dizer quando escreveu que «todos os povos que podem ser considerados como tendo uma
arte musical também têm uma ciência musical».

Acrescenta-se, quanto ao que se observa nos estudos de música em afrodiáspora, que os
saberes são experienciados em espaços dispersos, a serem considerados, do que tão somente
em instituições tidas como formais, muito embora, na contemporaneidade, todos esses universos
dialoguem e se reconheçam mutuamente, entre oralidades e transcrições.
Quer dizer, refletindo sobre a expansão dos escopos dos estudos em musicologia, torna-se
possível, por exemplo, falarmos em afrodiáspora também em afluências pelo campo acadêmico e
de sensibilidades para com as diversas culturas musicais existentes.
Outro apontamento realizado por Cook, adaptável a essa perspectiva musicológica em
afrodiáspora, diz respeito à música como recurso para “reconstruir histórias sociais ou culturais
mais amplas”, sem que se olvide da própria música (COOK, 1999, p. 33). Percebe-se, por esse
ângulo, que essa hipótese relaciona a música aos seus contextos sociais ou culturais, tendo por
objeto o som musical.
Por esse viés, tal como propõe Myriam Chimènes, pergunta-se “inversamente sobre aquilo
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que música pode fornecer para a compreensão da história da qual ela faz parte” (CHIMÈNES,
2007, p. 24).
Em continuidade, especificamente sobre o intinerário dos estudos em afrodiáspora, com o
propósito de introduzir esse ideário, assim define a Encyclopedia of the African Diaspora: Origins,
Experiences, and Culture (2008, xxxiii):
O termo afrodiáspora refere-se à dispersão dos povos africanos por todo o mundo. A
palavra diaspora vem do grego diaspora (dia, que significa “através” e espora, que se
refere ao processo de semear). Assim, refere-se à dispersão das sementes, bem como ao
resultado da dispersão. A implicação de “através” na primeira parte da palavra também
dá um sentido metafórico dos aspectos do movimento da diáspora, ou seja, “através de
diferentes vias”. Nesta leitura, então, a diáspora pode ser vista como uma espécie de
colheita de povos, culturas e conhecimentos que surgem inicialmente da África - uma
globalização demográfica e internacionalização de povos africanos criados através de
séculos de migração.

Ainda no âmbito conceitual, em Nei Lopes, encontramos o elemento Afro da seguinte
maneira (2011, p. 23-25):
Afro – elemento vocabular que, na composição de palavras, lhes dá o sentido de origem
Africana. Como vocábulo autônomo, desde os anos de 1970, inicialmente nos Estados
Unidos, passou a adjetivar diversas expressões da cultura Africana na Diáspora.

No sentido de adjetivação, o elemento de composição “Afro” conduz a significações
quanto às genealogias em África, e também aos sentidos simbólicos de reexistência das
relações ascendentes para além daquele continente. Conforme Muniz Sodré, em “Pensar Nagô”
(2018, p. 16):
Admitimos que o conceito de África é geográfico e não metafísico. Mas consideramos,
como Nietzche (em Além do bem e do mal), que a Geografia é algo a se levar em conta
na perspectiva de outros modos de pensar. E o que aqui apresentamos é a perspectiva de
um modo afro de pensar tipificado no Sistema nagô, que é de fato uma forma intensiva
de existência (forma em que a passagem do biológico ao simbólico e ao “espiritual” é
quantitativamente significativo), com processos filosóficos próprios. “Afro” não designa
certamente nenhuma fronteira geográfica e sim a especificidade de processos que
assinalam tanto diferenças para com os modos europeus quanto possíveis analogias.

Desse modo, nota-se que a compreensão dos estudos em música terá o Continente
Africano em determinados planos iniciais agregados à pesquisa nos liames exequíveis dessa
temática. Para mais, tem-se em vista a concepção de afro-atlânticos em afluências contínuas,
desde antes dos regimes de escravização até as migrações e deslocamentos mais recentes
(Figura 1).
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Nesse seguimento, os pesquisadores tendem a refletir a quais afluentes da afrodiáspora
seus temas estão relacionados, recordando-se que, em razão dos conhecidos apagamentos
históricos que impactam nessa área de conhecimento, seja pelo processo de escravização seja
pela dependência da transmissão de conhecimento em relação à oralidade, trata-se sobretudo
de uma tarefa de percepção e combinação de perspectivas.

Em Diáspora Negra no Brasil, de organização de Linda M. Heywood, datam dos anos de
1990 os estudos voltados para as culturas afrodiaspóricas, indicando ao longo do tempo “uma
mudança crucial no pêndulo, de uma superênfase no comércio de escravos e estudos do universo
agrícola para um interesse em linguística comparativa, religião, política, arqueologia, música e
nas tradições da arte performática, que são os legados das comunidades afrodiaspóricas na
África e nas Américas” (HEYWOOD, 2019, p. 16-17).
Sobre esses estudos, na introdução do livro The African Diaspora and The Disciplines,
Olaniyan e Sweet assim abordam as relações disciplinares (OLANIYAN; SWEET, 2010, p. 3-4):
Os autores deste volume vêem esses desafios aos cânones disciplinares como um reflexo da
saúde e do vigor dos Estudos da Afrodiáspora como um campo emergente. Ao mesmo tempo,
há poucos indícios de que os Estudos da Afrodiáspora devam se tornar uma disciplina em
si. Na verdade, precisamente por causa da sobreposição e intersecção de métodos, línguas,
literaturas e configurações institucionais das várias disciplinas, é absolutamente imperativo
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que os alunos e estudiosos da afrodiáspora primeiro se ancorem em seus respectivos cânones
disciplinares e, em seguida, ramifiquem-se a partir desta fundação.

Neste seguimento, o que se extrai das leituras da perspectiva dos estudos em música
na afrodiáspora? A resposta encontra-se esparsada em uma série de conteúdos temáticos que
abordam: música afro-brasileira; performance do jazz, estética do blues e outras formas de música
afro-americana; músicas e rituais; músicas em santeria e candomblé; música com interação
e participação; personalidades musicais da identidade negra da diáspora; harmonia vocal; a
construção sônica de uma identidade diaspórica negra, mediante estilos musicais diaspóricos;
entrelaçamento polirrítmico; ciclos da música africana; ritmo africano e da estética musical;
polifonia vocal; pesquisa de campo em solos africanos; músicas tradicionais; cantores e bandas;
música neo-africana; música haitiana; música afro-caribenha; música afro-cubana; gêneros
musicais.
Eis, então, uma demonstração de objetos identificados em pensadores da temática da
música em afrodiáspora.
Desse modo, passando-se à aplicação dessa perspectiva, trazendo como expoente o
cantor e compositor Mateus Aleluia, no que tange ao aspecto metodológico, recorda-se o que
preceitua a Professora Vânia Freire, de que a pesquisa sobre a obra de um compositor importa
na subjetividade e em não perder de vista o “processo maior em que a criação dessas obras está
inserida”, evitando-se generalizações (FREIRE, 2010, p. 22).

Mateus Aleluia: na perspectiva afrodiaspórica
No Prefácio à edição brasileira do livro Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência,
Paul Gilroy faz referência a Cachoeira, município do Recôncavo da Bahia, falando que a “conexão
residual com a África ali, é como se ela fosse apresentada como uma associação mítica e
sentimental com uma grandeza perdida que necessita urgentemente ser restaurada” (GILROY,
2003, p. 23).
Também é desse local, ou melhor desse chão de Cachoeira, que irrompe o compositor
Mateus Aleluia, o qual, exemplificado no canto Cordeiro de Nanã, simboliza, aqui, a possibilidade
para este itinerário desenvolvido ao longo desse artigo, qual seja: a perspectiva afrodiaspórica em
musicologia.
Este sentir musical admite um ponto de vista que tem a música como condutora dos fluxos
das reminiscências de inspiração musical que envolve as reescutas desse canto que remete às
genealogias entre as naturezas do compositor, que assim como Quincy Jones, em determinado
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momento passa pela experiência do chamado “retorno” à dimensão do incessante fluxo cultural
afro-atlântico, indo presencialmente até o Continente Africano.
Acerca desses entrecruzamentos o que se externa na musicalidade de Mateus Aleluia, um
expoente dos atravessamentos entre o Continente Africano e o Brasil, especialmente, desagua
na visão ora apresentada dessa possibilidade de pesquisa em música por meio de um pensar
afrodiaspórico.
Nascido em Cachoeira, Recôncavo da Bahia, o compositor Mateus Aleluia foi um dos
membros do grupo musical “Os Tincoãs”, trio musical surgido em 1960, o qual passa a integrar a
partir dos anos de 19731.
O registro quanto à importância do ano de 1973 para a música popular no Brasil, no que diz
respeito ao surgimento dos Tincoãs, encontra-se citado no livro “1973 – o ano que reinventou a
MPB”, do jornalista Celio Albuquerque (2014, p. 35). Inclusive, cabe dizer que a sequência dessa
parte do livro de Celio Albuquerque trata também sobre a experiência do cantor e compositor
Martinho da Vila, em relação ao Continente Africano, que se iniciou em viagem a Angola em 1972,
além de ter sido este o organizador da comitiva de artistas que 10 anos mais tarde, em 1983, levou
os Tincoãs (trio de Mateus Aleluia) àquele País da costa ocidental da África.
A composição selecionada para este trabalho representa de maneira emblemática esse
estudo de música em afrodiáspora, assim como a própria representatividade da obra desse
compositor. Trata-se do canto Cordeiro de Nanã, de autoria de Mateus Aleluia e Dadinho (ambos
integrantes de Os Tincoãs).
Cordeiro de Nanã teve sua primeira versão registrada no disco Os Tincoãs, de 1977, no qual
é cantada pelo trio Mateus Aleluia, Dadinho e Badu. Esse LP (Long Play) também teve distribuição
no Japão, em 1980. A versão aqui tratada é a cantada no álbum Cinco Sentidos, de 2009, primeiro
álbum do cantor após o retorno de Angola ao Brasil, por volta de 2002.
Além do que se explicita nesse canto, que pode ser considerado uma ode de reexistência
das manifestações de matrizes africanas no Brasil, por meio da letra, do toque percussivo, das
referências do candomblé (Mas ganhei, porque trazia Nanã no coração), da menção à escravização
(O meu lamento se criou na escravidão) e de um reflexo sobre o que seria esse canto (Meu canto
vibram as forças que sustentam meu viver), na versão em Cinco Sentidos, percebe-se demais
elementos musicais como o canto responsorial e a declamação.
Na versão de Cinco Sentidos, Cordeiro de Nanã inicia-se pelo refrão, na voz da cantora
Fabiana Aleluia, com os instrumentos sendo introduzidos pelo dedilhado do violão (Mateus
Aleluia), seguido de percussão (Mateus Aleluia/Ivanzinho), palmas (Ivanzinho), trompete (Mateus
Aleluia Filho), e piano/teclados (maestro Ubiratan Marques). Segue-se, então, a voz de Mateus
1

Nós, os Tincoãs. Sanzala Artística. Salvador/Bahia. 2017.
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Aleluia com saudação a Nanã2 (Salúba Nanã Buruquê!).
Dessa forma, a canção se constitui de refrão cantado por Fabiana Aleluia e duas estrofes
declamadas com acompanhamento instrumental, cuja letra se reproduz a seguir.
A declamação pelo cantor é feita na duração das estrofes, entremeadas pela repetição do
refrão, na voz de Fabiana Aleluia. No que diz respeito à repetição, pode-se falar em um chamado a
cantar pelo refrão desse canto.
A chamada e a resposta, ou canto responsorial, encontra-se associada ao tema antifonia,
que em performance permitiria a participação no canto como uma experiência comum, por meio
dos refrões repetidos, na estética musical da afrodiáspora, de acordo com a Encyclopedia of the
African Diaspora: Origins, Experiences, and Culture (2008, p. 32).
Essa alternância de solista e coro de forma responsorial também se encontra presente nas
características musicais do candomblé, considerado inspiração para este compositor (COROSO,
TAVARES e PEREIRA, 2011, p. 242).
Segundo registro do African music sound recording/recorded in Africa, de Laura Boulton, o
canto antifonal ou responsorial é encontrado geralmente em toda África, o que seria o “canto parcial
africano”, canto antifonal ou responsorial “em que um coro responde a um solista” (BOULTON,
1930, p. 11).

Mateus Aleluia
Selo: Garimpo Música – GRP004
Formato: CD Digital Audio
País: Brasil
2
Em Odé Kileuy & Vera de Oxaguiã (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, p. 35): “Pelas características nômades, incentivadas
pelos conflitos internos ou pelas dominações, algumas nações africanas criaram um ambiente propício para a disseminação
e a incorporação de divindades entre eles. Com mudanças e diversificações, estas forças da natureza foram sendo
assimiladas, readaptadas e reorganizadas dentro de diversos panteões. Assim ocorreu com Nanã (Nàná Bùruku), vodum
muito antigo, ligado à terra ou, mais especificamente, à lama, que acabou sendo integrada a outras nações. Nanã é também
chamada de Nã, sufixo ligado à palavra “mãe” em várias cidades africanas.” Em Patricia Ann Lynch (LYNCH, 2010, p.
131): “Nana-Buluku (Criador Original) Fon (Benin) O Ser Supremo que governou sobre tudo como criador dos primórdios do
universo. Ao mesmo tempo, tanto masculino quanto feminino, Nana-Buluku foi o pai de Mawu e Lisa, os aspectos feminino
e masculino do Grande Deus Mawu-Lisa. Nana-Buluku estabeleceu a estrutura do universo e deixou a tarefa de completá-la
para Mawu-Lisa(...) A divindade suprema da Fon, Nana-Buluku, governou sobre todos os voduns (os membros do panteão
Vodun) como o Originador, o criador dos primórdios do universo. Nana-Buluku deu origem a Mawu-Lisa, o Grande Deus,
um Criador com dois aspectos – feminino (Mawu) e masculino (Lisa). Mawu-Lisa completou a criação do Universo e deu à
luz a outras divindades (...)” Em Pierre Verger (VERGER, 2018, p. 81-86): “Todas as pesquisas feitas a respeito de Nanã
Buruku em Dassa Zumê, Abomey, Dumé, Tchetti, Bobé, Lugbá, Banté, Djagbala, Kpesi e Atakpamê indicam Siadé ou Schiari,
na região do Adelê do atual Gana e perto da fronteira do Togo, como destino de peregrinação e não como lugar de origem. É
difícil saber, no estado atual das pesquisas, quais são os laços existentes entre todas as divindades cujo nome é precedido
de Nàná ou Nèné. Elas são chamadas de Inie e parecem todas desempenhar um papel de deus supremo... Nanã Brukung é
conhecida no Novo Mundo, tanto no Brasil como em Cuba, como a mãe de Obaluaê-Xapanã.”
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Lançado: 2009
CORDEIRO DE NANÃ
(Mateus Aleluia/Dadinho)
(Refrão)

(Saudação)
Salúba Nanã Buruquê!
(Declamação)
Eu fui chamado de cordeiro
Mas eu não não sou cordeiro não
Preferi ficar calado
Que falar e levar um não
O meu silêncio
É uma singela oração
A minha santa
Meu canto
Vibram as forças
Que sustentam o meu viver
O meu cantar
É um apelo que eu faço a Nanã
(Refrão)
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(Declamação)
O que peço no momento
É silêncio e atenção
Quero contar um sofrimento
Que eu passei sem razão
O meu lamento se criou na escravidão
Que forçado passei
Eu chorei
Eu sofri as duras dores da humilhação
Mas ganhei porque trazia
Nanã no coração
(Refrão)

Sobre esse assunto, em consulta à Encyclopaedia Britannica encontramos a seguinte
definição para o canto de chamada e resposta ou responsorial:
Tipo de canto coletivo onde uma voz (muitas vezes solista) “chama” a resposta das outras
vozes, ou seja, uma voz entra com o motivo ou tema inicial e é seguida, pouco tempo depois,
por uma resposta das outras vozes, geralmente, em imitação variada. É comum chamar a
isto de um jogo musical de “perguntas e respostas”.
Na sua acepção litúrgica, considera-se que o canto responsorial tenha origem na tradição
sinagogal judaica e que seja a forma mais antiga de canto da Igreja Católica. Nestes casos,
trata-se geralmente de um Salmo cuja parte principal é cantada por um solista ou por um
coro seguida, após cada versículo ou grupo de versículos, por uma resposta interativa da
assembleia. Na tradição católica o canto responsorial surge ligado ao canto gregoriano, mas
sua influência musical se estendeu a outras manifestações do canto coral como cantatas
e oratórios da música de concerto do período barroco e posteriores. Mais tarde passou a
ser utilizado em óperas e em diversos estilos da música de concerto dos séculos XX e XXI.

Como se vê, há escritos sobre a presença do canto em estilo responsorial como sendo
comum em grupos vocais no continente africano, ao mesmo tempo que se constata que é comum
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a demais culturas assimiladas, para além daquele continente, sendo um possível diferencial os
elementos musicais como a entonação vocal e os temas cantados.
Por conseguinte, é possível pensar que é um canto que se prenuncia para contemplação,
ao mesmo tempo que convida à resposta no refrão, como em destaque, aqui neste artigo:
. Lembra-se que é esse refrão de Cordeiro de
Nanã, tão somente, que se confere, ademais, no álbum Brasil, de 1981, nas vozes de João Gilberto,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, e também no recente álbum (2020) Abricó-de-Macaco do cantor João
Bosco, em recordação à participação de Os Tincoãs na música popular no Brasil.

Conclusões
Por conseguinte, este artigo buscou demonstrar como se dá a constituição conceitual da
Musicologia in Afrodiáspora, verificando algum percurso de pensamentos e entrelaçamentos nas
pesquisas em música, em noções de seus significados até uma convergência teórico-metodológica
praticável, designadamente, no canto Cordeiro de Nanã, do compositor Mateus Aleluia.
Outro aspecto significativo, a ser melhor desenvolvido, aponta para a pesquisa musicológica
dos afros na América Latina, conforme demonstra Juan Pablo González R., no texto Musicología
popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafio, quando exemplifica sobre
a hibridização da música afro-baiana e o processo de autoidentificação social da população
afrodescendente pelo que chama de “fenômeno de pan-africanismo”, desde a década de 1970.
Segundo o autor, algo semelhante aconteceu na Colômbia, onde a população afrodescendente
teria expandido a prática musical reafricanizando a música popular e “incorporando géneros
afros externos como o som cubano, o reggae jamaicano e o jùjú nigeriano” (GONZÁLEZ, 1999, p.
3-4).
Esses processos de combinações pela criação musical, de acordo com este autor, “ajuda
a rearticular e democratizar a sociedade latino-americana, e de certa forma os estudos em
musicologia contribuem para isso” (GONZÁLEZ, 1999, p. 4).
Complementarmente, a respeito de música na contextura do afro-atlântico, no Capítulo
3 de O Atlântico Negro, com o título “Joias trazidas da servidão”: música negra e a política da
autenticidade, Paul Gilroy explana que a pesquisa em música nessa perspectiva “significa observar
a autocompreensão articulada pelos músicos que a têm produzido, o uso simbólico que lhe é dado
por outros artistas e escritores negros e as relações sociais que têm produzido e reproduzido a
cultura expressiva única, na qual a música constitui um elemento central e mesmo fundamental”
(GILROY, 2003, p. 161).
Importa ainda pensar que, muito embora os aspectos da afrodiáspora remetam aos marcos
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históricos da escravização, as experiências musicais antecedem esse processo, ao mesmo tempo
que são impactadas por esses deslocamentos.
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Resumo: Este artigo traz uma reflexão sobre os posicionamentos ontológicos em relação à obra
musical a partir de uma pesquisa maior que desenvolveu uma metodologia de análise da sonoridade,
onde a performance atuou como um elemento central na compreensão deste parâmetro nas
obras selecionadas. Assim, a partir da crítica às ontologias tradicionais, propomos uma visão
alternativa da obra musical, que foi tomada como base teórica para o desenvolvimento do referido
procedimento analítico. As reflexões trazidas se mostraram relevantes na compreensão sobre o
impacto do posicionamento ontológico nas pesquisas e práticas musicais.
Palavras chave: Análise musical; Performance; Ontologia da obra musical.

The inclusion of performance in musical analysis: a reflection about the ontology of the musical work
Abstract: This paper brings some thoughts about the ontological positionings in relation to the musical
work based on a major research that developed a methodology of analysis of the sonority where the
performance acted as a central element in the comprehension of this parameter in selected pieces.
Fro the critic of the traditional ontologies, we propose an alternative view of the musical work, that
was taken as the theoretical basis to the development of the already referred analytical procedure.
The reflections brought showed themselves relevant to the comprehension about the impact of the
ontological positionings in musical research and practices.
Keywords: Musical analysis; Performance; Ontology of the musical work.

Introdução
Este artigo deriva de uma pesquisa de doutorado (BRAGAGNOLO, 2019), já finalizada,
que teve como objetivo principal desenvolver uma metodologia de análise da sonoridade que
englobasse a performance, tendo como base a análise da sonoridade formulada por Guigue
(2011). O desenvolvimento de tal procedimento analítico, e sua aplicação em peças para piano,
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remete a considerações importantes sobre a ontologia da obra musical. A partir do momento
em que a partitura deixa de ser o único elemento de onde se extrair informações sobre a obra é
imanente o surgimento da questão ontológica: o que é, então, a obra musical? Tendo adotado
alguns referenciais principais (ASSIS, 2018; COSTA, 2016; DELEUZE e GUATTARI, 1995; GARCÍAGUTIERREZ, 2007), foi realizada uma ampla reflexão sobre a identidade da obra, chegando ao
fim à uma visão alternativa da obra musical, a qual foi adotada na referida tese, tendo ancorado
teoricamente e justificado o procedimento analítico desenvolvido.
Neste artigo exporemos inicialmente uma crítica à tradicional visão ontológica da obra
musical e suas consequências para, a partir disto, expor a concepção adotada e sua relação com
o âmbito da análise musical. Por fim, as considerações finais trarão reflexões mais gerais acerca
das visões alternativas da obra musical.

1 A ontologia tradicional da obra musical: uma crítica
A ontologia da obra musical mais tradicionalmente aceita se baseia sobretudo no vínculo
entre partitura e obra musical, de modo que esta última é compreendida como um duplo da primeira.
De acordo com Assis (2018) as três principais teorias abrangentes existentes relativas à ontologia
da obra musical (Platonismo, nominalismo e ficcionalismo) compartilham uma característica
comum: elas são todas sustentadas por um modelo representacional de pensamento e por práticas
musicais representacionais. O que quer dizer que há sempre a performance ou a escuta de algo, não
importando o que alguém perceba em qualquer aqui-e-agora específico (uma performance, uma
gravação, uma descrição), sempre se trata da representação de algo mais. Assim, a vasta maioria
das ontologias musicais atuais pode ser vista como de fato baseada no mundo da representação
Aristotélico, que se relaciona intimamente à teoria das ideias de Platão (ASSIS, 2018). Tal noção
de representação implica algo anterior ao ato performático, algo que tem a capacidade de ser
representado.
Assim, as perspectivas ontológicas tradicionais acabam por ignorar o aspecto mutável e
processual das entidades musicais, as tratando como sendo perfeitamente definidas, capazes
de ser tocadas da maneira correta por performers que correspondam às expectativas da tradição
de performance e que serão apreendidas por ouvintes perfeita e intencionalmente orientados.
Em uma visão pluralista e não representacional, as questões seriam diversas, como aquelas
enunciadas por Assis (2018), e envolveriam sobretudo os processos de construção das obras
musicais (seja de performances, composições ou recriações) e os materiais envolvido nestes,
pressupondo um entendimento dos modos de individuação e das contínuas mudanças históricas
das obras musicais.
Outra relevante reflexão consiste no fato de que dentro do âmbito das visões tradicionais de
obra musical a interpretação musical se tornou uma poderosa ferramenta na ideologia do conceito
de obra, onde, neste sentido, a ideia e prática da interpretação musical estabeleceu um complexo
191
191

sistema de lealdade, disciplina e controle, prescrevendo não somente o que pode e o que não pode
ser tocado em dado momento, mas também o que é possível de ser tocado (ASSIS, 2018). Tudo o
que há fora deste possível não é exatamente proibido, mas simplesmente impensável.
Isto posto, devemos estar atentos, pois percebe-se que a maneira como concebemos a
obra musical tem forte impacto na prática musical e, consequentemente, nas teorias produzidas
sobre as obras. Assis (2018) reforça que o argumento de que os julgamentos ontológicos não
têm consequências estéticas é descaradamente ideológico, porque pretende reforçar práticas
musicais submissas, domesticadas por textos e fontes autoritárias. Nas palavras do autor,
A maneira como se define o que conta como obra estabelece profundas restrições no que é
considerado como aceitável e inaceitável, como possível e impossível, o que é permitido e
o que é proibido, então fornecendo ao mercado musical instrumentos precisos de estudo e
controle. Por isso, julgamentos ontológicos, que são julgamentos a priori, têm consequências
empíricas – pelo menos no mundo empírico da performance musical (ASSIS, 2018, p. 45).

Deste modo, se vê necessária e urgente e reflexão sobre novas possibilidades de
conceber a obra musical, maneiras de compreendê-la que possam abarcar para além da relação
representacional e que, por fim, possam abrir margem para novas possibilidades de pesquisa e
performance.

2 Uma visão alternativa da obra musical
Após a compreensão dos problemas envolvidos na concepção ontológica representacional,
onde a da obra musical se vê como duplo da partitura, se propõe uma formulação sobre a sua
identidade capaz de abarcar para além do registro escrito. Para que a performance musical
pudesse ser englobada na análise musical, tendo vista os principais problemas que impediram
a adoção de uma concepção ontológica tradicional da obra musical, propomos aqui uma visão
alternativa desta mais alinhada com os propósitos e posicionamentos da pesquisa maior no qual
este artigo se insere.

2.1 A morfologia da obra musical

A compreensão adotada parte em direção ao que se pode chamar de uma morfologia da obra
musical, onde a questão principal estaria relacionada com o aspecto perceptual da música e das
transformações sofridas de performance a performance e a maneira como essas transformações
ocorrem. Em outras palavras, passa-se de uma obra musical enquanto objeto ideal representado
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pela partitura e parte-se para a uma aproximação da mesma enquanto acontecimento.
Ao se encarar a performance como elemento crucial da morfologia, a metodologia de
investigação parte da observação das condições efetivas de realização das performances
musicais. O caráter mutável, instável e provisório da performance revela em si características
que são em realidade constituintes da obra musical, de modo que as obras não são um objeto
acabado que o intérprete apenas comunica. Nesta situação, surge a ideia de que a relação entre
proposta e resultado depende, necessariamente, daquilo que ocorre até o ato da performance: o
modo como o intérprete entende ou segue a partitura, mas também as demais circunstâncias do
entorno, que podem levá-lo a escolhas mais ou menos desviantes.
Neste contexto, a partitura passa a ser um veículo que incita uma ação performática e
que permitirá a reconhecibilidade de determinada obra musical. Porém, há a possibilidade de
que tais conformações sejam desobedecidas, sendo usadas para a criação de uma performance,
evidenciando que a performance possui prioridade em relação à obediência à partitura, numa ética
não tanto determinada pelo conceito-obra, mas sim pela própria performance como obra. Em uma
análise ancorada por esta visão específica, o papel determinante da partitura seria relativizado
e posto sempre sob a perspectiva do ato performático e do processo percorrido até este último.
No entendimento da obra musical “não se apela então a um organismo central, representado na
partitura, tida como absoluto, que se instancia em execuções, mas sim situações nas quais estão
inseridos intérpretes e compositor” (CARON, 2013, p. 19). Evidencia-se assim o foco do olhar no
processo, mais do que em qualquer suposição ontológica sobre o ser da obra musical em algum
local ideal e, por consequência, fora dela.
A ênfase do olhar nos processos “permite uma atitude mais flexível com relação à notação
musical, que passa não mais a definir um objeto musical fixo, mas as condições de performance
para se chegar a um resultado” (COSTA, 2016, p. 33), entendendo que este resultado é específico
àquele momento singular e redefine continuamente a identidade da obra. Esta desvinculação da
notação abre margem para uma compreensão da obra onde elementos ligados a cada um destes
momentos singulares tenham significância para a compreensão do fenômeno em si, assumindo
a performance como elemento essencial, já que a “obra só existe enquanto performada” (COSTA,
2016, p. 10), dependendo de que alguém a recrie a cada execução.
Em uma análise onde o olhar se volta para as particularidades de performances individuais,
a multiplicidade de resultados e variantes traz consigo justamente a possibilidade de observar os
impactos das interferências performáticas comportadas pela obra musical, além da observação
do quanto cada performance em particular pode alterar a aparência de determinada obra. Neste
caso, a aparência remeteria “à série total das aparências e não a uma realidade oculta que drenasse
para si todo o ser do existente” (SARTRE, 1994, p. 11), de modo que uma performance em específico
nos remeteria à série total de performances, mesmo que o que aparecesse, de fato, fosse somente
um dos aspectos do objeto, uma vez que o objeto acha-se totalmente neste aspecto e totalmente
fora dele: “totalmente dentro, na medida em que se manifesta neste aspecto: indica-se a si mesmo
como estrutura da aparição, ao mesmo tempo razão da série. Totalmente fora, porque a série em
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si nunca aparecerá nem poderá aparecer” (SARTRE, 1994, p. 13). A impossibilidade da aparição da
série completa das possíveis aparências justifica também a observação de apenas um exemplar
dela.
Finalmente, adotando esta compreensão da obra musical, se faria possível recolher de
cada experiência musical específica o seu respectivo resultado sonoro e investigar o impacto
morfológico de cada “disparador” (usando o termo de Costa) naquela existência específica. Neste
caso, o critério geral seria morfológico e a obra poderia ocupar um lugar conceitual enquanto efeito
de uma prática performática, admitindo o seu viés de causa, inclusive como algo necessariamente
vinculado a uma determinada tradição. Essa mudança na orientação do pensamento acerca da
obra pode vir a contribuir para a “estruturação de uma ciência musical performática mais robusta,
autônoma, e afim com uma perspectiva de revalorização do músico performer enquanto propositor
na área” (COSTA, 2017, p. 15).

2.2 Deriva e conformação morfológica

A partir do momento em que a obra não mais é considerada um objeto estável e identificado
diretamente com a notação, nos vemos lidando com um “elemento instável a priori, que passa a se
comportar de forma estável por meio das diversas estratégias de invariância postas em jogo para a
sua manutenção” (CARON, 2011, p. 49), de maneira que a deriva morfológica aparece como inerente
à obra musical, revelando sua instabilidade essencial, a qual se pode ou não assumir dentro do
processo performático. Tal instabilidade torna necessário o desenvolvimento de metodologias
analíticas adequadas a ela e que sejam capazes de abarcar o que há além do dito “invariante” na
obra musical.
Estas forças de desagregação trazem consigo, além da identificação da instabilidade da
obra musical, o mote para a reflexão a respeito da zona de tolerância existente. De acordo com
Costa, o nexo morfológico é o que garante que uma obra musical continue a ser identificada
como si mesma. É possível que o entorno seja alterado, desde que o nexo morfológico continue
presente. Entretanto, “o problema da localização do nexo morfológico não é exclusivo da escuta,
mas é próprio da vida da obra ao longo do tempo” (CARON, 2011, p. 52). Assim, pode-se observar
que o nexo morfológico da obra musical é construído a partir da história de suas performances.
Explicitada a relativização do texto na obra musical e averiguada a sua instabilidade,
constata-se que esta pode ser entendida, então, como um sistema aberto, podendo ser
reconfigurada, reagindo ou incorporando perturbações em sua composição morfológica. Desta
maneira, “uma obra ao longo do tempo sofre modelagens que podem conformar-se ou não aos
limites morfológicos propostos anteriormente ou que eram os seus até aquele momento” (CARON,
2011, p. 53). Essa abertura comprova que o problema das versões corretas ou incorretas e da zona
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de tolerância morfológica não está unicamente relacionado com o texto (partitura), mas com todo
um contexto social de criação, performance e recepção de obras musicais.
O projeto composicional, que pode ou não ocasionar um registro escrito, traz consigo
orientação de manutenção e invariância. Entretanto, é somente a partir da realização efetiva da
obra que a morfologia desta se define; é a partir da relação entre a invariância e os elementos de
perturbação aportados pela performance que a peça passa a existir e iniciar o seu processo de
“assentamento” morfológico.
A obra musical se identifica pelo seu caráter mutável, sendo que “independentemente das
prescrições da partitura, ou da expressão do desejo por invariância do autor, cabe ao intérprete
ocasional, mediado pelas circunstâncias, definir como se configurará seu resultado musical”
(COSTA, 2016, p. 155). Visto em perspectiva, o processo de conformação morfológica é um vir-aser sem fim, onde o estabelecimento de estratégias que buscam invariância se intercalam com a
ruptura destas mesmas, gerando um estado de deriva constante, com períodos de conformação
morfológica seguidos de períodos de grande quebra. Esse processo se identifica na compreensão
de que a obra sofre um desenvolvimento no tempo altamente contingenciado por decisões
subjetivas, capazes de forçar ou eliminar diretrizes formais a todo momento.

2.3 O território da obra musical

A partir da concepção da obra como entidade morfológica, sujeita a processos de deriva
e conformação dessa morfologia, onde as estratégias de invariância atuam como possíveis
reguladores, concebe-se a obra como território a partir deste conceito em Deleuze e Guattari
(1995). A presença de marcas territoriais é própria do território, o que leva a entender no contexto
da obra musical que tais marcas territoriais influenciam diretamente em seu processo de
evolução e conformação morfológica, impondo limites. Costa (2016) sublinha a autoria do projeto
composicional como elemento principal no processo de demarcação do território da obra, sendo
que o autor se faz presente através de uma assinatura que pode ser mais ou menos evidente de
modo que, através disso, a obra tem chances de se conservar dentro de certos limites morfológicos,
garantindo os desdobramentos autorizados. Neste sentido é preciso ressaltar que o compositor
também faz parte do território, uma vez que sua ação expressiva é moldada pelo cânone da
tradição e contexto social nos quais está inserido. Assim, a marca territorial composicional nunca
é essencialmente subjetiva nem singular, mas sim ato já previamente territorializado.
Além disso, entendemos que a tradição de performance (dentro do contexto da música
erudita ocidental) também aparece como elemento igualmente relevante na constituição do
território, regulando de maneira evidente os possíveis desdobramentos morfológicos. Então, além
das marcas do autor enquanto presença territorializante, a obra se vê também na presença de
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uma marca territorial constituída pelo corpo de tradição da prática performática. Alguns autores
têm refletido sobre o papel da tradição de performance enquanto elemento que conforma a
obra musical entendida como resultado sonoro efetivo (LEECH-WILKINSON, 2012; CHIANTORE,
2017). De maneira geral, quando se pensa na música dita erudita, não se está de fato pensando
simplesmente em um repertório, mas no repertório executado de uma maneira muito específica
(CHIANTORE, 2017, p. 6).
Toda esta regulação, inclusive das práticas de ensino, se sustenta no respeito a um ideal
da obra que se relaciona com aquilo que remete à “ideia” ou “entendimento original” da obra pelo
compositor. Nesse sentido, Leech-Wilkinson acrescenta que “a noção de que o compositor nos
deixou algo que inclui em si uma rede particular de inter-relações que geram (pensando em um
comentador ideal) um sentido definível, independentemente dos sons que os performers podem
gerar ou das mudanças na mentalidade dos performers e ouvintes, não é sustentável” (2012, p.
10). A performance pode mudar o caráter e mesmo a natureza de uma partitura de uma maneira
mais impactante do que se permite pensar. Os dois autores citados, Chiantore e Leech-Wilkinson,
mostram que mesmo partituras bastante conhecidas, que aparentam conter em si significados
largamente reconhecidos, estão a todo o tempo mudando, não simplesmente como estilos de
performance mudam, mas também na sua caracterização, levando a uma mudança em sua
natureza perceptiva. Assim, acaba-se que muito do que é dito sobre obras musicais se refere
de fato à performance destas obras dentro de uma tradição específica, de modo que algumas
maneiras de se executar as obras foram absorvidas no que se imagina sobre o registro escrito
das mesmas.
O alinhamento da obra com a maneira específica de se executá-la, em conformidade com
a tradição, está em concordância com a ideia de classificação e organização da música erudita,
que se disciplina para manter um status quo. Entretanto, esta disciplinarização e alinhamento com
a tradição se dá de modo que não adotamos outras práticas porque hoje em dia isso não é feito,
e não em relação ao passado, mas sim porque adaptamos nossos gostos a certas práticas, que
com o passar do tempo se tornaram pontos de referência invioláveis e tão fortes que o argumento
central tende a ser ético: fidelidade às origens (CHIANTORE, 2017, p. 13). Porém é preciso frisar
que tais origens geradoras de regras são arbitrárias e se escondem por detrás de um processo de
classificação que se mantém através de categorias dominantes.
A reflexão sobre a disciplinarização traz à tona a questão da classificação já que tais
categorias se provam decisivas inclusive na constituição e demarcação do território das obras
musicais.
Classificar significa exilar todas as ordens possíveis, exceto aquelas autorizadas pelos
poderes vigentes. E são de fato estas ordens exiladas, que nunca desapareceram, que
acabarão por subverter a aparente calma classificatória. De dentro das categorias elas
crescem fortemente, se juntarão aos textos pobremente tratados e promoverão o declínio
das categorias (GARCÍA-GUTIÉRREZ, 2007, p. 35).
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Tais classificações, enquanto enquadramentos, no que concerne à performance, acabam
por orientar diretamente o entendimento acerca da obra musical, bem como sua conformação
morfológica. Assim, a proposição composicional se manifesta como uma primeira marca
territorial, que é seguida pela marca da tradição de performance, ambas fortemente conectadas
com os processos classificatórios expostos por García Gutiérrez (2007), que desencadeiam na
disciplinarização da música. Em última instância “disciplinar para domar e controlar a música é
um ato de autoridade sobre as pessoas e sobre a música em si mesma” (CHIANTORE, 2017, p.
8). Por isso, se faz necessário e urgente refletir sobre mecanismos de desterritorialização dos
fenômenos e desclassificação dos sistemas de categoria.
É possível pensar na ruptura com as marcas territoriais iniciais em termos de
“desterritorialização”, que no caso da obra musical pode também ser compreendido aliado
ao conceito de “desclassificação”. De acordo com Costa, o procedimento desterritorial seria
possível graças à desvinculação das premissas inicialmente territoriais e assunção da obra
musical enquanto entidade morfológica e coisa à deriva, “que poderia ser desterritorializada e
reterritorializada a qualquer momento, graças a procedimentos autorais a posteriori” (2016, p. 39).

3 A visão morfológica da obra musical em relação à análise musical
Ao abrir mão de uma ontologia tradicional da obra musical, essencialmente vinculada com
o viés composicional, rumo a uma concepção morfológica da mesma, que concebe a obra como
um território no qual a ação composicional é somente um dos elementos de marca territorial,
pode-se discuti-la do ponto de vista das forças que contribuem para seus processos de deriva e
conformação morfológica como frutos de colaboração e inclusive passíveis de procedimentos de
reterritorialização desclassificatória. Nessa conjuntura, não teríamos “um autor e uma obra e sim
diversos operadores, cuja importância para o resultado final poderia ser verificada em processo”
e “este enfoque serviria como mote de reflexão para entendermos a relação entre resultado final
e processo de configuração morfológica, independentemente de como uma obra é proposta, se
como uma partitura convencional estrita ou se como um vago esquema de improvisação” (COSTA,
2016, p. 156).
Em uma possível análise morfológica da obra, “o foco seria a observação de quais decisões
tomadas no decorrer do processo implicaram em tais ou tais morfologias” (COSTA, 2016, p. 158),
sendo a morfologia da obra musical, entendida em termos concretos, enquanto coisa que acontece
em algum momento dentro de determinadas circunstâncias, onde se entende a morfologia de
uma determinada obra “enquanto único indício de obra possível” (COSTA, 2016, p. 226). Uma
teorização musical a partir da performance poderia ser estruturada a partir da premissa do músico
que faz música à sua maneira a partir de determinado estímulo (COSTA, 2017), inclusive levando
em consideração que o performer tem a opção de proceder com uma rota de fuga em relação ao
território que a obra musical constitui.
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Esta visão da obra musical constituiu a base fundamental para a proposta analítica
desenvolvida na referida tese, sendo que o ponto de partida consistiu no processo de uma
performer que entende a obra musical como território, cujas marcas territoriais delimitantes são
passíveis de desclassificação, posicionando-se constantemente enquanto pesquisadora artista.
As análises realizadas abarcaram as obras musicais como entidades morfológicas, capturandoas em uma das suas morfologias possíveis, em um determinado momento onde sua conformação
morfológica se estabilizou, através de procedimentos de des e/ou territorialização, processos
estes que envolvem compositores e performers1. Nesta proposição, o foco da observação passa da
partitura para a resultante dessa partitura no momento em que ela já passou pelas interferências
do olhar performático. Além desta mudança no foco do olhar, o processo foi observado pela própria
performer, compreendida aqui como a única capaz de revelar com a maior precisão possível os
caminhos percorridos do texto ao som.

4 Considerações finais
A visão alternativa da obra musical adotada, juntamente com a metodologia analítica que
surgiu a partir dela, trouxe uma série de ponderações sobre a relevância da reflexão ontológica no
momento atual da pesquisa em música e sobre as consequências das possíveis visões adotadas.
Uma das principais reflexões, a partir dos resultados das análises, se deu em relação à compreensão
da forma enquanto elemento dado à posteriori. Neste sentindo, a partir da visão assumida de obra,
a estrutura deixa de ser uma forma fixa, uma substância por detrás dos acidentes da performance
e passa a ser entendida como um espaço de possibilidades, que está em pleno movimento (ASSIS,
2018).
Além da maleabilidade da forma, também surgiu o entendimento de que a textura musical
pode vir a ser considerada como um elemento instável, de acordo com as decisões performativas.
Uma textura entendida como cordal, executada ao piano, por exemplo, pode se tornar homofônica
se a voz superior dos acordes, por exemplo, for salientada na execução, se tornando, assim, uma
melodia. Esta constatação, a partir das análises realizadas, confirmou na prática que muito daquilo
que se entende por determinante em um texto musical é apenas a maneira considerada adequada
de se executar determinada figuração, e não, de fato, uma entidade musical estática.
Todo este caminho de desvinculação da identificação da obra com o texto escrito, em
direção ao entendimento da obra como multiplicidade, tanto no que concerne a análise quanto
a performance, revelou, mais profundamente, que o entendimento tradicional corresponde à um
paradigma da composição. Nas diferentes subáreas do conhecimento musical a composição
tem sido o foco único de atenção, de modo que a história da música configura uma história da
composição e dos compositores, assim como a análise musical se tornou sinônimo de análise
da composição. Tal entendimento, mais uma vez, remete à pertinência das considerações e
1

Também envolvem ouvintes, mas nesta pesquisa nos ateremos às ações de compositor e performer.
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reflexões acerca da ontologia da obra musical e suas inevitáveis consequências. O pensar nas
demais possibilidades de compreensão e apreensão da obra musical traz consigo aquilo que se
encontrava ausente, tornando presentes e possíveis de ser consideradas as visões alternativas às
experiências hegemônicas (SANTOS, 2002).
A metodologia de análise desenvolvida, baseada nestas reflexões ontológicas sobre a obra
musical, configurou um primeiro passo que tornou viável se pensar em uma nova concepção sobre
a análise musical, neste caso onde a performance atuou de maneira decisiva, mas que não é não
entendida como único caminho e sim como uma possibilidade, que inclusive abre margem para
outras pesquisas no mesmo sentido. Assim, compreende-se que o posicionamento ontológico
assumido tem consequências diretas tanto na análise quanto na performance musical, podendo
ampliar de maneira significativa os possíveis caminhos para a pesquisa em música.
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Pós-Minimalismo? Mendes e Cortázar caminham nos Mares do
Sul...
Rita de Cássia Domingues dos Santos (ECCO/UFMT)
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Resumo: Propõe-se aqui apresentar um recorte da tese intitulada “Pós-Minimalismo na terceira
fase composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”. O objetivo principal desta
pesquisa foi identificar a existência de características pertinentes ao Pós-Minimalismo na terceira
fase composicional de Gilberto Mendes; e como objetivo secundário discriminar como o PósMinimalismo se apresenta no contexto da cultura contemporânea. Neste intuito houve a escolha
de seis obras: Três Contos de Cortázar (1985), Il Neige de Nouveau! (1985); O Último Tango em
Vila Parisi (1987), Für Annette (1993); Abertura de Ópera Issa (1995) e Viva Villa II (1998). Para
esta comunicação selecionamos a análise da obra Três Contos de Cortázar. As ferramentas
analíticas para obter-se a constatação do Pós-Minimalismo abrangeram um vasto espectro de
amplitude, pois se verificou a inequívoca necessidade de buscar a heterogeneidade de métodos
como análises intertextuais envolvendo paródia, ironia e citação, Teoria dos Conjuntos, e a
necessidade de se desvelar a Estética da Impureza. Na introdução deste texto discorremos sobre
o trajeto da pesquisa como um todo; e no desenvolvimento, além da contextualização da obra e
análise, apresentamos sucintas considerações sobre o compositor santista. Como conclusões
apresentamos o papel que a Estética da Impureza e a intertextualidade exercem tanto no PósMinimalismo como nesta obra de Mendes. Pretendeu-se, com este estudo, contribuir para maior
conhecimento sobre um objeto pouco explorado na musicologia brasileira, o Pós-Minimalismo,
sob uma perspectiva interdisciplinar que propiciou novas trajetórias, além de disseminar uma
compreensão mais abrangente da terceira fase composicional de Gilberto Mendes, exponencial
compositor brasileiro do século XX.
Palavras-chave: Pós-Minimalismo. Gilberto Mendes. Três Contos de Cortázar. Estética da Impureza.
Intertextualidade em Música.

Abstract: Here it is presented an excerpt from the thesis entitled “Pós-Minimalismo na terceira fase
composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”. This research’s main objective was to
identify the existence of relevant characteristics to Post-Minimalism in the Gilberto Mendes’ third
compositional phase; and, as a secondary objective was aimed to discriminate how Post-Minimalism
presents itself in the context of contemporary culture. For this, six works were chosen: Três Contos
de Cortázar (1985), Il Neige de Nouveau! (1985); O Último Tango em Vila Parisi (1987), Für Annette
(1993); Abertura da Ópera Issa (1995) and Viva Villa II (1998). As for this communication, we have
selected the analysis of the piece Três Contos de Cortázar. The analytical tools to proceed the PostMinimalism verification covered a wide range of amplitude, as there was an unequivocal need to seek
the heterogeneity of methods such as intertextual analysis including parody, irony and quotation, Set
Theory, beyond the need to unveil aspects the Aesthetics of Impurity. In the introduction of this text is
discussed the research path as a whole; and in its development, as an addition to the contextualization
of the work and analysis, we present succinct considerations about this composer from Santos city.
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In the conclusion part, we covered the role that the Aesthetics of Impurity and intertextuality had
played both in Post-Minimalism in general and in this work by Mendes specifically. The goal of this
study was to contribute to greater the knowledge about a little-explored object in Brazilian musicology,
Post-Minimalism, from an interdisciplinary perspective that provided new trajectories, in addition to
disseminating a more comprehensive understanding of Gilberto Mendes’ third compositional phase,
once he was an exponential 20th-century Brazilian composer.
Keywords: Post-Minimalism. Gilberto Mendes. Três Contos de Cortázar. Aesthetics of Impurity.
Intertextuality in Music.

1 INTRODUÇÃO

Neste texto é apresentado um recorte da tese “Pós-Minimalismo na terceira fase composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”, finalizada em 2018, no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso, orientada pela Dra Teresinha Prada. De certa forma, esta pesquisa já havia se iniciado nos estudos de
mestrado, o embrião dela foi a dissertação desenvolvida na Escola de Comunicações e Artes da
USP intitulada “A abertura ISSA, de Gilberto Mendes: edição de partitura e contextualização”. Na
ocasião entrevistei Gilberto Mendes e ele declarou:

Eu gosto muito dos minimalistas americanos até Philip Glass, eu gosto do John Adams...
Aquele outro que também é meio minimalista, inglês... Michael Nyman. É tudo gente que
faz cinema. O John Adams acho que não..., mas o Philip Glass faz muito música para cinema e o Nyman também, ele fazia todas as músicas do Peter Greenaway, aquele grande
diretor inglês. Fez uma música que ficou popularíssima, do filme O Piano, lembra?.... ela é
pós-moderna. Aquela música é completamente acessível, todo mundo gostou, música fácil.
Mas ele faz músicas intrincadas também... frequentemente filme inglês tem músicas dele...
sempre muita boa. E quando é com o Peter Greenaway, que era um cineasta de vanguarda,
a música era de vanguarda, decididamente de vanguarda. Eu gosto desses compositores.
(SANTOS, 2005, p. 141)

Conforme Adriana Francato, pode-se classificar a produção musical de Gilberto Mendes em
três grandes períodos: Formação (de 1945 a 1959), Experimentalismo (de 1960 a 1982) e Pós-Tudo, denominada por ele mesmo como sua última fase de produção (de 1982 em diante). (FRANCATO, 2003, p.6). Já Antônio Eduardo Santos (1997), abordando a obra pianística de Mendes, divide
a produção desta outra seguinte forma: Formação (de 1945 a 1959), Experimentalismo (de 1960 a
1982) e a fase da Trans-Formação (após 1982), “marcada por uma nova sintaxe (...) e para a possibilidade de uma revolução permanente” (SEKEFF apud SANTOS, 1997, p.9). Cremos que estas
classificações e divisões indicam, principalmente nesta terceira fase composicional, a questão da
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Estética da Impureza.
Para suprir a carência de publicações a respeito de Pós-Minimalismo aqui no Brasil, foi realizada uma pesquisa de campo no País de Gales, na Bangor University (UK). Foi erigido, consequentemente, um quadro bem completo com informações atualizadas sobre Minimalismo e Pós-Minimalismo em música. Constatou-se que Minimalismo musical não é um fenômeno unitário, mas uma
complexa rede de tendências musicais que tem mudado de forma e de significado, movendo-se
dentro de uma grande variedade de situações de performance.
O marco teórico desta pesquisa é fundado em vários autores que discutem o Pós-Minimalismo
como Schwarz (1996), Gann (1997), Bernard (2003) e Potter et all (2013), dentre outros. Segundo estes autores, características proeminentes no Pós-Minimalismo são a intertextualidade e a
mistura de procedimentos composicionais, e para discutir estas questões no âmbito da cultura
contemporânea usamos como referencial basilar o conceito de Estética da Impureza de Scarpetta
(1985).
Segue abaixo a tabela com um resumo das principais características do Pós-Minimalismo musical elencadas pelos mais destacados autores deste campo de pesquisa.
Tabela 1 Síntese das caraterísticas do Pós-Minimalismo segundo vários autores

Características do Pós-Minimalismo Musical
PARELES
1983

•

repetição para a textura ao invés de usá-la para a estrutura

•

engloba sons do jazz e dos clássicos

JOHNSON 1994

•

uso frequente de extensas linhas melódicas

SCHWARZ
1996

•

vocabulário eclético

•

uso de técnicas minimalistas para atingir clímax
emocional

•

variedade harmônica

•

gama impura de possibilidades estilísticas

•

tonal

•

predominantemente consonante

•

baseada num pulso estável

•

não previsível ou fácil de seguir

•

tendência a fazer giros surpreendentes

•

inspirada em diferentes tradições, integrando tais
inspirações em uma linguagem musical autônoma.

GANN
1997
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POTTER
2000

BERNARD
2003

FINK 2004

CERVO 2007

•

perfil melódico destacado

•

variedade timbral

•

separação clara da melodia e do acompanhamento

•

materiais melódicos ampliados

•

progressões harmônicas mais facilmente associadas a músicas ocidentais anteriores

•

estruturas narrativas

•

maior preocupação com sonoridades

•

as texturas tornaram-se explicitamente harmônicas

•

harmonizações de uma essência quase tonal surgiram.

•

maior complexidade

•

caráter mais pessoal

•

procedimento composicional mais intuitivo

•

mistura de outros procedimentos composicionais
com o minimalismo e relevo na expressividade melódica

•

obras são estruturadas em seções contrastantes,
com quebra do senso de continuidade do minimalismo estrito dos anos iniciais.

WILLIAMS
2009

•

citação de outras músicas

•

referências extramusicais

MASNIKOSA
2013

•

impura

•

contrastes significantes

•

expressividade
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GANN
2013

Insiste nas características elencadas em 1997 mais:
•

obras para instrumento solo ou música de câmara

•

quase sempre escrita na notação padrão

•

formas curtas

•

emotividade sem sobressaltos, que pode ser associada com o romantismo tardio ou modernismo.

•

A duração dos trabalhos retornou ao tamanho mais
convencional de música de concerto (de 5 a 25 mi-

nutos)
Fonte: SANTOS (2019)

Devido ao exíguo espaço disponível, neste texto serão expostas a seguir considerações sucintas sobre Gilberto Mendes e sobre o tríptico Três Contos de Cortázar1. A partir deste estudo
pode-se traçar a importância da intertextualidade e da Estética da Impureza na sua terceira fase
composicional, identificados como elementos conectores e como base para o desvelar dos minimalismos nos procedimentos composicionais de Gilberto Mendes, mais especificamente em
obras das décadas de 1980 e 1990.

2 DESENVOLVIMENTO
Gilberto Mendes (1922-2016) nasceu na cidade de Santos (estado de São Paulo) em 13 de outubro de 1922, mesmo ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro e da Semana de Arte Moderna. Mendes traz em seu trabalho composicional todo tipo de informação tais como big-band,
jazz, musicals, Villa-Lobos, rejeição de limites hierárquicos entre alta e baixa cultura e mescla de
serialismo (BUCKINX, 1984). No primeiro festival de Patras (Grécia), em 1986, o compositor santista foi o representante do Brasil. O tema do simpósio era “Pós-Modernismo na Música”. Ao voltar,
escreveu artigo para a Folha Ilustrada, em 7 de setembro, com os seguintes trechos:
Posso assegurar que algo me liga aos ‘divertimentos’ arquitetônicos de Philip Johnson,
quando componho peças como ‘Beba Coca-Cola’, ‘Santos Football Music’, ou mesmo o
‘Longhorn Trio’, tocado em Patras... E certos caminhos, nos Estados Unidos, de George
Crumb, ou do ex ‘taxi driver’ Philip Glass, este retomando descaradamente a periodicidade,
em relação a Cage (...). Dentro de uma tradição de pluralismo, sincretismo e ecletismo,
principalmente no Brasil. ‘Beleza também é função’ (Niemeyer, 1942). A prolixidade em
Villa-Lobos, que Messiaen tanto admira. O antropofagismo... comparei Charles Ives a Villa-Lobos, como verdadeiros pós-modernos ‘avant la lettre’ (...) a minha própria tentativa de
1
Para a análise completa da obra, usando a Teoria dos Conjuntos e as categorias de intertextualidade de
Straus, e das outras cinco obras analisadas na tese, vide o livro de minha autoria Repensando a Terceira Fase Composicional de Gilberto Mendes: o Pós -Minimalismo nos mares do sul (CRV, 2019).
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articular agora numa real linguagem tudo aquilo que fôra, na minha própria música, colagem, citação, paródia, ‘kitsch’, metalinguagem (...). (MENDES, 2013, pp. 94,95)

Em suas composições ele constantemente trabalhava com a literatura, usando desde as poesias concretas de Augusto de Campos “Tensão” (1956) e de Décio Pignatari “Beba Coca- Cola”
(1957) na sua segunda fase composicional (1960 a 1981); passando pelos haiku do monge budista Issa (1763-1827), até o poema “Pneumotórax” (1930) de Manuel Bandeira, estes últimos autores utilizados em sua terceira fase composicional (1982 a 2015). Neste sentido, evocamos uma
digressão sobre intermidialidade na música de concerto, relacionando este conceito com a Teoria
da Paródia de Hutcheon (2000) e com a Estética da Impureza de Scarpetta (1985). Consideramos
como pressuposto a etimologia do termo intermidialidade, que “nos traz de volta ao jogo de ‘estar
no entre-lugar’, um jogo com vários valores ou parâmetros em termos de materialidades, formatos,
ou gêneros e significados.” (MÜLLER, 2012). Na nossa pesquisa este campo epistemológico se
expande para o uso da Estética da Impureza (SCARPETTA, 1985) e da Paródia (HUTCHEON, 2000)
nas produções musicais contemporâneas.
Scarpetta em seu livro L’ Impureté, de 1985, discorre sobre a arte contemporânea, relacionando as manifestações artísticas da segunda metade do século XX com um novo tipo de estética.
Conforme o autor, a Estética da Impureza abarca o novo e o velho, a vanguarda e a evocação do
passado e do moderno, as denominadas “baixa” e “alta” culturas, abraçando inclusive a comunicabilidade do pop art e da cultura de massa. Em oposição ao conceito de pureza e especificidade
nas artes e respectivas mídias, a Estética da Impureza oferece a visão de entrelaçamento e interpenetração entre elas, numa relação interartes e intermidiática. Contradiz a dissertação massiva
e homogênea, usa frequentemente de ironia, exalta o teor dionisíaco sem progressividade linear e
lógica (em oposição à tese), existindo como um discurso disperso, estilhaçado, lacunar, remissivo
a um tipo de montagem, mantendo, no entanto, a heterogeneidade e o choque dos seus níveis.
(SCARPETTA, 1985). Neste sentido, em seu segundo livro, Mendes afirmou:

(...) perdi toda vergonha de fazer qualquer tipo de música, manipular todo tipo de significado
musical. Disso resulta uma música que pretendo semântica, que construo com a fusão, a
química que faço de linguagens muito variadas, de nossos dias, da antiguidade, linguagens
altamente artísticas ou menores, até vulgares, dentro de uma tradição barroca e eclética
da arte americana. Sou, sempre fui, um músico misturador, promíscuo. Faço combinações
nada ortodoxas, absolutamente livres, sem a menor cerimônia, entre os dados musicais de
todos os tempos, de todas as culturas, de todos os níveis. O velho antropofagismo, coisa tão
brasileira! (MENDES, 2008, p. 154)

Característico da paródia é o uso do conhecido, do esperado, num contexto diferente, como
a utilização de um recurso da música para gerar uma expectativa que depois se contradiz, apenas para ilustrar uma possibilidade intermidiática entre tantas. Hutcheon (2000) define a paródia
como imitação com diferença crítica, e seu conceito de ethos foi utilizado por Everett (2004), para
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ofertar um quadro útil na análise das motivações estéticas que orientaram alguns compositores
do século XX a adotar várias técnicas paródicas. Para desvelar estes procedimentos e a imbricação deles nas características do Pós-Minimalismo serão apresentadas breves considerações
analíticas do tríptico “Três Contos de Cortázar”, obra de Gilberto Mendes.

2.1 Três Contos de Cortázar

As peças “Diálogo de Ruptura”, “Ventos Alísios” e “Apocalipse de Solentiname” compõem esta
obra, na qual o compositor faz um tributo ao escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984). O
conto “Diálogo de Ruptura” está presente no livro Un Tal Lucas (publicado em 1979) e os contos
“Ventos Alísios” e “Apocalipse de Solentiname” fazem parte do livro Alguien que anda por ahí (publicado em 1977).
Três Contos de Cortázar foram compostos para a pianista Beatriz Roman, sendo que o primeiro
foi “Ventos Alísios” (julho de 1985), o segundo “Diálogo de Ruptura” (agosto de 1985) e o terceiro
“Apocalipse de Solentiname” (dezembro de 1985), mas na partitura o compositor numera como I
a peça “Diálogo de Ruptura”, em seguida “Ventos Alísios” e como III “Apocalipse de Solentiname”.
Este tríptico, que o compositor denomina na partitura com o subtítulo “Destino das Explicações”
(título de outro conto de Cortázar), foi estreada pela pianista em Nova York em 20 de outubro de
1986 em concerto patrocinado por North-South Consonance. Posteriormente Beatriz Roman apresentou este tríptico no Carnegie Hall na mostra “Sonidos de las Américas, Brasil” em abril de 1996,
ocasião na qual Gilberto Mendes foi cumprimentado por Philip Glass (SANTOS, 1997, p. 108). Três
Contos de Cortázar vem sendo executado na Itália pelas pianistas Cristina Campi e Claudia Mariani, na Bélgica por Mireille Gleizes e no Brasil principalmente por Antônio Eduardo Santos. Sobre
esta obra, Mendes declarou:
(...) decidi compor três peças com os três títulos destes seus contos e algum tipo de referência a eles: Diálogo de Ruptura, duas estruturas musicais, minimalisticamente repetidas
como perguntas e respostas obsessivas; Ventos Alísios, em que as terças do tema inicial fazem alusão ao Blue in Thirds citado no conto; um momento mais romântico, mais cantabile,
situa o personagem italiano, e um sopro meio desesperado, angustiado – o espírito geral do
conto – perpassa toda a peça, devendo impulsionar sua interpretação; Apocalipse de Solentiname, três andamentos, a chegada a São José da Costa Rica, o encontro com Ernesto Cardenal, depois o Apocalipse em Solentiname e por último a perplexidade diante da tragédia
vista pelos dispositivos. Os Três Contos ainda foram tocados em New York, no Summergarden 1993, do MoMA, pela pianista Jennifer Hayghe. (MENDES, 1994, pp. 210, 211)

Devido às características peculiares de cada obra, são apresentadas separadamente cada
uma das peças: “Diálogo de Ruptura”, “Ventos Alísios” e “Apocalipse de Solentiname”.
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2.1.1 Diálogo de Ruptura
O conto Diálogo de Ruptura é uma conversa truncada, que não parece fazer sentido, pois as
frases são desconexas, o que induz à percepção de que na verdade são dois monólogos paralelos,
cada qual com vários assuntos.

Figura 1 Blocos A e B: Diálogo de Ruptura

Fonte: SANTOS (2019)

Esta peça, “Diálogo de Ruptura”, e a segunda do tríptico, “Ventos Alísios”, apresentam semelhanças na estrutura formal: Parte a2 com perfil minimalista, Parte b sem perfil minimalista, Parte
a’ menor do que as outras partes e Coda que exibe rupturas com pausas, sendo mais rítmica e
com textura e articulação diferentes. O compositor solicita que o intérprete repita os blocos A e B
na seguinte ordem e sem interrupção: AB ABB AB AABB AB AAABB ABBBB AABB. Esta situação
cria a textura minimalista, no início da música (vide figura 1).
Toda música é sustentada pela progressão de tons inteiros da linha do baixo do bloco A, partindo da nota fá e caminhando para a nota mi bemol, com exceção do início da Parte b que tem a
progressão do bloco B e a finalização da Parte a’, assim como o início e o final da Coda.
Em “Diálogo de Ruptura” para apresentação deste baixo o compositor utiliza um recurso composicional que remete ao uso do Color na Ars Nova com as notas fá, mib, réb, mib, recorrentes na
linha do baixo durante toda a obra, com exceção de alguns trechos presentes no bloco B (finali2
Optamos por colocar em itálico as subdivisões das peças “Diálogo de Ruptura” e “Ventos Alísios” (Partes
e Seções), porque as duas são construídas a partir de blocos A e B, e poderia ficar confuso o texto explicativo da
análise.
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zação em Dó), na transição da Parte a para a Parte b e na Coda. A Parte b apresenta melodia marcante na voz aguda e a Coda é contrastante, rítmica, contrastando com o fluxo que a textura minimalista criou nos primeiros dois terços da peça, e finaliza com o agrupamento sonoro oriundo do
terceiro compasso da peça. Em relação à intertextualidade, observa-se em “Diálogo de Ruptura”
que a progressão de tons inteiros do baixo que sustenta toda peça é proveniente de obra anterior
de Mendes, “Peça para Piano nº 16”, de 1959, procedimento denominado por Ap Siôn de intertextualidade intratextual, ou seja, quando consideramos o conjunto total da obra de um compositor
como um grande texto (AP SION, 2007, pp. 61,70). A sequência de quintas paralelas desta peça
aparece em “Diálogo de Ruptura” na forma de arpejos.
Figura 2 Peça para Piano nº 16

Fonte: SANTOS (2019)

Usando a abordagem analítica de Everett (2004), temos em “Diálogo de Ruptura” dois momentos com uso de paródia: na linha do baixo e na Coda. No primeiro momento, em relação à linha do
baixo, o ethos que acompanha o uso do material da “Peça para Piano nº 16” é deferente (neutro).
Na Coda, tanto a alusão ao ritmo de bossa-nova como aos procedimentos composicionais de
Villa-Lobos apresenta o ethos contraditório ou irônico, pois criam um contexto inesperado que
transforma e subverte o significado expressivo do elemento emprestado. No caso, a ironia aqui é
gerada pela justaposição incongruente de elementos estilísticos, transmitindo um ethos irônico
em níveis metafóricos mais amplos de interpretação.
Figura 3 Coda: Diálogo de Ruptura

Fonte: SANTOS (2019)
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2.1.2 Ventos Alísios

Este texto de Cortázar se desenvolve com a história de um casal, Mauricio e Vera, que na tentativa de resolver o desgaste da relação, procura numa viagem à Mombaça (uma estação balneária)
aventuras com novos parceiros, Sandro e Anna, sendo este o momento de cume da trama, com
um aumento no número de personagens. Durante todo o conto perpassa um clima melancólico,
sendo que ao fim fica a impressão de que Vera e Maurício cometem suicídio.
A peça é construída de maneira similar a anterior, “Diálogo de Ruptura”, com repetição dos
blocos A, B e C. Na Seção a o Bloco A (vide figura 4) é repetido doze vezes na íntegra. O bloco A se
ligaria a uma ambiência do blues, uma aproximação na essência da obra musical citada no conto,
que é “Blues in Thirds”, da autoria de Earl Hines (1903 – 1983).
Figura 4 Blocos A: Ventos Alísios

Fonte: SANTOS (2019)

Na Seção a o Bloco B é repetido quatro vezes na íntegra, mas aparece parcialmente também no
início da Variação 3. O Bloco C é repetido cinco vezes na íntegra. Na Seção a’ o Bloco A é repetido
quatro vezes, o Bloco B é repetido três vezes e o Bloco C é repetido apenas uma vez.
Figura 5 Blocos B e C: Ventos Alísios

Fonte: SANTOS (2019)

A Seção b se mostra como variação do bloco A, da Seção a. Mendes compara esta parte de
“Ventos Alísios” com as valsas berlinenses dos anos 30:
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Um filme recente de István Sabo, Mephisto (...) apresentou uma belíssima valsa desses anos
30 berlinenses (...) Meus Ventos Alísios, em sua parte B, refletem o espírito musical dessa
época, que ficou na minha lembrança para sempre. Espírito que Richard Rodgers soube tão
bem transportar para New York. (MENDES, 1994, p. 29)

Na Seção b de “Ventos Alísios” temos o uso de paródia de acordo com a abordagem analítica
de Everett (2004). Gilberto Mendes compara a Seção b desta peça com as valsas berlinenses
dos anos 30 (MENDES, 1994, p. 29). Já Antônio Eduardo Santos afirma que o clima italiano desta
seção é uma lembrança das canções do Festival de San Remo da década de 60, representando o
personagem italiano do conto de Cortázar (SANTOS, 1997, p. 105). Observa-se que neste trecho
a ironia é comunicada por meio de sinais implícitos, ao invés de explícitos, a mensagem transliteral é embutida no texto de tal maneira que somente o público culturalmente e ideologicamente
apto compreende a dupla significação. Apenas quem ouviu as valsas berlinenses dos anos 30 e
as canções do Festival de San Remo da década de 60 será capaz de reconhecer a ironia paródica
ou ainda, aqueles que ouvirem a música de Mendes terão uma reminiscência ou uma sensação
de déja vu ao se depararem com aquelas valsas ou com as canções de San Remo, sendo então
também habilitados a perceber a dubiedade desta Seção b.
Em relação aos tipos abstratos e gerais de intertextualidade (AP SIÔN, 2007), nota-se no ritmo
de “Ventos Alísios” a tendência de Mendes para a repetição e quanto à harmonia apresenta-se
essencialmente triádica, algumas vezes com sétimas e nonas, sendo padrões recorrentes nesta
terceira fase composicional de Mendes, caracterizando uma intertextualidade intratextual. Ainda
sobre os tipos abstratos e gerais de intertextualidade, em relação à forma e ao som temos semelhanças com o procedimento composicional denominado liquidação da música tonal clássica que
promove como fim a dissolução da sentença, através da variação. A diferença de procedimento
em “Ventos Alísios” é que Mendes aplica o método a um material que não chega a ser uma sentença, mas sim a elementos presentes nos blocos A, B e C. Com isto, o compositor consegue carregar
a música para a dissolução parcial de sua sonoridade original, criando este trecho de expectativa
antes da entrada da Seção b.

2.1.3 Apocalipse de Solentiname

No conto El Apocalipsis de Solentiname Julio Cortázar relata, de maneira ficcional e criativa,
sua visita ao arquipélago de Solentiname, Nicarágua, na década de 1970 (CORTÁZAR, 2010, pp.
164-169).
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Temos na peça “Apocalipse de Solentiname” dois momentos com uso de paródia: nas partes A
e A’ o uso do mesmo procedimento da “Peça para Piano nº 16” e no trecho específico que o compositor cita “Diálogo de Ruptura” (vide figuras 2 e 6). Quando o compositor cita a peça “Diálogo de
Ruptura” o ethos que acompanha esta ocorrência paródica é deferente (neutro). Porém quando o
compositor faz o uso contínuo de uma mesma figura rítmica e elimina as de barras de compasso,
diferentemente das outras obras dele que usam este mesmo procedimento, nesta Mendes gera
um tropo de alienação. (EVERETT, 2004).
Assim como os compositores movidos por uma agenda socialista, como Kurt Weill para a produção teatral épica de Brecht A Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny, Mendes adota aqui a
paródia como um dispositivo para denotar a alienação, como a que Claudine demonstra no conto
em relação a tragédia ocorrida no arquipélago de Solentiname. De um âmbito estético, a tragédia
nessa peça instrumental surge como um tropo que é duplamente codificado, apresentando ora
características serialistas ora características minimalistas, sem fixar propriamente nenhum estilo. Isto remete à própria questão do conto: são as fotos representativas das figuras naïf ou da
violência da ditadura?

Figura 6 Apocalipse de Solentiname

Fonte: SANTOS (2019)

Nesta terceira peça do tríptico observa-se, nas partes A e A’, procedimentos composicionais
como o uso contínuo de uma mesma figura rítmica e eliminação de barras de compasso que são
provenientes de obra anterior de Mendes, “Peça para Piano nº 16”. Estes mesmos recursos foram
usados quatro anos mais tarde por Mendes na obra “Um Estudo? Eisler e Webern caminham nos
mares do sul”. Esta peça para piano de 1989 também apresenta estes procedimentos, caracterizando assim uma intertextualidade intratextual no nível de som/textura. Ainda como intertextualidade intratextual, conforme figura 6, nota-se a citação de trecho de “Diálogo de Ruptura” dentro
da peça “Apocalipse de Solentiname” (AP SIÔN, 2007).
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CONCLUSÕES
Através do estudo das publicações mais recentes sobre o tema, contatou-se o entrelaçamento da Estética da Impureza e da intertextualidade nas definições de Pós-Minimalismo. Nesta
pesquisa interdisciplinar, que teve como intuito repensar a terceira fase composicional de Gilberto
Mendes buscando ressonâncias minimalistas nos seus procedimentos composicionais, ocorreu
a expansão do campo epistemológico do Pós-Minimalismo musical para o uso da Paródia e da
Estética da Impureza nas produções contemporâneas da música de concerto, gerando novas trajetórias analíticas. Pela Teoria da Paródia de Hutcheon (2000), através da abordagem analítica de
Everett (2004), pode-se notar como o processo composicional de Mendes desvela camadas paródicas na interpretação dos contos.
Em “Diálogo de Ruptura”, logo no início da música, os blocos A e B, minimalisticamente
repetidos, representam os dois personagens do conto com suas falas truncadas, permeadas por
perguntas obsessivas, num diálogo de ruptura. Características da Estética da Impureza como o
apreço ao passado e a mistura também aparecem nesta peça. Na peça “Apocalipse de Solentiname” também o Serialismo (técnica composicional que impõe restrições, com regras bem específicas) é usado de maneira “impura”, sem o rigor preconizado pelo dodecafonismo de Schoenberg
(1874-1951), onde todo o material de alturas utilizado em uma obra dodecafônica, seja melódico
(estruturas horizontais) quanto harmônico (estruturas verticais), deve ser originado com base na
série. Pode-se perceber a mistura de procedimentos em “Ventos Alísios” pelo viés da Estética da
Impureza, como no uso de elementos do jazz (arpejos, blue notes e acordes plaqué). A ambiência
sonora do bloco inicial desta peça se conecta a obra musical citada no conto. “Blues in Thirds” (de
Earl Hines) é estabelecido desde o início do conto por Cortázar como sendo uma espécie de tema
do primeiro casal, que logo após a aventura parte de Mombaça, momento em que a música de
Hines é rememorada. Desta forma, estudando os processos e as estruturas das relações entre os
respectivos contos de Cortázar e as peças musicais, observou-se na obra Três Contos de Cortázar
de Mendes a intermidialidade com a literatura, interpenetrada pela Estética da Impureza e pelas
camadas paródicas no seu processo composicional.
Na obra Três Contos de Cortázar de Gilberto Mendes observamos várias características
que Potter, Gann e Ap Siôn (2013) elencam para composições minimalistas. Em “Diálogo de Ruptura”, dentre tais características, observa-se o êxtase harmônico, repetição (dos blocos A e B) e
batida constante (figuração repetitiva de colcheias na Parte a); em “Ventos Alísios” na repetição
constante dos blocos A, B e C nota-se o reducionismo referente a poucos acordes e pulso constante. Em “Apocalipse de Solentiname” nota-se o pulso constante nas seções A e A’ com o uso
somente da mesma figura rítmica (colcheia). O uso do pedal é estrutural nesta última peça do
tríptico fazendo a reverberação sonora, contribuindo para a ocorrência da metamúsica outra característica elencada por Potter, Gann e Ap Siôn (2013). Porém a denominação pós-minimalista
é a que melhor descreve a obra Três Contos de Cortázar, porque cada uma das peças do tríptico
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apresenta mistura com outros procedimentos composicionais (SCHWARZ, 1996; MASNIKOSA,
2013) e uso de citação (WILLIAMS, 2009), além da proeminência do perfil melódico, característica
elencada por Potter e presente em “Diálogo de Ruptura” (Parte b) e “Ventos Alísios” (repetição do
bloco A) (POTTER, 2000). “Diálogo de Ruptura” faz o uso do recurso da Ars Nova (color) na linha
do baixo, apresentando melodia acompanhada na Parte b e ritmo contrastante da Coda. Em “Ventos Alísios” Mendes usa vários recursos do jazz. “Apocalipse de Solentiname” revela, em alguns
momentos, mistura do procedimento composicional derivado do Minimalismo com outra técnica
que também é usada de forma não-ortodoxa (Serialismo), além do uso de citação de trecho de
“Diálogo de Ruptura”.
Com esta pesquisa pretendeu-se contribuir tanto para o campo da musicologia quanto para
o campo de estudos de cultura contemporânea. A mistura de protocolos presentes nos processos
composicionais de Gilberto Mendes e as ressonâncias minimalistas encontradas nas obras analisadas confluem para este novo objeto da musicologia aqui no Brasil, o estudo do Pós- Minimalismo nas produções musicais contemporâneas.
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As “Serestas” de Villa-Lobos e as composições e arranjos de
Tom Jobim para o álbum “Canção do amor demais”: uma análise
comparativa

Juliana Ripke (USP)
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Resumo: As relações entre os compositores brasileiros Heitor Villa-Lobos (1887–1959) e Tom Jobim
(1927–1994) são bastante comentadas e mencionadas em entrevistas e trabalhos acadêmicos.
O presente trabalho pretende, portanto, fazer uma análise comparativa entre determinadas
características e processos composicionais das “Serestas” do compositor brasileiro Heitor VillaLobos (12 compostas entre os anos de 1925-26, e 2 entre 1943-44) e as canções e arranjos feitos
por Tom Jobim para o disco “Canção do amor demais” (Elizeth Cardoso, 1958) (considerado um
dos marcos iniciais do movimento da Bossa Nova). Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, declarou
que os arranjos feitos por Tom Jobim para o disco “Canção do amor demais” são relativamente
simples, mas caprichosos, “flertados com a música de câmara”. Ainda diz: “tem a ver com as
Serestas do Villa, normalmente tocadas ao piano, que foram arranjadas em um disco do qual meu
pai era fã” (JOBIM, P., 2018). Desejamos que os resultados obtidos com as presentes análises
possam revelar elementos que demonstrem a pregnância da música villalobiana em Tom Jobim.
Palavras-chave: Villa-Lobos. Tom Jobim. Serestas. Bossa nova.

Villa-Lobos’ “Serestas” and Tom Jobim’s compositions and arrangements for the album “Canção do
amor demais”: a comparative analysis
Abstract: The relations between Brazilian composers Heitor Villa-Lobos (1887–1959) and Tom Jobim
(1927–1994) are widely commented on and mentioned in interviews and academic works. The
present work intends, therefore, to make a comparative analysis between certain characteristics and
compositional processes of the “Serestas” of the Brazilian composer Heitor Villa-Lobos (12 composed
between the years 1925-26, and 2 between 1943-44) and the songs and arrangements made by Tom
Jobim for the album “Canção do amor muito” (Elizeth Cardoso, 1958) (considered one of the starting
points of the Bossa Nova movement). Paulo Jobim, son of Tom Jobim, declared that the arrangements
made by Tom Jobim for the album “Canção do amor demais” are relatively simple, but capricious, “flirted
with chamber music”. He also says: “they look like the Serestas do Villa, usually played on the piano,
which were arranged on a record that my father was a fan of” (JOBIM, P., 2018). We hope that the results
obtained with the present analyzes can reveal elements that demonstrate the pregnancy of Villalobian
music in Tom Jobim.
Keywords: Villa-Lobos. Tom Jobim. Serestas. Bossa nova.
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Seresta é um termo brasileiro que pode designar o que o europeu denomina de serenata,
mas executada com violões, flauta, cavaquinho e outros instrumentos portáteis (PICCHI, 2010).
As Serestas (Tab. 1) de Villa-Lobos foram compostas entre 1925 e 1926 e duas entre 1943 e 1944,
usando textos de variados poetas. Foram originalmente escritas para voz e piano, e posteriormente
dez delas foram orquestradas pelo próprio compositor. Tais orquestrações foram estreadas entre
os anos de 1926 e 1927.
Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, declarou que os arranjos feitos por seu pai para o disco
Canção do amor demais são relativamente simples, mas caprichosos, “flertados com a música de
câmara”. Ainda diz: “tem a ver com as Serestas do Villa, normalmente tocadas ao piano, que foram
arranjadas em um disco do qual meu pai era fã” (JOBIM, P., 2018). Ao fazermos uma pesquisa sobre
qual disco Paulo Jobim se referia, encontramos apenas o álbum da cantora americana Jennie
Tourel, com gravação da versão orquestrada das Serestas de Villa-Lobos. Não há disponível a data
exata de lançamento deste álbum (provavelmente 1945).

Serestas (Heitor Villa-Lobos)
1. Pobre Cega
2. O Anjo da Guarda
3. Canção da Folha Morta
4. Saudades da minha vida
5. Modinha
6. Na paz do outono
7. Cantiga do viúvo
8. Canção do carreiro
9. Abril
10. Desejo
11. Redondilha
12. Realejo
13. Serenata
14. Vôo
Tab. 1 – Serestas (Villa-Lobos)
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Fig. 1 – Capa do disco de Jennie Tourel, com as Serestas de Villa-Lobos em versão orquestrada
Partindo desse depoimento feito por Paulo Jobim e realizando, então, escutas comparativas, é possível iniciar algumas análises comparativas entre as Serestas orquestradas (presentes
no álbum de Jennie Tourel) e certas características das canções e arranjos feitos por Tom Jobim
para o disco Canção do amor demais. O primeiro aspecto que podemos destacar é a semelhança
da instrumentação escolhida para orquestração e arranjos das duas obras.
Instrumentação
Serestas

Canção do amor demais

Piano

Piano

“Harpa”/ “Cordas” (por
exemplo, das 10 orquestradas, 5 utilizam harpa e
todas utilizam cordas)

Violão

Bateria, tímpano, chocalho, reco-reco, tam-tam

Bateria

Vozes

Voz solista e Coro

Voz solista e Coro

Cordas

Harpa, quinteto de cordas
(violino, viola, violoncelo,
contrabaixo)

Violino, Violoncelo, Contrabaixo

Madeiras

Flauta, Píccolo, Saxofone,
Clarinete, Clarone, Oboé,
Fagote, Corne-inglês

Flauta, Saxofone

Seção rítmica/ harmônica

Metais
Tuba, Trombone
Trombone, Trompa
Tab. 2 – Comparação entre instrumentação das Serestas e do disco Canção do amor demais
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Sobre a harpa inserida na “seção rítmica” desta tabela, isso se deve ao fato de muitas
vezes, assim como o violão, ela ser utilizada como uma função dedilhada de “acompanhamento”.
A presença de instrumentos que emulam o violão é um elemento muito importante nestas análises
comparativas, visto a importância do violão para a música brasileira e seus gêneros e ritmos,
como o samba, o choro, e a própria Bossa Nova (onde uma de suas principais características é
a famosa “batida” da Bossa Nova criada por João Gilberto e executada ao violão). A presença da
harpa simulando, por exemplo, o dedilhado de um violão pode ser melhor visualizada, por exemplo,
na partitura orquestrada da Seresta n.1, intitulada “Pobre cega”:

Ex. 1 – Harpa com função de um violão “dedilhado” na Seresta n.1, “Pobre cega” (Villa-Lobos)
Outro aspecto a ser a destacado é a presença de ritmos semelhantes à famosa batida de
violão de João Gilberto na Bossa Nova. A seguir temos a transcrição de alguns compassos do
ritmo feito por João Gilberto na gravação de “Chega de saudade” do álbum Chega de Saudade
(1959):

Ex. 2 – Transcrição do ritmo de violão de João Gilberto em “Chega de Saudade” (1959)
As células rítmicas predominantes neste trecho são três:

Ex. 3 – Células rítmicas comuns entre o ritmo de violão de João Gilberto em “Chega de Saudade”
Denominaremos tais células de 1, 2 e 3 a fim demonstrar mais sistematicamente como
Villa-Lobos também já utilizava estas células em algumas das Serestas (assim como em outras
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obras). A célula n. 3, por exemplo, é largamente utilizada na introdução da Seresta n.5, “Modinha”
quando as cordas executam o seguinte ritmo:

Ex. 4 – Célula rítmica realizada pelos violinos na introdução da versão orquestrada da Seresta
n.5, “Modinha” (Villa-Lobos)
Vale lembrar que estas células rítmicas também são muito utilizadas na música popular
brasileira em geral, como por exemplo no choro e no samba.
Encontramos também a larga utilização da célula n.2 (comparando ainda com a batida
de violão de João Gilberto) durante praticamente toda a Seresta n.6, “Na paz do outono”, como
destacado no exemplo a seguir (neste mesmo trecho há a presença de um ritmo pontuado na
clave de fá, mão esquerda do piano, que remete muito aos baixos utilizados em gêneros e ritmos
brasileiros como o samba, o choro, dentre outros):

Ex. 5 – Célula rítmica n. 2 recorrente durante praticamente toda a Seresta n.6, “Na paz do outono” (Villa-Lobos)
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Há ainda a utilização da mesma célula nas cordas da Seresta n.7, “Cantiga do viúvo”:

Ex. 6 – Célula rítmica n. 2 largamente utilizada nas cordas da Seresta n.7, “Cantiga do Viúvo”
(Villa-Lobos)

Mudando os parâmetros de análise para o aspecto melódico, podemos ressaltar um gesto
melódico descendente utilizado por Villa-Lobos no final da introdução da Seresta n.5, “Modinha”,
destacado em vermelho a seguir:

Ex. 7 – Gesto melódico descendente utilizado por Villa-Lobos no final da introdução da Seresta
n.5, “Modinha”

É possível notar que Tom Jobim utiliza este mesmo gesto melódico em diversos momentos de seus arranjos e composições. Normalmente ele é utilizado por um instrumento grave no
final de suas introduções (assim como Villa-Lobos fez em “Modinha”). Em “Chega de Saudade”
(Elizeth Cardoso, 1958), por exemplo, logo na introdução, Jobim utiliza esse gesto em dois momentos: antes da entrada da flauta, e antes da entrada da voz. Ainda é possível observar que,
assim como “Modinha”, de Villa-Lobos, “Chega de saudade” também está na tonalidade de Ré
menor. A seguir temos o manuscrito feito pelo próprio compositor e o gesto melódico descendente que acontece antes da entrada da flauta destacado em vermelho:
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Ex. 8 – Gesto melódico descendente presente na introdução de “Chega de Saudade” (como utilizado por Villa-Lobos em “Modinha”)
O segundo momento da aparição desse gesto aparece como um compasso em branco no manuscrito:

Ex. 9 – Manuscrito da introdução de “Chega de saudade” com destaque para o compasso (em
branco) onde Jobim utiliza novamente o gesto melódico descendente (como utilizado por VillaLobos em “Modinha”)
Podemos, porém, transcrevê-lo e chegar ao seguindo resultado:

Ex. 10 – Transcrição do trecho da introdução de “Chega de Saudade” onde Jobim utiliza
novamente o gesto melódico descendente (como utilizado por Villa-Lobos em “Modinha”)
De maneira semelhante, podemos ouvir o mesmo gesto em “Serenata do Adeus” (Tom Jobim/
Vinícius de Moraes), também presente no álbum “Canção do amor demais”. A transcrição pode
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ser visualizada a seguir:

Ex. 11 – Transcrição do trecho da introdução de “Serenata do Adeus” onde Jobim utiliza
novamente o gesto melódico descendente (como utilizado por Villa-Lobos em “Modinha”)
Esse mesmo gesto, ainda, parece gerar um dos motivos principais da canção de Tom Jobim
homônima à Seresta n.5, “Modinha”. Grande parte da melodia parece ser construída sobre esse
gesto melódico descendente:

Ex. 12 – Gesto melódico descendente utilizado por Villa-Lobos em “Modinha”, agora largamente
presente na construção da melodia de “Modinha” (Tom Jobim)
Outra estratégia composicional comum a ambos os compositores nas obras aqui analisadas
comparativamente é o pictorialismo, que se refere ao diálogo entre o texto poético e musical,
pintando palavras e imagens. Picchi (2010, p. 32) explica que, nas Serestas, Villa-Lobos escolheu,
quase sempre, poemas cujas temáticas são imagéticas e não abstratas. Isto leva o compositor
a procedimentos ora pictorialistas, ora ao uso de figuras musicais em clichês por parte, muito
expressivamente, do piano como apoio psicológico ou suporte de idéias advindas do texto. José
Miguel Wisnik ainda descreve que
Villa-Lobos encarna uma expectativa, uma latência: sua música põe em vigor imagens
concretas, palpáveis, realizadas, da ideologia de um país imaginado como um abrir de
comportas, a avassaladora imagem dos reservatórios rompendo-se prodigiosamente,
liberando ritmos, ruídos, intensidades, atritos e pacificações grandiosas: representações de
uma natureza muitas vezes projetada segundo o desejo de um imenso Brasil selvagem e
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floral (WISNIK, 1983, p. 170).

A própria descrição das Serestas em manuscrito mostra seu carater descritivo e de
associação entre texto e música:

Fig. 2 – Manuscrito das Serestas (Villa-Lobos) com descrição e definição sobre o termo

Leonard Ratner define “pictorialismo” em música como “esforços para imitar ou simbolizar
ideias específicas da poesia ou outros tipos de literatura” (RATNER, 1980, p. 25). Salles faz uma
análise sobre as estratégias de pictorialismo presentes nos poemas sinfônicos “Amazonas” e
“Uirapuru”, explicando que tais estratégias fazem parte do planejamento composicional de Villa-
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Lobos. O autor ainda explica que
O pictorialismo inerente à tradição de poemas sinfônicos foi talvez o primeiro passo para o
planejamento composicional do Amazonas. Neste trabalho, se ele provavelmente não era
criador de novas técnicas, certamente era um usuário habilidoso dos meios descartáveis
para introduzir o som das florestas tropicais do Brasil na sala de concertos (SALLES, 2013,
tradução nossa).

Assim, ao introduzir o som das florestas tropicais do Brasil nas salas de concertos,
observamos e reafirmamos a pluralidade de um Villa-Lobos que mistura o formalismo com o
desejo de estabelecimento da brasilidade, nacionalidade e “invenção” de um Brasil dentro de sua
música.
De maneira semelhante, Claudia Garcia comenta que, na canção popular brasileira de câmara,
estabelecida principalmente a partir de Tom Jobim e da Bossa Nova, um aspecto importante da
canção erudita de câmara pode ser notado pois, “mesmo sob a designação de ‘acompanhamento’,
a parte instrumental faz mais do que simplesmente acompanhar o canto: ela dialoga e também
interpreta o poema” (GARCIA, C., 2011, p. 53).
A partir das informações obtidas até aqui, portanto, podemos realizar uma análise
comparativa entre a Seresta n.8, “Canção do carreiro”, e a canção “Caminho de pedra” (Tom
Jobim/Vinícius de Moraes). O primeiro aspecto que podemos destacar é a semelhança temática
e da letra:
Seresta n.8, “Canção do carreiro” (Villa-Lobos) Caminho de pedra (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
Velho caminho por onde passou
A tarde expira, serena...
Carro de boi, boiadeiro gritando ô ô
Adormece em minha mão
Velho caminho por onde passou
a pena suave, a pena
O meu carinho chamando por mim ô ô
com que, na tarde serena vou compondo esta
canção.
Caminho perdido na serra
Um casinholo da vila, na sombra do entardecer,
Caminho de pedra onde não vai ninguém
iluminado cintila.
O movimento da vila começa agora a morrer.
Só sei que hoje tenho em mim
Vem, de longe, dos carreiros, a mágoa sentimental Um caminho de pedra no peito também
da canção dos boiadeiros.
Hoje sozinho nem sei pr’onde vou
Que doçura nos carreiros ocultos no matagal!
É o caminho que vai me levando ô ô –
Num recôncavo da praia soturno soluça o mar.
Soluça...a tarde desmaia.
E o mar, no lenço da praia limpa os olhos, a chorar
Muito à distância, navios que o crepúsculo esfumou, vão partindo, fugidios...
A voz triste dos navios diz adeus a quem ficou...
E a tarde expira, serena...
Adormece em minha mão a pena suave, a pena
com que na tarde serena, ou compondo esta
canção.
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Tab. 3 – Comparação entre a temática e as letras de Seresta n. 8, “Canção do carreiro”(VillaLobos) e “Caminho de pedra” (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)

Durante a “Canção do carreiro” diversos elementos musicais vão “pintando” imagens,
palavras, movimentos, etc. Os ornamentos iniciais (compasso 1) vistos no exemplo a seguir na
partitura da versão para piano são, na versão orquestrada, executados pela flauta, saxofones
altos, clarinetes e celesta. Tais ornamentos, por exemplo, parecem representar o grito dos
carreiros no meio dos bois, ou mesmo o mugido dos próprios bois. Outro aspecto importante a
ser destacado é a presença do ostinato em região grave, que parecem representar os sons das
rodas e o andar constante dos bois:

Ex. 13 – Ornamentos no 1o compasso e ostinato na região grave da Seresta n. 8, “Canção do
carreiro”

De maneira similar, em “Caminho de pedra”, Jobim utiliza a flauta como se fossem pássaros
e/ou animais pelo caminho, bem como as cordas em um ciclo de “vai e vem” constante que pode
ter pelo menos dois possíveis significados: 1) o carro e as rodas girando pelo “caminho de pedra”
2) o barulho do mugido dos bois enquanto andam pelo caminho. A seguir temos a partitura para
piano e voz onde podemos ver o ostinato realizado pelo piano. Na gravação do álbum Canção do
amor demais tal ostinato é realizado pelas cordas:
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Ex. 14 – Ostinato na região grave do piano na Seresta n. 8, “Canção do carreiro”

Ainda é possível visualizar melhor tal ostinato no manuscrito do próprio compositor:

Ex. 15 – Manuscrito do ostinato na região grave da Seresta n. 8, “Canção do carreiro”

Considerações finais
O próprio Tom Jobim assumiu, por diversas vezes, sua influência musical de Villa-Lobos
(JOBIM, A., 1993). Algumas dessas influências e relações entre os dois compositores puderam
ser demonstradas, sob diferentes aspectos composicionais, através das análises aqui realizadas.
Assim, verificamos a utilização, pelos dois compositores, de processos composicionais
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semelhantes (sejam eles melódicos, harmônicos, fraseológicos, formais, dentre outros), Além
disso, ao demonstrar o legado de Villa-Lobos para a música brasileira através da obra, no caso
do presente trabalho, de Tom Jobim (um dos fundadores do movimento da Bossa Nova), vemos
que tal herança se dá por tudo que Villa-Lobos construiu e deixou desde o começo do século XX,
criando um ambiente estético que abriu as portas e conduziu para o desenvolvimento da canção
brasileira, até os dias atuais.
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Podcasts e decolonização no 49º Curso de Verão de Darmstadt
Eduardo Kolody Bay

Resumo: O presente artigo busca compartilhar entrevistas, discussões e debates realizados
no âmbito do 49º Curso de Verão de Darmstadt, em 2018. O Autor foi um dos participantes da
Oficina Talking About Music (Conversando Sobre Música) cujo objetivo era a produção de textos e,
principalmente, podcasts discutindo Música Nova a partir das palestras e apresentações musicais
realizadas durante o Curso de Verão. Os diversos discursos sobre decolonialidade existentes em
diferentes países foram temas recorrentes nas palestras e nas obras apresentadas durante o
evento.
Palavras-chave: Darmstadt, Radio, Podcast, Música Nova, Decolonialidade.
Abstract: This paper shares interviews, discussions and debates made during the 49º Darmstadt Summer
Course, in 2018. The author participated in the workshop Talking About Music which the objective was
making texts and, mainly, podcasts discussing New Music from the lectures and musical presentations
that took place during the summer course. The discourses about decolonialism present in different
countries were recurring subject on the lectures and pieces presented during the event.
Keywords: Darmstadt, Radio, Podcast, New Music, Decolonialism.

O Curso de Verão de Darmstadt, na Alemanha, é, certamente, um dos eventos de formação
em música mais famosos do mundo. Estabelecido sobre os escombros da Segunda Guerra
Mundial, numa pequena cidade universitária ao sul de Frankfurt, sua proposta inicial carregava
um certo espírito de renovação e um frescor de entusiasmo cultural necessário depois do período
de obscurantismo e destruição provocados pelo nazismo. Depois de algumas edições, ele se
estabeleceria como um marco para a música contemporânea, configurando também uma certa
aura mística a partir dos nomes que ali se reuniriam; Cage, Nono, Stockhausen, Boulez, Maderna,
Messiaen.1
Mais de sete décadas se passaram desde sua criação, e o curso tenta manter tanto seu
1
Segundo Martin Iddon, (...) a ideia de uma Darmstadt dominada pelo serialismo de vários matizes durante os
anos 1950 é errada. Não obstante, eu me concentrei nos caminhos que os compositores que viriam a ser conhecidos
como “Escola de Darmstadt” tomaram proeminência nessa etapa. Isto é, com certeza, às custas dos compositores
do fora da Europa Ocidental e da América do Norte; há muito para ser dito a respeito da posição de compositores
da Europa Oriental, América do Sul e Ásia em Darmstadt.. IDDON, Martin. “Preface” In New Music at Darmstadt: Nono,
Stockhausen, Cage and Boulez. New York, Cambridge University Press, 2013, p.7. Para mais informações sobre a
presença de músicos brasileiros em Darmstadt, ver BAY, Eduardo Kolody. O movimento Música Nova e suas ressonâncias
na Música Popular Brasileira (décadas de 1950, 1960, 1970). Tese de Doutorado. Instituto de Ciências Humanas da
Universidade de Brasília, 2017. Brasília, 2017. 343p.
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espírito de renovação criativa quanto manter acesa a aura mística, valorizando os grandes nomes
que por lá passaram assim como valorizando propostas que mantenham diálogo com as novas
gerações. Para Thomas Schäfer, diretor do IMD (Internationales Musikinstitut Darmstadt) desde
2010;
Eu acho que a história desse lugar e a história do Curso de Verão sempre estão vívidas no
meu planejamento. Eu sou musicólogo e historiador da música também. Então eu sempre
tenho essas duas perspectivas, de trazer o passado e uma perspectiva histórica para dentro
do meu trabalho. (...) Eu acho que é um tipo de aura. As pessoas realmente querem vir [à
Darmstadt] e ver ‘Ok, esse é o que aconteceu e esse é o lugar de onde vem o serialismo. Esse
é o lugar onde todos aqueles debates aconteceram’.2

Nesse sentido, a programação do evento conta tanto com interpretações de obras de
Stockhausen ou Boulez,3 por exemplo, quanto momentos como o Open Space (Espaço Aberto),
cujo objetivo é abrir um palco na programação do evento que permita que jovens compositores e
intérpretes possam mostrar seu trabalho aos colegas sem terem que passar pelo crivo da curadoria
do evento em competição com nomes mais consagrados. No Open Space o autor pode assistir, por
exemplo, uma composição representativa de novos paradigmas composicionais, Wiki Piano Net.
Nas palavras do próprio compositor, Alexander Schubert, é uma “peça de piano interativa baseada
na comunidade, por ele compilada.”4 A composição conta com uma proposta em forma de bula
que se iniciou a partir de seu website, acrescida de trechos que foram adicionados livremente por
colegas. Há indicações de performance como “Abrace o piano” ou o trecho em que é dito:
Leia esse texto. Apenas o leia tudo até o final. Mesmo que ele não possua sentido no geral. Se
você o ler vezes o suficiente, ele pode começar a fazer sentido para você. Porque tudo é uma
questão de se acostumar com as coisas. Não há nada que você não possa se acostumar a
fazer se você for exposto a ela ou executa-la vezes o suficiente5.

Não é objetivo deste texto discutir as especificidades de obras como esta, mas é interessante
registrar como a interatividade e o reconhecimento do fazer musical como uma arte coletiva –
inclusive com a dissolução de um certo ‘gênio artístico composicional’ se fazem presentes. São
2
BAY, Eduardo Kolody. Entrevista com Thomas Schäfer. 27 de julho de 2018 Darmstadt. Gravação digital.
Lichtenbergschule.
Todas as entrevistas presentes neste texto são inéditas, tendo sido realizadas pelo autor em conjunto com os alunos
do curso Talking About Music e traduzidas pelo autor. Segue a transcrição original do inglês: “I think the history of this
place and the history of the summer course are always vivid in my planning. I am a musicologist and a music historian
as well. So, I always have these two perspectives of bringing the past and the historical view into may work. (...) I think
this is a kind of an aura. People really want to come and see ‘Ok this is what happen and this is where serialism comes
from. This is where those debates and discourses took place’.”
3
No dia 21 de julho, o Quarteto Arditti executou a obra Livre Pour Quatour (1948), de Pierre Bouolez, e no dia
28 de julho foi executada a obra Stimmung (1968), de Karlheinz Stockhausen com seis vocalistas escolhidos entre os
participantes do evento.
4
A peça pode ser conferida no endereço eletrônico <http://wiki-piano.net/>
5
Idem. Tradução livre do autor: Read this text. Only keep reading it until the very end. Even if it makes no sense
at all. If you read it enough times, it will eventually start to make sense to you. Because everything is a matter of
getting used it. There is nothing that you cannot get used to if you are exposed to it or perform it enough time.
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ideias que já estavam presentes na obra de John Cage e dos integrantes do Música Nova brasileiro6,
e que são também parte herança da “era de ouro” de Darmstadt, para além do serialismo, conceito
que costuma ser usado para sintetizar a relevância da escola de Darmstadt. Thomas Schäfer,
discutindo a participação dos integrantes do Curso de Verão, nos informa que algumas ações
existem no sentido de
(...) reforçar seu papel [dos alunos] e ver suas necessidades em termos de trabalhar em
conjunto, fazer arte em conjunto e conversar sobre ela. Então eu acho que é importante
ter esse feedback e criar uma sociedade contemporânea, ou digamos uma comunidade
temporária do curso.7

A Oficina Talking About Music8, do qual o autor fez parte, se insere nessa perspectiva de
feedback ativo e orgânico. O grupo era formado por quinze participantes de diversos países, sendo
o autor o único sul-americano presente. A partir da oficina, foram produzidos doze episódios do
Podcast Good Morning Darmstadt9, além de resenhas escritas pelos participantes e publicadas
online. Todos os participantes da Oficina possuíam alguma formação em jornalismo e/ou
musicologia. Desde o princípio, Peter Meanwell, que assumiu a liderança da tutoria, deixou claro
que a ênfase da Oficina seria a produção dos podcasts, o que era uma decisão tomada a partir
de experiências anteriores, particularmente do próprio Curso de Verão. O interesse na produção
escrita dentro do contexto do festival era decrescente e sua intenção era explorar as possibilidades
de podcasts, que, ao contrário, é uma linguagem em ascensão.
Os Podcasts são, resumidamente, programas de rádio surgidos a partir dos serviços de
streaming, ficando disponíveis online ao invés de transmitidos em período pré-determinado,
como as produções radiofônicas normais. O período de ascensão do formato foi propiciado pela
democratização de acesso à internet, mas também, principalmente, pelo barateamento dos custos
de sua produção. Todos os participantes da Talking About Music estavam munidos de gravador
de mão, laptop e fone de ouvido, sendo capazes de trabalhar sozinhos. Foram formadas equipes
para a finalização dos podcasts, que se revezavam nas funções de produtores e entrevistadores.
Também foi montado um pequeno estúdio como suporte para edição final e a realização de
entrevistas longas em grupo. Cada equipe tinha três dias para elaborar pautas, acompanhar
apresentações, cursos e palestras, colher entrevistas e trechos de apresentações e finalizar a
6
Mais informações em BAY, Eduardo Kolody. O movimento Música Nova e suas ressonâncias na Música Popular
Brasileira (décadas de 1950, 1960, 1970). Tese de Doutorado. Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília,
2017. Brasília, 2017. 343p.
7
“I think to strengthen their role and to see what are their needs in terms of working together, making art
together and talking about it. So, I think that it is important to get this feedback and to create a contemporary society
or let’s say a temporary community”. BAY, Eduardo Kolody. Entrevista com Thomas Schäfer. 27 de julho de 2018
Darmstadt. Gravação digital. Lichtenbergschule.
8
A Oficina aconteceu nas manhãs, durante os quinze dias de realização do evento, e foi ministrada pelos
tutores Kate Molleson e Peter Meanwell. Kate Molleson é jornalista musical para The Guardian e The Herald, além de
apresentadora da BBC Radio 3. Peter Meanwell é Diretor Artístico do festival experimental Borealis, na Noruega. Como
jornalista, ele escreveu para The Wire e Songlines foi produtor da BBC por mais de dez anos.
9
O resultado pode ser conferido no soundcloud e no endereço eletrônico <https://talkingaboutmusicwords.
wordpress.com/>
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edição de cada episódio do podcast.
Good Morning Darmstadt explorou diversos formatos já comuns no meio radiofônico,
como conteúdo crítico produzido individualmente pelos participantes enquanto jornalistas/
musicólogos, entrevistas com músicos e grupos em estúdio, entrevistas realizadas imediatamente
após a apresentação de artistas e opinião dos alunos participantes do Curso de Verão colhidas
em diversos momentos. Programas curtos aliados a trechos musicais e linguagem dinâmica
garantiram uma audiência razoável; todos os programas tiveram mais de uma centena de audições,
num universo de trezentos a quatrocentos participantes do evento, em meio a uma programação
de oficinas, palestras e apresentações que cobriam os três períodos do dia; manhã, tarde e noite.
Estatisticamente, estimamos, portanto, que de 30 a 50% dos participantes do Curso de Verão se
interessaram no Good Morning Darmstadt.
Qual seria então o lugar que os podcasts estão (ou poderiam estar) ocupando na produção
de conteúdo crítico e relevante para músicos, musicólogos e apreciadores de música impopular?10
Enquanto a leitura é uma ação ativa (no sentido de demanda esforço para acessar o conteúdo),
a escuta de um programa radiofônico é passiva e se insere como um formato que já está
psicologicamente conectado de forma lúdica e simultânea a outras ações cotidianas, como se
transportar até o local de trabalho ou realizar tarefas domésticas na cozinha. Ainda que nos dois
casos, o público possua a necessidade de procurar pelo conteúdo, o podcast pode ser um formato
capaz contemplar mais expectadores. Ele não substitui a produção textual acadêmica, que possui
seus próprios códigos e finalidades, mas amplia um público-alvo possível.
Para entender os usos dos podcasts é interessante levantarmos algumas informações sobre
os caminhos que o fenômenos radiofônicos estão tomando, enfocando o Brasil. Aparentemente,
a democratização da internet é um fenômeno de massa análogo a era de outro do rádio no início
do século XX. Em ambos os casos, tornou-se possível que a informação chegasse de forma
barata a uma grande quantidade de pessoas, em grandes extensões territoriais. Muito embora os
formatos de programas não tenham se alterado muito, as tecnologias e formas de transmissão
estão passando por diferentes processos de mudança. Isso se dá em certa medida com novas
tecnologias que agregam possibilidades à transmissão radiofônica, mas também devido a
mudanças de hábitos das pessoas. A Noruega por exemplo, caminha para a substituição das
FM por tecnologia digital.11 Já no Brasil, assim como em alguns outros países, há um movimento
recente pela “extinção” das rádios AM.12 O decreto nº 8.139 de 2013, que entrou em vigor apenas
em 2019, dispôs sobre as condições para extinção do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias (AM) de caráter local e sobre a adaptação das outorgas vigentes para execução do serviço,
de forma que as rádios migrassem para FM.
A “extinção” das rádios AM é fruto de um longo processo que está relacionado ao fenômeno
10
Tomo emprestada aqui o termo usado por Júlio Medaglia, ao se referir à dita Música Erudita (ou Art Music)
em oposição à música popular. MEDAGLIA, Júlio. Música Impopular. São Paulo: Global, 2003.
11
HAMANN, Renan. Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/radio/78618-transmissao-radio-via-fmextinta-noruega.htm> Acesso em 18/09/2020.
12
AVANZI, Dane. Disponível em <https://canaltech.com.br/telecom/Migracao-de-radio-AM-para-FM-a-quemisso-interessa/> Acesso em 19/09/2020.
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da urbanização, que fez com que, a partir da segunda metade do século XX, a maioria da população
brasileira tenha deixado de viver em áreas esparsamente populadas onde a utilidade – e mesmo a
necessidade – de rádios AM, capazes de percorrer longas distâncias se fez relevante. Argumentase que hoje a necessidade de rádios AM é bem menor, e que a qualidade de sua transmissão é
prejudicada por outros aparelhos tecnológicos, o que fez com que a quantidade de ouvintes de
rádios AM caísse drasticamente. Paralelamente a isso, a rádio perdeu espaço para as emissoras
de televisão durante a segunda metade do século XX, e, mais recentemente, para a internet a partir
da virada do milênio. É comum que as rádios atuais se tornem disponíveis não apenas pelo meio
convencional, mas também com distribuição online. As discussões que envolveram a migração
das rádios AM para o FM como o decreto nº 8.139 passam ainda pelos argumentos de que os
custos de transmissão e manutenção de em FM seriam menores e devido a uma potencialidade
dos usos por meio do celular: as antenas dos aparelhos seriam capazes de sintonizar em FM,
mas não em AM, o que tornaria, a médio e longo prazo, mais um motivo para a obsolescência das
rádios AM.
Seja por transmissão FM (ainda rara no Brasil) ou por meio do acesso à internet, a escuta
da rádio está se dando cada vez mais dependendo de tecnologias digitais13, com transmissões
feitas ambientes urbanos (curta distância) e, principalmente, com uma vasta possibilidade de
conteúdos a serem acessados. O consumidor médio já está acostumado a acessar conteúdo por
meio da internet e por algum sistema de streaming, podendo escolher especificamente o que vai
consumir e em que horário, o que beneficia o formato dos podcasts.
Durante o 49º Curso de Verão de Darmstadt, o fenômeno das transmissões radiofônicas
e suas múltiplas utilizações foi um dos temas abordados em Tautitotito, obra de autoria Celeste
Oram retratada especialmente a partir da história e de questões envolvendo a Nova Zelândia e as
relações com o processo colonizador. A obra Tautitotito explora várias linguagens, transitando
entre da ópera ao teatro – momento em que os músicos simulam programas de rádio no palco.
Tautitotito homenageia algumas figuras importantes para o contexto nacional neozelandês como
Vera Wise Munro, pioneira em transmissão radiofônica, improvisações e experimentações sonoras.
Celeste concedeu uma breve entrevista, onde transmitiu algumas impressões relevantes:
Rádio é tão punk! É realmente sobre tomar o controle das comunicações. Nós vivemos num
mundo onde oficialmente a paisagem da rádio é tão regulada e ainda existem regulações
em nossas transmissões, e como e quanto você pode transmitir e que tipo de material você
pode transmitir. Mas agora o que eu experimentei alguns anos trabalhando com tecnologia
radiofônica é que é ela é extremamente simples e intuitiva e convidativa. Rádio é um veículo
poderoso para que as ideias sejam expressas e para subverter os tipos de estruturas
institucionais que ditam como a comunicação acontece. 14
13
(...) a antena da rádio AM não consegue estar presente nos telefones móveis, por ser uma antena mais robusta.
Ele ressaltou que, atualmente, 10% da audiência do rádio vêm de celulares e dispositivos móveis. (...) Se a solução
parecia ser a digitalização do rádio, na prática os testes mostraram que isso ainda não é possível no mundo, devido
ao alto custo. Por isso, a solução encontrada foi a de as emissoras AM migrarem para FM. No entanto, conforme
explicou o secretário do Ministério das Comunicações, essa migração não impede uma futura digitalização do rádio.
<https://www.camara.leg.br/noticias/480726-especialistas-explicam-migracao-de-emissoras-de-radio-de-am-parafm-no-final-deste-mes/> Acesso em 19/09/2020.
14
Radio is so punk! It is truly about taking communication into your hands. We live in a world where officially
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Sua referência ao movimento punk certamente desvela um contexto de transmissão de
mensagem subversiva ou anti-establishment que está presente em alguns momentos da obra.
Ainda que conteúdo subversivo não seja aqui o foco de nossa defesa para a utilização radiofônica
ou de podcasts, ainda podemos considerar seus apontamentos, entendendo que os podcasts são
“veículos poderosos para expressar ideias” e que deveriam ser apropriados para difundir música
não comercial e estudos da área musical. Essa era o caso de Vera Wise Munro, que fez algumas
das primeiras transmissões com improvisações musicais envolvendo músicos em diferentes
locais.
A perspectiva “punk” impressa na obra de Celeste Oram e fruto da uma relação valiosa
com a temática de decolonização. Os personagens presentes em Tautitotito estão permeados
de atitude anti-establishment, e clímax de obra - seu momento operístico -, trata de uma figura
mitológica tradicional da cultura nativa de seu país e as consequências de sua desterritorialização.
O fenômeno radiofônico se insere no contexto de decolonização como uma importante ferramenta
capaz de levar a palavra a uma grande quantidade de pessoas de forma simples e barata.
A presença desse trabalho no 49º Curso de Verão de Darmstadt não foi ao acaso, a
decolonização foi um dos principais assuntos abordados nos seminários e palestras. Durante
vários dias, foi realizado o Seminário Desfragmentação: Curadoria de Música Contemporânea
– um projeto de pesquisa dirigido em solidificar o estabelecimento de debates que atualmente
ocorrem em diversas disciplinas em gênero e diversidade, descolonização e mudança tecnológica
na Música Nova, assim como discutir práticas curatoriais neste campo.15 Deste breve resumo,
podemos extrair algumas das principais ideias discutidas. O próprio título do seminário é uma
metáfora para o processo utilizado na computação para reorganização de informações de
forma a atingir uma performance melhor para o equipamento. A importância concedida para os
diversos usos de novas tecnologias foi uma constante; talvez tenha sido a edição do Festival que
mais incorporou artistas que possuíam um trabalho de DJ ou que utilizavam como instrumento
principal o laptop. Foram discutidos usos de novas tecnologias tanto no âmbito da produção,
quanto na escuta quanto na utilização de arquivos para musicólogos. O evento demarcou o início
da disponibilização dos arquivos do IMD em formato digital e online.
Ao lado disso, as discussões sobre descolonização atentaram para a percepção de
uma construção de uma história sobre Darmstadt que foi eurocêntrica, sobre a qual o Instituto
pretendia expandir, com a inclusão de mais participantes dos outros continentes. Reiterando sua
perspectiva histórica sobre Darmstadt, Thomas Schäfer afirmou que

the radio landscape is so regulated and are also regulations in our broadcasting, how and when you can broadcast
material and what kind of material you broadcast. But now what I experienced in a few years now working with radio
technology is that it is extraordinarily simple and intuitive and inviting. Radio is such a powerful vehicle for ideas to
be expressed and to subvert those kinds of institutional structures that dictate how communication happens. BAY,
Eduardo Kolody. Entrevista com Celeste Oram. 17 de julho de 2018 Darmstadt. Gravação digital. Centralstation (Saal).
15
Defragmentation – Curating Contemporary Music is a research project aimed at enduringly establishing the
debates currently ongoing in many disciplines on gender and diversity, decolonization and technological change in
institutions of New Music, as well as discussing curatorial pratices in this field.
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Se você voltar para os anos 50 e olhar os programas, o que estava acontecendo aqui era
super diverso. Digo, não em termos de gênero talvez, mas em termos de estética musical,
em termos de programação e em termos de forma. Não tanto os formatos, mas essa foi uma
discussão que foi trazida depois.16

Mesmo assim, o diretor do IMD reconhece que ainda há muito o que ser feito para que o
Festival seja mais inclusivo, em termos de raça, gênero e nacionalidade. Os discursos envolvendo
inclusão e decolonização apenas se iniciaram dentro um contexto de cultura eurocêntrica e autocentrada muito forte. Com relação às apresentações realizadas no evento, é perceptível uma
grande diversidade de propostas e linguagens, várias delas bastante distantes do Quarteto Arditti,
que executou por exemplo, o serialismo Bouleziano. Para Schäfer,
Não é importante para mim chamar [as apresentações artísticas] de música. Acho que
o trabalho de um artista contemporâneo é tão diferente de um compositor de quarenta
anos atrás, digamos, mas eu acho que não temos que chamar essas coisas pelo termo de
música, ou artes performáticas. Tanto faz. É bom ver compositores contemporâneos ou
artistas vindo e incluindo coisas diferentes no seu próprio trabalho. Nós poderíamos apenas
tocar música, mas isso não faz sentido para mim (...) é um diálogo entre os artistas e nós.
[musicologistas provavelmente]
Se eu conversar com a Jane Walsh, sua perspectiva é completamente diferente do Brian
Ferneyhough, por exemplo. Eu estou muito feliz de ter o Brian Ferneyhough e a Jane Walsh ao
mesmo tempo aqui no Festival (...) ou todo o resto não faria sentido para mim. Obviamente,
isso é diferente de um concerto de música de câmara com um quarteto de cordas. Então,
nós navegamos um pouco. E nós tentamos ter essa perspectiva mais ampla de artistas
fazendo música ou do fazer artístico.17

A fala do diretor do IMD demonstra a intenção de que o ambiente de Darmstadt se torne
mais híbrido e colorido, com o aumento de músicos e perspectivas musicais não eurocêntricas
nem determinadas a partir dos cânones do serialismo. Há indícios de que as discussões iniciadas
sobre decolonização e o uso de novas tecnologias estão rendendo frutos, e que os podcasts são
ferramentas que o IMD está adotando como prática corrente. Em 2020, com o adiamento da edição
do evento devido à pandemia de COVID-19, está sendo realizado o podcast Darmstadt On Air, que
apresenta semelhanças com as experiências realizadas com o Good Morning Darmstadt. Esta é
uma discussão que faz parte de uma processo mais amplo sobre como e quais são os conteúdos
possíveis de serem veiculados pelas rádios, e independente do futuro de rádios e mídias similares,
16
If you go back to the 50s and look into the programs, what it was happening here. It`s super diverse. I mean,
not in terms of gender maybe, but in terms of musical aesthetics, in terms of programming, and in terms of form.
Presentations Not so much in formats, but that is a discussion that was brought later. BAY, Eduardo Kolody. Entrevista
com Thomas Schäfer. 27 de julho de 2018 Darmstadt. Gravação digital. Lichtenbergschule.
17
That is not important for me to call it music I think the work of contemporary artists nowadays is so different
to a composer forty years ago, let’s say, but I think that we don’t have to call things or name the musical, performing
arts. Whatever, is good to see contemporary composers or artists coming and including all different thing into their
own work. We can’t just only play music, that no doesn’t makes sense for me (...) so it’s a dialogue between artists and
us (...) If I talk to Jane Walsh, her perspective is completely different to Brian for example. But I’m very happy to have
Brian Ferneyhough and Jane Walsh at the same time here at the festival (...) everything else would not make sese to
me. Obviously, this is something different than a chambre music concerto with a string. So, we navigate a bit. And we
try to have this wider perspective of artists music making or art making. BAY, Eduardo Kolody. Entrevista com Thomas
Schäfer. 27 de julho de 2018 Darmstadt. Gravação digital. Lichtenbergschule.
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é necessário que produtores de conteúdo e formadores de opinião ocupem os espaços disponíveis,
como crescente universo de podcasts.
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A Folia do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/Goiás, é uma das manifestações que compõe
a Festa do Divino Espírito Santo, Patrimônio Cultural do Brasil desde 2010, registrada no Livro
de Celebrações (IPHAN, 2017). A Folia atualmente tem uma tríplice divisão: a mais antiga, com
aproximadamente 160 anos, é mais conhecida como Folia Tradicional, e tem seu trajeto pelas
áreas rurais do município, passando também por povoados, sendo que os foliões fazem o percurso
“giro” montados em equinos e mantendo acampamentos. A segunda Folia é a da Rua, designação
que indica que o “giro” ocorre pelas ruas da cidade, quando os foliões se deslocam caminhando
e têm a possibilidade de dormirem em suas casas entre o final dos rituais noturnos e o início
dos matinais, ocorre há cerca de 60 anos. A mais recente Folia foi instituída no ano de 2001 pelo
então pároco local, por isso é conhecida por Folia do padre ou da Renovação Cristã, e visa conter
excessos e ser mais dedicada à religiosidade. Uma Folia é composta por várias ritualidades que
lhe sustentam enquanto manifestação religiosa ou cultural de um povo. O objetivo proposto é
investigar a presença das comidas e bebidas rituais nas letras das músicas da Folia, buscando
compreender as razões de tais referências neste universo festivo. A Paisagem sonora será uma das
categorias investigativa da pesquisa, que se pautará ainda em material bibliográfico e no acervo
de nossos trabalhos de campo produzidos em mais de uma década, com gravações, entrevistas,
registros das letras musicais.
Palavras-chave: Folia do Divino Espírito Santo; Musicalidade; Pirenópolis; Comidas; Bebidas

SING, EAT AND PRAY: THE HOLY DIVINE SPIRIT REVELRY FROM PIRENÓPOLIS/GO
The Holy Divine Spirit Revelry from Pirenópolis/Goiás is one of the composing manifestations of The
Divine Spirit Festival, a Cultural Heritage from Brazil since 2010 that was registered in the Book of
Celebrations (IPHAN, 2017). Currently the Revelry has a triple division: the oldest one, which is 160 years
old approximately, is widely known as Traditional Revelry and it has its routes through the rural area of
the municipality, also passing through villages, and its revelers make the route (“giro” ) riding on equines
and maintaining camps. The second one is The Street Revelry, a designation that indicates that the “giro”
takes place in the streets of the city, when revelers move around on foot and have the possibility to sleep
1
Publicação vinculada ao Projeto de Pesquisa “ Os Gostos do Divino: a comensalidade nas festas do
Divino Espirito Santo em Goiás” TECCER/PrP-UEG, 2020-2021.
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in their homes between the end of the night rituals and the beginning of the morning ones, it occurs for
over 60 years. The most recent Revelry was established by the formal parish priest in 2001, which is why
it is known as Priest’s Revelry or Christian Renewal’s Revelry and it aims to contain excesses and be
more dedicated to religiosity. The Revelry is composed of several rituals that sustain it as a religious or
cultural manifestation of a people. The proposed objective is to investigate the presence of ritual foods
and beverages in the lyrics of Folia songs, seeking to understand the reasons for such references in
this festive universe. The soundscape will be one of the investigative categories of the research, which
will also be based on bibliographic material and collection of our field works produced in more than a
decade, with recordings, interviews, records of musical lyrics.
Keywords: Holy Divine Spirit Revelry; Musicality; Pirenópolis; Food; Beverages.

Eu abro as mãos assim: veja.
Anseio é arranhar os ventos. Com as duas
mãos planto esses verdes. Com as duas mãos
teço canções: os pés de milho crocando folhas
secas no ar de maio. Sertões? Fui eu
(Sertanejar — Carlos Rodrigues Brandão, 2005, p. 75).

O fragmento retirado de “Orar com o corpo: preceitos e preces para os gestos das horas do
dia” do livro de poemas ou poemas em livro, traz além dos versos, imagens de “janelas e portas
de Pirenópolis em dia de sol e de sombra” também de autoria de Brandão. Ao dividir as horas do
dia, ao Sertanejar coube o “de tarde”, a ilustração de uma janela colonial simples, sem vidraças
ou qualquer outro ornamento, a não ser os encaixes de própria madeira extremamente simples.
O tampo da janela foi retratado com dois terços fechados, ficando um estreito vão por onde sai
a escuridão interior e por onde entra a iluminação do sol refletindo sombra de folhas de árvore. É
poesia, imagem, mágica e cotidiano pirenopolino impressos por entre palavras que nos remetem
ao universo festivo de maio, em que folhas secas, mãos e canções se fazem presentes na Festa
do Divino Espírito Santo.
Nossas reflexões se expandiram no direcionamento de mãos e canções; sendo as primeiras
quando postas ou se abrindo rapidamente “arranhando o vento” sendo gestos de orações. Mas são
ainda transformadoras de alimentos em comidas durante grande parte dos festejos ao Divino, em
especial por ocasião das Folias em que passamos a observar, ao longo do tempo em pesquisas de
campo, as intensas relações entre comidas e canções. Parte significativa dos rituais ocorrem com
músicas, sendo que dentre elas, a menção a comidas ou à mesa é uma constante, como veremos
em alguns poucos exemplos no decorrer do artigo.
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Outra observação é que “Sertanejar” está inserido no “de tarde”, mesmo momento em que
os foliões em “giro” chegam ao Pouso de Folia, tendo início aos rituais que são acompanhados por
músicas ao som predominante de violas e de violões e por vozes masculinas que pedem o “pouso”
já agendado com bastante antecedência, de modo que o trajeto possa ser planejado sem incorrer
em interditos como cruzamento dos caminhos ou repetição de estradas.
A Folia é uma manifestação popular carregada de simbolismos e de ritualidades presentes
especialmente nas bandeiras, nos arcos e na mesa onde é exposta a fartura alimentar e realizada
a comunhão, representada pelo compartilhamento das comidas preparadas, tendo a música
como fio condutor das ações rituais. Assim sendo, nossa investigação recairá sobre a menção
aos alimentos nas músicas da Folia do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Patrimônio Cultural
do Brasil, desde 13 de maio de 2010 (IPHAN, 2017).
Diante do exposto, propomos algumas questões referentes ao estudo que será aqui
apresentado. I) a pertinência de um estudo sobre Folia do Divino a partir de abordagens que
partam da interatividade com as paisagens sonoras, em especial às ligadas à alimentação festiva;
II) perceber, a partir de análises de letras de músicas da Folia, as relações entre música e comida
e III) possibilitar breves reflexões sobre a tríade: cantar, comer e rezar pela perspectiva da dádiva
maussiana que implica “dar, receber e retribuir” (MAUSS, 2003).
O objetivo principal aqui sugerido é uma análise, mesmo que incipiente, das relações entre
música e comensalidade na Folia do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/Goiás. Partindo de letras
que mencionam afinidades diversas com o universo alimentar, analisadas a partir de algumas
das etapas rituais e por perspectivas interdisciplinares, voltadas para a Geografia Cultural, no que
tange ao estudo da música enquanto paisagem sonora.
As folias, presentes no Brasil e em Goiás são referenciais culturais de suma relevância.
Em Pirenópolis ocorrem muitas folias, como veremos, sendo a mais conhecida e frequentada a
que homenageia o Divino Espírito Santo, talvez, por isso, tenha sido a mais estudada sobre várias
perspectivas de análises. Mas quase nenhum dos estudos abordam os cantos ou a música da
Folia de forma principal. São apenas menções ou referências sem aprofundamentos que são
necessárias para possibilitar uma visão mais abrangente ou mesmo complexa desta manifestação
que envolve fé, devoção e religiosidades que se evidencia a cada ano por ocasião do giro da Folia
que antecede ao ápice dos festejos em homenagem ao Divino Espírito Santo em Pirenópolis —
Festa que possui uma incrível musicalidade necessitando de amplos estudos de investigação e
de interpretação.

Folias
Partindo da pertinência de um estudo sobre Folia do Divino em Pirenópolis/GO com
abordagens que contemplem a interatividade desta com as paisagens sonoras e em especial
ligadas também à alimentação festiva, podemos ter como ponderação inicial as informações
contidas no Dicionário do Folclore Brasileiro, em que Câmara Cascudo (2012, p. 350) traz panorama
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geral da manifestação folia, desde a chegada ao Brasil até especificações voltadas para cada
entidade homenageada. O potiguar inicia o verbete folia destacando que: “era em Portugal uma
dança rápida, ao som de pandeiro ou adufe, acompanhada de cantos” . A indicação da herança
ibérica aponta para a chegada das folias ao Brasil desde o período inicial da ocupação oficial
lusitana. A frase imediatamente remete à junção de movimento corporal, instrumental e de
cantoria, demonstrando como a musicalidade da folia é complexa.
Sobre a composição inicial indica que era “um grupo de homens, usando símbolos
devocionais, acompanhando com cantos o ciclo do Divino Espírito Santo, festejando-lhe a
véspera” (CÂMARA CASCUDO, 2012, p. 305). Continua a falar de Portugal e do modelo seguido no
Brasil, em Goiás e em Pirenópolis quando a composição basicamente, mesmo na atualidade, é de
predominância masculina, seguindo as bandeiras vermelhas com pomba branca, representando o
Divino. Bandeiras que são condutoras das ritualidades da folia, mas acompanhadas de cantos e
festejando a véspera do Domingo de Pentecostes, dinâmica que os pirenopolinos
repetem
há, pelo menos, 160 anos — o giro da Folia acaba uma semana antes do Domingo do Divino, o
ponto ápice das comemorações do calendário festivo local.
Outra informação importante para nosso debate é que “não tem em Portugal o aspecto
precatório da folia brasileira”
(idem, 2012, p. 305). Tal adaptação possibilita a percepção da
ampliação da devoção que se transportou do além-mar para cá onde mesclou-se com possibilidades
também de negociação, responsável pela proximidade fiel-devoção sem intermediação da Igreja,
resultando em um amplo catolicismo popular, em que devoto negocia com o devotado, resultando
na possibilidade da aplicação do “ensaio sobre a dádiva” em que Mauss (2003) estuda o “dar,
receber e retribuir”. Nada melhor que a comida, transformada em alimento ritual para estabelecer
essa tripartida, que é ainda cantada em versos por foliões, tanto em momentos de pedidos, quanto
nos de partilha e de agradecimentos, sobre os quais iremos abordar.
A Folia do Divino Espírito Santo em Pirenópolis conta com divisões emblemáticas, por ter
se tornado três: a denominada tradicional, designação dada pela longevidade, cerca de 160 anos
e que ocorre basicamente pelo meio rural, com giro realizado por foliões-cavaleiros que circulam
em meio a fazendas e povoados. Depois a Folia da Rua, com cerca de 60 anos de recorrência,
em que os foliões transitam com as bandeiras por ruas e bairros em caminhada devocional.
Mais recentemente, desde 2001, do desmembramento da Folia Tradicional fez surgir a Folia da
Renovação Cristã, mais conhecida por Folia do padre, por ter sido criada pelo pároco entusiasta do
anseio de que a nova folia viesse a seguir as diretrizes da Igreja, ou seja, fosse uma manifestação
não popular na sua essência e sim expressão institucionalizada, inclusive com intervenções
diárias, por meio da realização de missas a cada noite antes de ser servida a janta e cantado o
agradecimento de mesa.
As folias em geral, são encontros também musicais, por mais simples ou desconhecida
que sejam, a musicalidade é elemento primordial para que o giro das bandeiras aconteça e que a
devoção e religiosidade do participante — o folião — se externalize não só pelo gestual das mãos
ou do dobrar os joelhos, mas ainda pelas sutilezas das expressões faciais e em especial pela
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percepção do embargo das vozes ao entoarem determinados cânticos.
Ao pesquisar sobre a musicalidade nas folias em Goiás nos deparamos com algo já
imaginado: as investigações priorizam as Folias de Reis em detrimento das demais voltadas
para São Sebastião, São João, Sant’Ana, dentre outras que se espalham pelo território goiano ao
longo do calendário anual. Tal constatação evidencia a necessidade de se pesquisar, também, a
musicalidade nas outras manifestações votivas de folias.
Iniciamos uma breve incursão pela música de folia tendo por destino a vizinha Jaraguá,
emancipada da antiga Meia Ponte, atual Pirenópolis, durante as comemorações de Santana, em
25 de julho de 1882. A Folia de Reis de Jaraguá foi estudada por Canesin e Silva (1983) em diversos
aspectos, sendo a musicalidade contemplada em distintos momentos, trazendo referências
históricas dos cantores e das relações estabelecidas no “fazer” a Folia. Seguindo o caminho
chegamos a Mossâmedes que teve sua Folia de Reis estudada por Brandão ainda na década de
1970, mas aqui utilizamos a publicação de 2004, para evitar interdito geográfico do giro proposto.
A densa descrição ritualística da Folia de Reis de Mossâmedes nos indicam, além das
possibilidades de investigação sobre a musicalidade, outros tantos caminhos possíveis e que
merecem atenção dos estudiosos. Aqui vamos nos apropriar de pelo menos duas perspectivas
por ele analisada: a música e a comida. Ao iniciar a explicação do processo ritual da Folia, o autor
apresenta ilustração que evidencia a importância dispensada aos músicos durante a manifestação.
O que observamos é que tal composição não se faz presente na Folia do Divino Espírito Santo
de Pirenópolis, nem mesmo de outras Folias de Reis que circulam pelo município, que foram
simplificadas ao longo do tempo, talvez por falta de cantores, como discutiremos posteriormente.
O fato é que naquele momento, em Mossâmedes, haviam mais cantores que músicos.

Fig 1 — Estrutura ritual da Folia de Reis de Mossâmedes
Fonte: Brandão (2004, p. 347).
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Em relação a Inhumas, a pesquisa foi voltada para os aspectos musicais, o que fica
explícito logo na apresentação, onde os autores afirmam sobre o trabalho: “um de seus focos foi o
levantamento da variedade de toadas de Reis em Inhumas e região, com a respectiva identificação
da autoria dessas toadas, quando era o caso” (RIOS; VIANA, 2015, p. 13). A obra é um cuidadoso
registro contando com histórias e cotidianos festivos de vários foliões, o registro escrito
das músicas em letras e em partituras, além de dois CD’s com gravações sonoras das toadas
pesquisadas nos diversos momentos ritualísticos, inclusive seis agradecimentos de mesas da
Folia de Reis, daquele município.
Voltando ao território pirenopolino Lôbo (2017) estuda os sons e musicalidades das
diversas Folias de Reis que giram, tanto pela área urbana quanto pela rural de Pirenópolis, trazendo
informações importantes sobre a organização dos músicos, que inclusive tecem redes — para
utilizarmos um conceito geográfico utilizado por Maia (2002) ao estudar a Festa do Divino de
Pirenópolis —, em que estabelecem ligações ente os inúmeros partícipes que se conectam nas
diversas manifestações que constituem o que denomina de “Enlaces Geográficos de um Mundo
Festivo”.
Lôbo (2017) apresenta a contextualização da Folia de Reis em Pirenópolis, destacando
ser ela desmembrada em várias manifestações que acontecem em locais específicos, às vezes
próximos, outrora distantes, mas mantendo uma ritualidades semelhante e músicas com poucas
diferenciações. Até mesmo pelo fato da recorrência de muitos músicos, inclusive com os da Folia
do Divino, que acontece posteriormente. A autora nos adverte que
em busca de identificar as diferentes sonoridades das paisagens rurais e urbanas, exige-se
mais acuidade e abertura auditiva, para que se perceba a dimensão da vida desses lugares.
Essas sonoridades sutis podem revelar uma profundidade e amplidão surpreendentes.
Os sons são decorrentes do que se movimenta na paisagem e nos seus habitantes, esse
movimento implica vida (LÔBO, 2017, p. 20).

A investigação procede identificando cada diferente sonoridade, quanto as melodias, as
percussões, as cordas musicais e os sopros são analisados, como também os improvisos, as
notas e os acordes.
Ao estudar os mutirões camponeses por Pirenópolis, Ribeiro (2018) aborda dentro do que
denomina como “novas prática e sentidos do trabalho solidário” três das Folias que acontecem
na cidade: a de Reis, do Divino e de Santa Bárbara e o envolvimento da comunidade nos trabalhos
necessários para que as festividades ocorram e dispensa cuidado especial para os músicos
das folias, destacando o transporte dos instrumentos e afinação dos mesmos, expõem ainda
fotografias que relacionam música e comida.
Estudar os sons é um mecanismo capaz de ativar ou reativar sentimentos de pertencimento
a uma comunidade; portanto, há concordância de que “os sons possuem relação direta com
a memória. Ao ouvir determinados sons, ou sequência de sons, uma pessoa pode rememorar
244

momentos vividos no passado” (TORRES, 2018, p. 146). Então nada melhor do que os sons das
festas para também manter a dinâmica e os laços identitários de um povo, como os “encontros
e caminhos” da “música nas manifestações da cultura brasileira” apresentados por Silva (2018)
tendo por foco a geograficidade sonora a partir de cotejos de Congado em cidades paulistas.
Sampaio e Chagas Junior (2018) saem das ruas e estudam a produção musical em um terreiro de
Candomblé paraense.
De acordo com a afirmativa exposta por Schafer (2001) a música é componente de relevo
da paisagem sonora, visamos relacionar a música com a Geografia e posteriormente com a
comida, objeto de nossa investigação. Partindo de tal premissa, concordamos com Valente (2013,
p. 239) para quem existe “um Brasil que se conhece pelos ouvidos”. Entendemos que pelas festas
locais ou regionais os ritmos e sons se manifestam, podendo, assim, caracterizar uma cidade,
um Estado ou Região. Por isso há diversidades de sambas, de forrós e ainda de toadas de Folias.
Tal diversidade é importante também enquanto subsídio de “exportação musical” como a análise
realizada por Dozena (2018) sobre a difusão mundial da musicalidade brasileira.
Os estudos geográficos de festas em Goiás resultaram várias publicações, dentre elas duas
que foram derivadas de eventos científicos e organizadas por Oliveira et al. (2015) e por Almeida
(2018), nos são importantes, pois, em ambas, há artigos que tangenciam estudos de música e
também sobre comidas. Abordagens sobre as folias estão presentes nas duas obras.

Folia do Divino Espírito Santo: música e comida

As folias em Pirenópolis têm sido estudas por um grupo, da qual fazemos parte, por período
superior a uma década, cujo ápice foi o Projeto “Artes e saberes nas manifestações católicas
populares” que contou com apoio da Fapeg nº 05/2012, do qual resultou, dentre outras produções,
o livro “No rastro da bandeira: terços, festas & folias” (SILVA et al., 2017).
Mas a incursão aqui proposta é pelo universo musical e o faremos a partir das gravações
feitas ao longo dos trabalhos de campo, que depois foram transcritas ipsis litteris. A percepção
sobre as canções e as músicas indicaram bastante semelhanças nas três Folias do Divino, talvez
por se tratarem de mesma devoção ou ainda advindo do fato de que muitos músicos, que participam
da Folia do Padre que completa o giro chegando à cidade antes da saída da Folia Tradicional e da
Folia da Rua, são recorrentes nelas. Durante os estudos verificamos que grande parte dos músicos
não residem no território pirenopolino no decorrer do ano, são apenas moradores temporários por
ocasião das folias (do Divino e de Reis) das quais participam, tecendo redes que levam foliões
daqui a também participarem de folias em diversos outros municípios, como contrapartida ou
demonstração de amizade aos músicos.
Ritualisticamente, na Folia do Divino em Pirenópolis, há dois arcos distintos, feitos a partir
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de folhas de bambu, de bananeira e ornados com flores, fitas e laços. O primeiro é o delimitador da
entrada da propriedade, onde o morador está à espera dos dois alferes que portam as bandeiras. É
o instante em que se pede o pouso, que implica não só a ocupação espacial durante a noite, mas
ainda os momentos da alimentação ritual. O aceite é agradecido pelos foliões, tanto na Tradicional
como na do padre, pela alegoria que fazem, montados em seus animais, e que remetem ao “S’ de
saudação, cujo final é a transposição do primeiro arco, após o qual deixam os animais e seguem
para o segundo arco, sendo que toda a ação é delimitada musicalmente pelo toque de uma caixa
de couro tocada por um dos foliões durante toda a folia.
Diante do segundo arco, de costas para a casa, estão os proprietários com as bandeiras
nas mãos e de frente para os músicos divididos em duas filas seguidos pelos foliões. A cantoria
se estende infinitamente com versos sobre os elementos do arco, passagens bíblicas, referentes a
acontecimentos ao longo do giro, até que os dois regentes encontrem o “presente” cujo esconderijo
é denunciado pela direção da asa de uma xícara ou de um copo preso na parte alta do arco. Só
depois de achado é que os proprietários dão autorização para a entrada no espaço próximo à casa
onde um altar foi preparado para abrigar as bandeiras.
Uma xicara ou um copo vazio, que nem são cantados, indicam a primeira referência à
comida em uma Folia do Divino em Pirenópolis, pois o rito de passagem — segundo concepção
de Gennep (2011) para a agregação se exige a transposição — de uma soleira, no caso da Folia,
um arco e só pode ocorrer quando se encontra o tal “presente”, geralmente uma garrafa de pinga,
exceto na Folia do Padre em que é substituída por suco ou refrigerante. Achado, o “presente” é
entregue ao dono da casa que providencia a retirada da xícara ou copo do arco, passando para as
mãos dos regentes a garrafa e a xícara/copo, mas ainda não é hora de beber!
Entre o segundo arco e o altar existia, num passado bem próximo, um cruzeiro elaborado
com troncos de bananeira, sobre os braços do qual um pano de prato, que no trajeto era retirado
após orações e passava ao ombro de um folião escolhido que recebia junto o encargo de “servente”,
aquele que coordena a transposição das comidas da cozinha para a mesa, o ato de servir e depois
a volta das sobras para a cozinha, uma deferência e motivo de orgulho para o eleito. Tal ritual tem
sido suprido nos anos mais recentes.
Ao findar das orações e deposição das bandeiras no altar, os músicos puxam as duas filas
de foliões para o espaço na frente da casa, quando começam a dançar e a cantar
Bota fogo na cana, canaviá
Deixa a cana queimar, canaviá
Pra fazer cachacinha, canaviá
Que é pro povo tomar, canaviá

A música “Dança do Chá” possui ritmo bastante acelerado e é acompanhada pelos foliões,
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que em duas filas batem palmas para dentro e para fora. São várias as repetições dos versos,
até quando os músicos param e as filas seguem fazendo as mesmas alegorias. Os foliões vão
recebendo o compartilhamento do “presente” por parte dos regentes, quando todos bebem, na
mesma xícara, a música é encerrada e os foliões jogam os chapéus ao alto, como forma de
agradecimento, mas ao mesmo tempo descobrindo as cabeças e estando em estado emocional/
devocional alterados pelo álcool, uma vez que ficaram horas sem se alimentarem durante o trajeto.
A alusão à cana, plantadas e transformadas em aguardente nas fazendas se faz presente nos
versos como o trabalho (tanto em “bota fogo” quanto “pra fazer”) e o prazer percebido em “que
é pro povo tomar”, uma vez que “as bebidas alcóolicas são exemplos da notável engenhosidade
das gentes, por vezes alegres, que habitavam estes trópicos” (FIGUEIREDO, 2013, p. 288). A
“engenhosidade” pode ser verificada na relação do fogo, com o estado etílico. Mas o fogo também
se faz presente nas etapas de preparação da produção da cachaça, assim como é utilizado na
limpeza do canavial após a retirada da cana.
Uma pausa ritual é estabelecida pouco antes do sol se pôr, em função da higiene dos foliões
que enfrentam as águas frias de maio/junho em córregos, rios ou represas próximos ao local em
que são montados os acampamentos. A temperatura da água é amenizada pelo primeiro alimento
ritual recebido: “cachacinha”, “que é pro povo tomar, canaviá.”
A retomada do ritual (entendido ao longo do texto segundo a concepção de Turner, 2013)
ocorre à noite e consiste em retirar as bandeiras do altar e levá-las à mesa já posta com grandes
panelas com as comidas típicas, sendo as mais recorrentes: caldo de mandioca com carne, arroz
branco, feijão em caldo (algumas vezes com carne), macarrão com extrato de tomate (às vezes
acrescido de carne), salada de repolho com tomate (a substituição do tomate por abacaxi tem
sido recorrente), alguma farofa também é bem comum de ser encontrada, assim como carnes em
pedaço e arroz com outros ingredientes. O oferecimento do alimento é realizado sem a presença
dos instrumentos, que ficaram guardados em um quarto próximo ao altar, ou seja, aos instrumentos
musicais é dispensado um local reservado na casa do pouso.
Os donos da casa retiram as bandeiras do altar e se dirigem com ela em direção da mesa já
posta com as comidas, ali um folião faz uma oração e profere algumas palavras.
As bandeiras são levadas de volta ao altar enquanto os presentes se alimentam, respeitando
a hierarquia dos músicos primeiro, seguidos pelos demais foliões e depois as outras pessoas
que ali estão. Depois que todos se alimentaram fica a evidência da fartura na mesa, com muita
comida ainda. As panelas, bacias e demais vasilhames são retiradas ficando apenas um pote
com farinha, que segundo os mais antigos é um alimento que “esfria, aumenta e sustenta”. As
bandeiras retornam para o espaço da mesa em que foram dispostas as comidas, enquanto se
dirigem do altar até este local, os músicos e foliões seguem cantando:
Lá se vai, oi lá se vai
Nesse canto de alegria
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O Divino Esprito Santo
Há de ser a nossa guia

As músicas de Bendito são cadenciadas pela caixa de couro que segue junto aos músicos.
As estrofes iniciais agradecem as três pessoas da Santíssima Trindade, em seguida remetem
às bandeiras nas mãos dos alferes. Na sétima estrofe faz-se o agradecimento da janta que foi
ofertada (o dar), em seguida fala da recompensa (o receber) e depois “Deus lhe pague a boa janta”
(o retribuir). O café também é agradecido, lembrando que ele só compõe a mesa depois que as
vasilhas nas quais os foliões serviram-se da janta são retiradas. Após agradecer a janta, vem o
verso “a porta do céu aberta”, como que em retribuição. O Servente e as cozinheiras também são
aclamados pelo Bendito. O verso “Deus lhe pague a boa janta” é diversas vezes repetido, uma
nítida intenção de frisar o agradecimento dos alimentos ali compartilhados.
Próximo ao final do Bendito um dos versos faz menção às bênçãos dos céus sobre a mesa
através de dois anjos — o que remete às duas bandeiras, as únicas insígnias religiosas presentes.
Os músicos agradecem ao dono da casa, o Servente e novamente as cozinheiras. Depois o
agradecimento celeste aos presentes e ao dono da casa.
No verso “O Divino Espírito Santo que abençoa sua mesa” pode ser compreendido como
a transposição da mesa da Última Ceia, enquanto espaço de representação da comunhão dos
foliões e dos visitantes.

248

Bendito louvado seja
Bendito louvado seja
As três palavras de Deus

O Divino Espírito Santo
O Divino Espírito Santo
Que lhe dê tudo o que pede

Pai e filho, Espírito Santo
Pai e filho, Espírito Santo
Seja pelo amor de Deus

Deus lhe pague a boa janta
Deus lhe pague a boa janta
E também o bom café

Bendito louvado seja
Bendito louvado seja
O meu Senhor Jesus Cristo

Há de ser recompensado
Há de ser recompensado
Com Jesus de Nazaré

Pai e o filho, Espírito Santo
Pai e o filho, Espírito Santo
Louvado seja o Bendito.

Deus lhe pague a boa janta
Deus lhe pague a boa janta
Dado de boa vontade

Tá na mão do nosso alferes
Tá na mão do nosso alferes
É um Deus consolador

Há de ser recompensado
Há de ser recompensado
Na Santíssima Trindade

Preparando as nossas almas
Preparando as nossas almas
Quando o destino nos for

Jesus Cristo perguntou
Jesus Cristo perguntou
Quem amou seus folião

Deus lhe pague a boa janta
Deus lhe pague a boa janta
Que o dono da casa deu

Respondeu Nossa Senhora
Respondeu Nossa Senhora
Foi o filho da benção

Há de ser recompensado
Há de ser recompensado
Lá no céu junto com Deus

E a porta do céu aberta
E a porta do céu aberta
Os anjos seja louvor

Deus lhe pague a boa janta
Deus lhe pague a boa janta
E o dono dessa mesa

Para agradecer a mesa
Para agradecer a mesa
Com a licença do Senhor

O Divino Espírito Santo
O Divino Espírito Santo
É de ser sua defesa

E a porta do céu aberta
E a porta do céu aberta
Os anjos bateram o sino

Deus lhe pague a boa janta
Deus lhe pague a boa janta
Que vós deu pros folião

Vem dizendo viva, viva
Vem dizendo viva, viva
Viva o Senhor Divino

Lá no céu encontra outro
Lá no céu encontra outro
Na mesa de São Simão

Lá do céu desceu dois anjos
Lá do céu desceu dois anjos
Ao descer abriu as asas

Deus lhe pague a boa janta

Vem dizendo viva, viva

Usando rimas improvisadas os músicos agradecem os condutores da festa e pedem proteção
para si, para os donos da casa e para os presentes. Os versos agradecem e pedem a proteção do
panteão sagrado que dialoga com os músicos. Ao longo da letra se fazem presente: Deus, o Senhor
Divino, o Divino Espírito Santo, São Simão, o Rei Messias, Nossa Senhora, Santíssima Trindade,
Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Senhor (Jesus). Ainda no Bendito observa-se a referência dos
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anjos que desceram do céu e que indicam ou fazem alguma referência religiosa, ao baterem os
sinos para homenagear, ou ao descerem e abrirem as asas para protegerem os donos da casa; as
pombas retratadas nas bandeiras são mencionadas para agradecer aos serventes e as cozinheiras,
ao descer com o livrinho na mão, indicação da Bíblia trazida pelos anjos, agradece-se ao Servente
e aos foliões.
Enfim, grande parte dos versos do Bendito de agradecimento de mesa demonstra gratidão a
uma série de pessoas e situações que propiciaram a comunhão por intermédio da janta ofertada.
Fala em “Deus lhe pague”, em recompensas no céu, uma invocação à vida pós-morte, proteção,
alegria, boa vontade, amor, benção, louvor. Agradece aos proprietários, as bandeiras, cozinheiras,
alferes e foliões. O ritmo é o mesmo, assim como a melodia musical, o que torna monótono o
Bendito de Agradecimento, considerando-se, ainda, que os foliões estão bastante satisfeitos com
a farta alimentação, talvez o que dê forças para continuarem cantando, o que pode representar a
retribuição ao Divino pela janta.
Então os foliões acompanham os músicos nos pedidos de esmolas, em que os presentes
seguram uma das bandeiras, recebem um verso de improviso e fazem uma contribuição voluntária
ao Divino Espírito Santo, encerrando os rituais da noite do pouso.
Diante do exposto é possível conjugar o cantar, o comer e o rezar como ações simbólicas
dos foliões, mas que podem ser compreendidos ainda pela perspectiva da dádiva maussiana que
implica “dar, receber e retribuir” (MAUSS, 2003). Em consideração à paisagem sonora da Folia
do Divino o cantar seria a contribuição do folião músico, geralmente autodidata, que “aprendeu
de ouvido” e possui as melodias e letras “na cabeça”, mas que externalizam tais saberes em
demonstração de fé e de devoção, para tanto recebe — o comer — como recompensa pela ação
devotiva em que o desgaste físico, em especial das mãos que tocam e das cordas vocais que
cantam sem parar, são as mais afetadas. O rezar é a retribuição, o contra dádiva, quando o fiel,
cantor, cozinheiro ou dono do pouso agradecem a possibilidade de expandir a fé, tanto pelos sons,
quanto pelos alimentos ou pelos cantos que elevam os alimentos à categoria de comunhão a ser
partilhada pelo grupo. E assim seguem os giros com muita música, comida e devoção. Sempre
dando vivas aos músicos, cozinheiros, donos da casa e ao Divino Espírito Santo! Viva!

Conclusões
As folias são manifestações culturais populares que vindas de Portugal se adaptaram
e perpetuaram pelo Brasil afora, considerando peculiaridades de cada região ou local, o que
buscou-se evidenciar pelas músicas e pelas comidas; além, claro, da intensa religiosidade do povo
brasileiro.
As reflexões sobre paisagem sonora de festas ligadas às religiões são constituidoras dos
locais destinados aos rituais devotivos que em grande maioria lidam com o compartilhamento de
alimentos, buscando maior interatividade entre as diversas relações que podem ser percebidas,
tanto entre os presentes fisicamente, como para com os “seres” devocionais.
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Buscamos uma abordagem do cantar, do comer e do rezar como sendo uma perspectiva do
“dar, receber e retribuir” proposta por Mauss (2003), já que a música e a comida são elementos que
possibilitam não só a alimentação do corpo, mas também possibilitam comunhão com os irmãos
e com o Divino.
Assim, como nas Folias do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, após nos envolvermos com
os cantos, comidas e reza é hora de despedidas, mas antes temos que ouvir os vivas.
Em primeiro lugar, viva o Divino Esprito Santo!
Viva os músicos!
Viva os cozinheiros!
E viva quem deu viva!
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Resumo: A Serra dos Pireneus, composta por uma natureza marcante, está situada no Cerrado
Goiano, a 20 km da cidade de Pirenópolis (GO). É neste cenário que acontece anualmente uma festa
do catolicismo popular no plenilúnio do mês de julho, a Romaria da Santíssima Trindade ou, como
é popularmente conhecida, a Festa do Morro. O culto festivo é voltado também à contemplação
da natureza e ao lazer, o que o configura em um espaço que comporta elementos tanto do sagrado
quanto do profano. A música é analisada como uma importante forma de expressão nesse espaço
geográfico e cultural carregado de simbologia. Assim, o artigo busca compreender esse espaço
natural e religioso a partir de três canções locais: Sino dos Pireneus, Ave Maria dos Pireneus e
Centro do meu País. Por meio da análise das canções é possível perceber a estreita relação entre
natureza e religiosidade, e a importância dos Pireneus como um dos elementos constituintes da
identidade cultural do pirenopolino, longo da história.
Palavras-chaves: Pireneus; festa; música; espaço; simbologia.

CHANT OF CHARMS: THE SYMBOLOGY OF PIRENEUS MOUNTAIN EXPRESSED IN THE FESTIVAL AND
IN THE MUSIC
Abstract: The Pireneus Hills, characterized by its remarkable nature, are located at the Cerrado (Brazilian
Savannah) from Goiás State, 20 km from the city of Pirenópolis (GO). It is in this scenario that a feast of
popular Catholicism – The Pilgrimage of the Holy Trinity, commonly known as the Hill’s Feast – takes
place annually during the full moon. The festive cult is also focused on the contemplation of the nature
as well as it is focused on the leisure, which configures it as a space that includes elements of both
the sacred and the profane practices. Music is also analyzed as a form of expression in this space
entrenched with symbolism. The article seeks to analyze this natural and religious space from three
local songs: “Bell of the Pyrenees”, “Ave Maria of the Pyrenees” and “Center of my Country”. Through
these it is possible to realize the importance of the Pyrenees as a constituent element of one of the
cultural identities of the Pirenopolino, built throughout history and the close relationship between nature
and religiosity.
Keywords: Pireneus; Feast; Music; Space; symbology.
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Introdução
A região da Serra dos Pireneus constitui-se em relevante referência para o Planalto Central
Brasileiro, com uma história notável, uma geografia marcante e muitas riquezas naturais, com
destaque para a biodiversidade e as bacias hidrográficas do Paraná, Prata e Tocantins, o que faz
da região um divisor de águas com grande potencial. A cidade histórica de Pirenópolis, oriunda
do ciclo da mineração do ouro no século XVIII, foi um núcleo aurífero muito cobiçado. Conforme
as descrições de Jayme (1971), a antiga Meia Ponte foi fundada como arraial em 1727 passando
posteriormente à Vila, e em 1853 foi elevada à categoria de cidade. Teve seu nome alterado em
1890 para Pirenópolis, cidade dos Pireneus, como uma homenagem à Serra localizada em suas
proximidades.
Com relação aos aspectos ecológicos, sabe-se que a localidade abriga uma variedade
considerável de espécies da fauna e flora do Cerrado. Os primeiros dados sobre a biodiversidade
daquela região encontram-se nos relatos dos viajantes e naturalistas que percorreram Goiás no
século XIX, dentre eles, o austríaco Johann Emanuel Pohl e o francês Auguste de Saint Hilaire,
que visitaram e descreveram os Pireneus no início do século XIX, mais precisamente no ano de
1819. Apesar de Saint Hilaire (1975, p. 33) afirmar que os Pireneus não se assemelhassem “[...]
aos majestosos picos tão comuns na Europa, nem mesmo ao Itacolomi, ao Papagaio ou à Serra
da Caraça”, ressalta que eram bastante elevados, devido à própria altitude1 da região em que estão
situados. O autor acrescenta que ali recolheu “algumas plantas interessantes”.
Atravessamos alguns capinzais, onde o terreno ora é arenoso, ora de muito boa qualidade,
com algumas árvores mirradas surgindo entre as rochas, nos lugares elevados, e o
imponente buriti, fiel aos seus locais favoritos, enfeitando ainda as baixadas pantanosas
(SAINT HILAIRE, 1975, p. 33).

Ainda no final do mesmo século, outras importantes contribuições ocorreram como as
descrições do português Oscar Leal, destacando que: “o cume do pico, formado por enorme pedra
apresenta uma plataforma de sessenta pés em quadrado. A vista que se frue d’aquella enorme
altura dous mil metros (?) sobre o nivel do mar, causa uma commoção inexplicavel em nossa
alma”. (LEAL, 1980, p. 108).
Há de se ressaltar também as contribuições advindas dos estudos promovidos pela
Comissão do Planalto Central do Brasil2, que chefiada pelo belga Luiz Cruls, estabelecera-se ali a
sete de agosto de 1892, conforme Jayme (1971, p. 312).
Pela riqueza e importância, a área referida foi delimitada oficialmente como Parque
1
De acordo com os dados da Comissão Cruls, o morro dos Pireneus apresenta uma altitude de 1385m ao nível
do mar (Jayme e Jaime, 2002, p. 23).
2
Esta comissão foi encarregada de descobrir o ponto ideal para a futura capital do Brasil, elaborando vários
estudos e registros fotográficos os quais compuseram o relatório da vigem da Comissão, sendo de grande valia para
a continuidade das pesquisas.
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Estadual dos Pirineus em 1987, sob a lei nº 10.321 de 20 de novembro de 1987, alterada lei nº
13.121, de 16 de julho de 1997 e disposta no decreto nº 5.174, de 17 de fevereiro de 2000 como
Área de Proteção Ambiental dos Pireneus, compreendendo aproximadamente 2.800,00 hectares,
abrangendo os municípios goianos de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás.

Figura 01: Serra dos Pireneus

Fonte: Curado, 2016.
A Festa da Santíssima Trindade
A Festa em louvor à Santíssima Trindade, manifestação religiosa ligada ao catolicismo
popular, ocorre todos os anos no plenilúnio3 do mês de julho, nas proximidades mais elevadas que
compõem a Serra dos Pireneus. A festa teve seu início a partir do ano de 1927, com Christóvam
José de Oliveira, uma personalidade importante da época, como afirma Jayme (1971). Segundo
esse autor, o fundador dessa tradição, por sua influência religiosa e política, junto a seus familiares
e demais moradores, organizou a primeira missa no morro com a presença do pároco local, padre
Santiago Uchoa e com a permissão do bispo diocesano daquele período, Dom Emanuel Gomes de
Oliveira (JAYME; JAIME, 2002).
Christóvam instituiu a Romaria dos Pireneus a partir de sua devoção ao Deus Trino que,
segundo relatos orais de membros da família, teria ocorrido após ter um seu pedido de proteção
atendido nesse local. Ao visualizar nas três elevações de maior proeminência sobre a serra, a
imagem das três pessoas da Santíssima Trindade, o devoto passa a comandar a romaria até ao
ano de 1968, ocasião em que ficou doente, falecendo no ano seguinte. Mesmo sem a liderança de
Christóvam a festa prosseguiu com a participação de sua família e de outros devotos que seguem
perpetuando a manifestação.
3
Christóvam de Oliveira institui a romaria na cheia de julho, período que estabelece a seca na região,
possibilitando maior claridade no espaço da festa devido a limpidez do céu.
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Figura 02: Primeira Missa no pico mais elevado

Fonte: Acervo da Família de Christóvam de Oliveira,1927.

A festa em referência é composta de uma sequência de acontecimentos ritualísticos4
ocorridos durante o transcorrer do ano, os quais são seguidos, perpetuados e ressignificados no
perpassar do tempo. Sobre a ressignificação das festas e em especial a realizada nos Pireneus,
recorremos às concepções observadas por D’Abadia, ao afirmar que “[...] perante as mudanças
na sociedade atual, as festas religiosas podem ser vistas como fator de ressignificação” (2014, p.
12). Essas festas passam por modificações e dão continuidade resistindo no tempo e no espaço.
Seguindo as observações contidas nos “Círculos concêntricos” de Terrin (2004, p.14) e
das perspectivas de “Ciclo festivo” proposto por Maia (2010), a sequência dos ritos festivos para
a romaria dos Pireneus tem início com a reza da novena, compreendendo o período de preparação
para a festa. A novena, resulta de nove encontros definidos por meio de um calendário festivo
que culmina em julho, quando uma vez ao mês, por ocasião da lua cheia, o (a) festeiro (a) junto
aos demais seguidores direcionam-se à Serra pelo antigo trajeto que liga a cidade de Pirenópolis
aos Pireneus para rezarem o terço na Capela de Nossa Senhora D’Abadia aos pés do pico mais
elevado.

4

As questões ritualísticas foram embasadas em Terrin (2004).
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Figura 03: A reza do terço

Fonte: Curado, 2016.

Ao buscar compreender as ações desenvolvidas em cada momento da Festa do Morro,
devemos lembrar que estas se constituem de um conjunto de ritos.
O rito nada mais faz que dar consistência aos ideais sociais, tem uma função agregativa
e dá força moral e espiritual, em virtude dessa dinâmica intrínseca pela qual ele tem forte
capacidade de agregação simbólica tomada de empréstimo do mundo religioso, cujo
estatuto, porém, é só aquele de ser espelho e caixa de ressonância do social (TERRIN, 2004,
p. 52).

Após a realização dos nove terços mensais, que seguem de novembro a julho, chega-se
ao momento do ápice da festa, quando os fiéis acampam no espaço próximo aos três cumes
dos Pireneus para a contemplação e realização dos ritos sagrados. Esses ritos são constituídos
de procissão, tríduo, missas e também pelo culto à natureza, quando os apreciadores esperam
ansiosos pelo espetáculo do pôr do sol e do nascer da lua, que são destacados na paisagem local
durante o inverno. Importante ressaltar que nesta área central do país, o inverno caracteriza-se por
um tempo seco e frio, notadamente marcado com dias e noites de céu límpido o que favorece a
contemplação. A música como elemento artístico e inspirador, também complementa as atividades
dos romeiros, fazendo-se presente na forma de cantos, instrumental e mesmo mecanicamente,
mas com o cuidado para não extrapolar regras do parque e perturbar o sossego do lugar.
Ao se tratar do espaço profano e do sagrado da festa, firmamos nas concepções de
Rosendahl, para quem “o roteiro dos romeiros é centrado na ida ao santuário [...] O espaço é o
lugar do santo, o lugar superior e não profano, onde ocorre visivelmente o encontro simbólico do
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santo com o povo, num contato direto, sem intermediários”. A autora continua destacando que:
“o espaço sagrado é o local onde o crente entra em comunicação mais completa com o divino”
(2009, p. 46). As contribuições da pesquisadora colaboram para melhor entender e caracterizar a
romaria aos Pireneus, pois possibilita também a percepção de que os romeiros são movidos por
“um contato direto” e, portanto, “sem intermediários”, algo que remete à relação espacial do eu
com a devoção.

Cantos e Encantos
O município de Pirenópolis5 desde o período colonial possui uma diversidade cultural
bastante significativa para Goiás e para o Brasil. Ele atrai turistas que vêm do mundo inteiro para
descansar e apreciar os casarios coloniais, as ruas, os quintais, a gastronomia, a religiosidade, o
extenso calendário festivo, dentre outros atrativos, incluindo os ligados à natureza. Em meio aos
aspectos culturais mencionados, a música tem papel relevante, pois o município conta com rico
acervo de composições, de pirenopolinos ou não, que representam a comunidade, o espaço vivido,
a cultura local que marcam os fatos, por meio das vivências e das experiências que possibilitam
transmissões de afinidade e afetividade ao longo do transcorrer das gerações. Sobre o espaço
vivido, Corrêa explica que
O espaço vivido é por outro lado, marcado ainda por uma afetividade maior que nas
sociedades industriais. A afetividade manifesta-se tanto no que diz respeito ao gostar dos
lugares como à movimentação espacial. Lugares e áreas longínquas tornam-se próximos
em função da afetividade por eles, como se explica com os lugares sagrados, objetivamente
distantes (2017, p. 33).

Podemos confirmar nas palavras de Lôbo (2017) que em sua pesquisa sobre música de
folia, relaciona a paisagem sonora como elemento que contribui para a compreensão do homem
em seu meio. Para ela, “[...] as paisagens que caracterizam o Cerrado servem de cenário para o
desenvolvimento das atividades humanas, que estão profundamente entrelaçadas com o ambiente
e vão além de suas formas naturais” (p. 21). Sobre cultura, o domínio da natureza e a paisagem, o
geógrafo Paul Claval afirma:
A cultura não fala somente do espaço; ela fala também da natureza. Ela o toma
simultaneamente como um meio de dominar para extrair aquilo que é necessário à existência
e como um conjunto carregado de sentidos. [...] A paisagem retém a atenção, uma vez que
é o suporte das representações. Ela é simultaneamente matriz e marca a cultura (CLAVAL,
2012, p. 101-102).

Nesta compreensão do meio, relacionamos a paisagem sonora com a paisagem visual
estabelecida no local de realização da Festa em louvor a Santíssima Trindade, como elementos
5

Com 2.205,010 Km2 (www.cidades.ibge.gov.br).
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que se institui culturalmente com o que é de importância, necessário e abastecido de significado
na concepção de um povo. Nesta perspectiva, a memória denota a importância do que se remete
às lembranças marcadas pela paisagem sonora e pela paisagem visual.
Ressaltando a afetividade e o gostar do lugar, como o exposto por Corrêa, passamos à
análise das canções que remetem aos Pireneus: “Sino dos Pireneus”, “Ave Maria dos Pireneus” e
“Centro do meu País”, cujas letras e músicas foram criadas, compostas e cantadas por autores
de três diferentes gerações, com raízes pirenopolinas. As referidas letras relacionam entre si por
associarem os significados, as simbologias e a importância da Festa da Santíssima Trindade,
assim como o espaço onde ela acontece, com o culto manifestado nos rituais ligados aos
festejos, e ainda, por meio das relações com a natureza, que pela sua exuberância é contemplada
em qualquer época do ano.
A abordagem que se segue parte da exposição das letras das três canções propostas,
compostas em contextos tempo-espaciais distintos e que possuem como temática os Pireneus.
A proposição sequencial das letras não remete alusivamente às três pessoas da Santíssima
Trindade, o intuito é referenciar os três picos, obedecendo a ordem cronológica das composições.
Conforme exposto inicialmente, o intuito é refletir sobre a importância dos Pireneus
como fonte de inspiração para os “cantos”, devido aos “encantos” que dali se descortinam e
que inspiram artistas ao longo do tempo, em especial os músicos. A música tem sido objeto de
estudo do espaço, em especial pelas descrições que algumas letras apresentam em relação às
espacialidades. Corrêa e Rosendahl (2009) apresentam o estudo da música como um importante
contribuinte para se entender determinadas localidades, com destaque para os “significados
simbólicos”, a “música e comunicação cultural” e “música e construção de identidades”, dentre
outras possibilidades interpretativas.
As letras das músicas serão apresentadas como textos recuados, seguidos por uma breve
contextualização dos autores.
Canto 1 Canto 2 e Canto 3

SINO DOS PIRENEUS
(Letra de Aquino Corrêa)

Quando nos Pireneus a tarde morre
e o sol se esconde por detrás da serrania
Na capelinha lá no alto do monte em voz dorida
todo sentida, soluça o sino, Ave Maria.
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Quanta amargura eu sinto n’alma
ao ouvir-te, ó sino, com tal voz assim chorar
E até me faz pensar que também sofres
como eu tanta saudade de um amor que já morreu.

A música acima é entoada ao findar de cada dia de novena e ainda, durante as celebrações
da Festa da Santíssima Trindade.
A composição da canção “Sino dos Pireneus”, partiu da criatividade de Francisco Aquino
Corrêa (1885-1956), escritor com destaque no repertório acadêmico, membro da Igreja Católica,
deixou muitos feitos no então Estado de Mato Grosso6. Corrêa não nasceu em Pirenópolis, mas
tinha fortes ligações com as terras goianas, já que sua ascendência remete a famílias oriundas
de Pirenópolis e de Corumbá de Goiás, cidades que possuem a Serra dos Pireneus por limites e
convergências (JAYME, 1973).
A inspiração de Dom Aquino Corrêa remete a outra composição de 1934, também de
sua autoria, “Hino dos Pireneus”, que foi apresentada na oitava Festa da Santíssima Trindade
realizada nos Pireneus. “Sino dos Pireneus” é provavelmente do mesmo período, quando o festeiro
permanecia sendo Christóvam José de Oliveira, o qual mantinha amizade com o escritor.
Em oito versos distribuídos em duas estrofes, Dom Aquino Corrêa, aborda o fim da tarde,
quase que em relação com a morte. Descreve as percepções sobre a natureza, referindo-se à
“serrania” e “alto do monte” e ainda com a narrativa de que com o pôr do sol era chegada a hora
de cantar a “Ave-Maria”, ou seja, um dos momentos da hora do Ângelus, que corresponde, para
os católicos, ao instante da Anunciação que deve ser ensejo de alegria. Espacialmente, situa a
“capelinha” no alto, apontando para a proximidade com o sagrado.
O sino é um objeto sonoro que se faz presente na composição de Francisco Aquino Corrêa,
como um propagador de sons que reverberam sentimentos de lembranças. Assim, o canto remete
a encantos ao descrever sons de uma música produzida pelo toque do sino presente na capela da
Santíssima Trindade dos Pireneus.

AVE MARIA DOS PIRENEUS
(Letra e música de Teresinha Jaime Fonseca)

Quando amanhece ou anoitece
Tange o sino na capelinha
6

Em seu Estado (MT), Francisco Aquino Corrêa foi professor, arcebispo e membro a Academia de Letra.
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Pertinho do céu
E a passarada em alvorada
Fala com Deus nos Pireneus
Lua altaneira cobre de prata
Relva, orvalho, musgos e flores
E a natureza fala com Deus
Fala com Deus nos Pireneus

Pinho que chora no toque da viola
Fala com Deus nos Pireneus
Moça faceira que junto à fogueira
Fala com Deus nos Pireneus

Lua altaneira cobre de prata
Relva, orvalho, musgos e flores
E a natureza fala com Deus
Fala com Deus nos Pireneus
A canção “Ave Maria dos Pireneus”, foi composta pela pirenopolina Teresinha Jaime
Fonseca ou simplesmente, dona Teresinha, como era popularmente conhecida em Pirenópolis, e
teve sua ascendência ligada às famílias Jaime e Silva. Nasceu a 03 de outubro de 1941 e faleceu
em 10 de agosto de 2015 (JAIME, 2016). Personalidade marcante deixou um legado a partir dos
ensinamentos enquanto professora de matemática e registrou sua história também no campo
artístico sendo que dentre suas vocações, tocava, cantava e compunha músicas e poesias.
Podemos verificar na letra da canção em destaque a proximidade de dona Teresinha com
o objeto cantado, uma vez que tem por cenário a Serra dos Pireneus, confirmando a riqueza da
biodiversidade local por meio de referências à fauna (passarada) e flora (relva e flores). Demonstra
também os acontecimentos sociorreligiosos que ali ocorrem ao destacar no refrão: “Fala com Deus
nos Pireneus”. A espacialidade do sagrado e do profano pode ser ampliada, de acordo com a letra
para um espaço também contemplativo, que transcende o meramente voltado para o religioso,
envolvendo a natureza.
É evidente a influência da letra do Canto 1 nesta canção de Dona Terezinha, em que o início
remete à primeira, ao mencionar “capelinha” e “sino”, mas diferentemente, amplia o entardecer
tristonho de Dom Aquino Corrêa para “amanhecer ou anoitecer”. A partir daí, parte para uma
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perspectiva mais introspectiva de relações entre a natureza e com o ser humano. A letra contempla
ainda a lua e não o sol como a primeira, o que possibilita uma ideia de complementaridade em que
a devoção nos Pireneus não se limita a um só tempo, sendo dia ou noite, passado ou presente,
um indivíduo ou outro, mas sim a uma infinidade de possibilidades que a paisagem apresentada
repercute, atingindo e aguçando os sentidos, proporcionando desta forma a manifestação do
sentimento pelo espaço vivido.
Segundo o depoimento de Eva Inácia Pina, uma das filhas de dona Teresinha, a compositora
só não visitava mais o local por falta de transporte que a levasse ao destino Pireneus, mas sempre
que podia ia para lá, mesmo fora da data festiva, pois relatava que sentia uma energia positiva
muito grande no local. Relata ainda que a mãe deixou outras composições, e que “Ave Maria dos
Pireneus” foi composta por volta do ano de 1993.
Pelo apreço aos sentimentos espaciais de origens e em homenagem à pessoa de dona
Teresinha, a cantora pirenopolina Nayzis Lívia Gonçalves, com outras parcerias organizou em
2012, uma produção e gravação com a letra cedida pela própria autora, gravando logo depois um
videoclipe no local de descrição da música. Naysis diz também ter muita afeição aos Pireneus.
Em uma entrevista sobre os Pireneus, a cantora relata: “pra mim é um dos lugares mais lindos de
Goiás, me traz uma paz e uma conexão muito forte com Deus aquele lugar... Eu sempre que posso
vou lá visitar e durante muitos anos participei da festa” (entrevista concedida à autora em 2018).
CENTRO DO MEU PAÍS
(Letra e música de Fabricio de Pina)
Eu moro aqui, bem no centro do meu País
Onde a gente simples e feliz
Onde a história se fez
Eu moro aqui, onde a arte sempre viveu
E o amor ainda não morreu
É um sentimento real
Eu moro aqui, onde subo aos Pireneus
Pra ficar a sós com o meu Deus
Onde posso cantar
Eu sou daqui, onde o verde é mais esperança
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Onde brinco feito criança
Onde ando em paz

Esta é a canção que tão simples fiz
Por te amar o Pirenópolis.

Com uma analogia ao termo “Axi Mundi” proposto por Eliade, percebemos que os Pireneus
são cantados como uma possibilidade de se aproximar de Deus, sabendo que “a montanha figura
entre as imagens que exprimem ligação entre o Céu e a Terra” (Eliade, 2001, p.39), indicando
mais que a possibilidade de ser apenas tema musical, mas também um lugar de contemplação
e de encontro com o Criador. A afirmação de pertencimento é evidenciada pelo início das quatro
primeiras estrofes com a expressão: “eu moro aqui”. A espacialidade da letra se faz presente
desde o título, ao indicar a localização geográfica de Pirenópolis, cidade dos Pireneus. Serra que é
divisora de bacias hidrográficas e que inspira poetas e cantores, como visto.
A terceira e última canção analisada, respeitando a cronologia de composição, é “Centro
do Meu País”, data do início do terceiro milênio, cuja autoria é do músico e também professor de
música, Nilson Fabrício de Pina, nome desconhecido por muitos, como revela o próprio artista, que
gosta de ser chamado simplesmente de Fabrício de Pina, como é conhecido em sua cidade natal
e tornou-se ainda seu nome artístico.
Fabrício de Pina nasceu a 21 de abril de 1976, proveniente da família Pina por parte de pai
e de mãe, como ele mesmo relata. Atualmente, com seus 43 anos de idade, segue com os dons
musicais que herdou de seus familiares e que vem aprimorando desde criança. Além de compor,
tocar e cantar, Fabrício transmite seus predicados relacionados à música por meio de aulas de
violão, de flauta e de canto no Centro Municipal de Artes Ita e Alaor, para as crianças da cidade que
também demonstram gosto pela aprendizagem musical.
A canção acima descrita caracteriza não só o hábito de frequentar o Morro dos Pireneus
enquanto espaço, mas define principalmente a sensação daqueles que procuram o local para
estabelecer conexões com o Ser Supremo através da oração, da meditação, contemplação ou
simplesmente por meio do silêncio que proporciona uma audição mais aguçada dos sons da
natureza.
O compositor exprime ainda o gosto e o orgulho por suas raízes, ao abordar os valores
culturais do povo pirenopolino que são arraigados na maioria daqueles que nascem ou escolheram
estar em Pirenópolis, “bem aqui no centro do meu país”. Faz-se necessário ressaltar que a música
também alude ao ato de cantar nos Pireneus: “Onde posso cantar”, situação semelhante é também
encontrada nos dois Cantos anteriores.
Pirenópolis, terra de compositores, cantores e instrumentistas, é destaque na história.
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Destarte, as composições aqui expostas perpassam as gerações sendo cantadas e tocadas tanto
em momentos da Festa da Santíssima Trindade como em outros eventos culturais da cidade.
Atualmente, no morro durante o festejo, estas composições são apresentadas durante as missas
por um coral da família Oliveira.
Outrora, um grupo de seresteiros liderado pelo senhor Sebastião Pereira, o popular Bidoro,
realizava os encontros nos acampamentos durante o evento festivo para também tocar e cantar
várias canções, dentre elas, “Sino dos Pireneus” era destaque. O violão sempre foi o instrumento
de corda mais utilizado, este, continua acompanhando a história da festa juntamente com as
composições. O violino também já esteve presente na companhia do ilustre casal violinista Ita
e Alaor de Siqueira, que complementava o grupo dos seresteiros. Outros instrumentos como a
flauta e o trombone também marcaram a sonorização das letras descritas.

Considerações finais
Pirenópolis possui relevante importância no cenário cultural, e a música se faz presente
em várias das manifestações culturais espalhadas pelo município. Assim sendo, é interessante
mencionar que a música enquanto possibilidade de investigação espacial foi eixo de pesquisas
como a de Lôbo (2017) ao estudar Folias de Reis em Pirenópolis e também a de Ribeiro (2018) ao
pesquisar os mutirões camponeses pirenopolinos. O autor destaca que o ato de “cantar reforça
o sentido simbólico da ação” (p. 104). Nesta concepção, pode-se dizer que no Morro, viver o
ambiente da festa com a música, consiste numa ação de sentido simbólico. Enfim, a Serra dos
Pireneus com seus Cantos e Encantos proporciona a continuidade das inspirações para músicas
que contribuem para enriquecer o arquivo musical pirenopolino.
Acreditamos que os “Fatos históricos determinaram mudanças no ritmo de vida da
humanidade, marcando também alterações na organização do espaço. O homem move-se no
ritmo do meio, do espaço onde vive”, como destaca Torres (2009, p. 43), também na perspectiva
da geografia e da música. Desta forma, o artigo aqui apresentado foi articulado a partir de uma
abordagem sobre a temática natureza e religiosidade, em uma possibilidade de análise que
entrelaça a música e o espaço.
O campo metodológico de análise buscou valorizar o passado e o presente, por intermédio
de três letras de músicas que remetem aos Pireneus em datas distintas, destacando não
só os aspectos físicos, mas em especial o cultural e a religiosidade. A perspectiva de análise,
contemplando três momentos distintos, tendo as letras e breve apresentação dos artistas visou
contextualizar a percepção de cada instante e demonstrar a perpetuação da devoção e da
religiosidade que ocorre nesta manifestação religiosa da Serra dos Pireneus.
Embora cada canção tenha sido escrita por diferentes autores, em momentos e contextos
também distintos, estas apresentam ideais semelhantes, que vem ao encontro da proposta da
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analogia do objeto pesquisado. Nota-se a relevância de cada letra descrita e analisada como
associação à Romaria dos Pireneus e a interação social no espaço de realização da festa.
Acreditamos que o percurso traçado pelo presente estudo possa contribuir com as investigações
sobre a produção historiográfica do Cerrado, em que a música pode ser um instrumento que
colabore com outras perspectivas de análise, em especial o espaço em suas variadas dimensões.
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Resumo: Sendo a música de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) investigada desde a década de 1970, e
considerando sua importância e amplitude, trazemos neste artigo mais um aspecto encontrado em
sua obra, a referência ao Sertão nordestino em peças da Série Bachianas Brasileiras. Ao observar
a obra, chama-nos atenção, a utilização de ritmos e melodias características da região, que
contribuem a elaborar um imaginário para além de sua regionalidade. Isso porque, historicamente,
para o Sertão nordestino foram construídas definições que o delimitava como a sub-região do
fenômeno das secas e de apego museológico à cultura popular e ao folclore, características
reproduzidas e divulgadas amplamente na literatura, nas artes em geral, na mídia, atravessando
mais de um século. Entretanto, ao investigar a Série Bachianas Brasileiras, vimos o quanto é
fértil e profuso esse tema, e como há nele nichos de valor para a contemporaneidade, o qual nos
possibilitou refletir criticamente. Para isso, apresentamos quatro peças da Série, denominadas
de Bachianas Sertanejas, que demonstram outros aspectos do Sertão nordestino, identificado em
sua escrita e percepção sonora, que as favorece como ‘objeto’ virtual vivo e aberto.
Palavras-chave: Sertão; Bachianas Brasileiras; Heitor Villa-Lobos.
The hinterland imagined in the Brazilian Bachianas by Heitor Villa-Lobos
Abstract: Since the music of Heitor Villa-Lobos (1887-1959) has been investigated since the 1970s, and
considering its importance and breadth, we bring in this article another aspect found in his work, the
reference to the Northeastern Sertão in pieces from the Bachianas Brasileiras Series. When observing
the work, it draws our attention, the use of rhythms and melodies characteristic of the region, which
contribute to elaborate an imaginary beyond its regionality. This is because, historically, definitions for
the Northeastern Sertão were defined that defined it as the sub-region of the phenomenon of droughts
and museological attachment to popular culture and folklore, characteristics reproduced and widely
disseminated in literature, in the arts in general, in the media , spanning more than a century. However,
when investigating the Bachianas Brasileiras Series, we saw how fertile and profuse this theme is, and
how there are niches of value for contemporary times, which allowed us to reflect critically. For this, we
present four pieces of the Series, called Bachianas Sertanejas, which demonstrate other aspects of the
northeastern Sertão, identified in their writing and sound perception, which favors them as a live and
open virtual ‘object’.
Key words: Sertão; Bachianas Brasileiras; Heitor Villa-Lobos.

Introdução
A considerar a importância e amplitude da obra de Heitor Villa-Lobos para a educação e
sociedade brasileira, apresentamos neste artigo mais um aspecto de sua obra através da Série
Bachianas Brasileiras, o imaginário do Sertão nordestino. Nossa pesquisa partiu em compreender
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como o compositor deu visibilidade à região Nordeste, quando inseriu na Série Bachianas temas
rítmicos e melódicos de canções populares e folclóricas, o que possibilitou elaborar um imaginário
da região para além de sua regionalidade. A obra que foi investigada por essa temática, deu ênfase
ao ponto de vista do ouvinte, como ator social, aquele que recebe, aprecia, interpreta e divulga a
obra em potencial. E, através de sua voz, levantamos a discussão sobre o mito do Nordeste e do
Sertão, e como a música descortina ou desafia a outras narrativas.
O Sertão descrito nas Bachianas Brasileiras tem origem na palavra latina sertanus,
que significa área deserta ou desabitada, derivada de sertum, sinônimo de bosque. Também
denominado pelos portugueses no século XVI de “desertão”, que ao saírem do litoral e se
interiorizarem Brasil adentro, perceberam a grande diferença de paisagem, clima e vegetação. As
definições de Sertão também tratam das terras e povoações do interior do país, e a associação
entre o Sertão e semiárido nordestino é salientada pelas diferentes condições físicas, sobretudo,
pela captura do discurso regionalista e o fenômeno das secas (ALBUQUERQUE, 2011).
Historicamente, para o Sertão nordestino foram construídas definições que o delimitou
como a sub-região do fenômeno das secas e de apego museológico à cultura popular e ao
folclore (HOLANDA, 1986; ORTIZ, 2006), características reproduzidas e divulgadas amplamente
na literatura, nas artes em geral, na mídia, atravessando mais de um século. Entretanto, ao
observarmos as Bachianas Brasileiras, vimos como o compositor deu visibilidade à região,
apesar de definições anteriormente elaboradas e seus estereótipos, como o ‘mito do Nordeste’
(ALBUQUERQUE, 2011), as quais deixaram-nos nichos de valor na contemporaneidade, o que
possibilitou refletir criticamente sobre ela.
A considerar os diferentes sertões brasileiros, tratamos especificamente do nordestino,
dada sua importância histórica de forte influência ibérica (CASCUDO, 2001). Foi sua diversidade
musical que serviu de inspiração em considerável parte das Bachianas Brasileiras, quando VillaLobos em visita aos estados da Bahia e Pernambuco, extasiou-se diante da riqueza folclórica, e
ao buscar do populário local, adentrou nos sertões daqueles estados. Para ele, a empostação
(ou desempostação) do canto nos aboios dos vaqueiros e das danças mais dramáticas, como
também os desafios, interessou-lhe e despertou o seu sentimento de brasilidade.
Em busca, seja em aventura ou profundo interesse de realizar uma música com o ente
brasileiro, Villa-Lobos posiciona-se como “alguém de fora”, que ao deparar-se com a música de
cantadores cearenses, refletiu sobre o que ouvia e definia daquele Sertão. Era muito mais que uma
definição de regionalidade, mas uma diferente “brasilidade” que o atraía, desde o acorde maior
– que não precisava ser perfeito, mas um pouco frouxo na sua afinação para poder soar ‘local’
– até a paisagem dramática e diversa. O resultado dessa experiência trouxe para sua música a
seguinte afirmação: “Não escrevo para parecer moderno, de maneira nenhuma. O que escrevo é a
consequência cósmica dos estudos que fiz, da síntese a que cheguei para espelhar uma natureza
como a do Brasil” (MAIA, 2000, p. 15).
Ao trazermos o tema do Sertão nas Bachianas em sua diversificada brasilidade, concordamos
ser uma obra “temperada” de nacionalismo e neoclassicismo, que identificamos em seu solo
epistemológico, novos conceitos de formação discursiva nacional-popular (ANDERSON, 2001).
E sob essa premissa, admitimos a importância de construir uma retórica musical sobre o Sertão,
sem necessariamente estigmatizá-lo sob um antigo regionalismo, mas como música brasileira.
Entretanto, não o descartamos o que fora inscrito no interior da formação discursiva, porque
esse não permanece fechado em relação às descrições da natureza, das variações do clima e
da vegetação como fonte para explicar suas diferenças, mas abre-se a novas interpretações e
contextos que se refazem no presente.
Nesse processo os traços da região, não se determinam apenas entre recortes naturalistas,
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mas em uma fisionomia aberta a interpretações, com ritmo e harmonia própria. O Sertão imaginado
nas Bachianas Brasileiras, aparece em sua expressão cultural, não como um reflexo do meio, das
raças ali representadas, ou das relações sociais, mas uma região como um ente cultural, uma
personalidade, um ethos (FREYRE, 1985), o qual nos permitiu investigar esse outro, ou novo, olhar
na obra.
Dessa forma, a pesquisa se debruçou em acurado exame de quatro peças das Bachianas
Brasileiras, permitindo, analisa-las para além delas mesmas, sem, portanto, da música sair.
A Série Bachianas Brasileiras, em que contém a temática do Sertão nordestino, foi composta
entre os anos de 1930 a 1945, e é contemporânea ao primeiro governo de Getúlio Vargas, período
em que Villa-Lobos fez parte com o projeto social de educação musical. A Série consiste em
uma obra sequenciada de nove suítes compostas para diversos grupos instrumentais e vocais.
Sua estrutura remete diretamente à música de Johann Sebastian Bach (1685-1750), por isso
“bachianas”, e com temática em canções populares e do folclore, assim, “brasileiras”. Na obra cada
suíte funde-se de maneira própria com a música folclórica e popular brasileira, especialmente o
estilo do choro e a musicalidade sertaneja, com traços do impressionismo francês e do romantismo
alemão. A Série Bachianas tornou-se uma síntese entre a matriz musical brasileira e a linguagem
de Bach, sendo observada como uma concepção universalista e profundamente eurocentrada,
a qual orientou Villa-Lobos a olhar para o folclore musical, dando-lhe um tratamento “bachiano”,
como parte do pensamento modernista de Mário de Andrade sobre a música nacional.
Das nove suítes das Bachianas Brasileiras foram recortadas quatro delas, as que trazem
a temática do Sertão nordestino em saliência, que são: a Introdução Embolada, da Bachiana nº
1; a Dança Lembrança do Sertão, da Bachiana nº 2; o Coral Canto do Sertão e a Ária Cantiga,
ambas da Bachiana nº 4; denominadas de Bachianas Sertanejas. Nas peças foi observado como
o compositor inseriu estrategicamente elementos rítmicos e melódicos, a exemplo do baião, da
embolada, temas de canções populares, e ainda, caracterizações sonoras da fauna, na construção
de um imaginário da região. Observamos como através desses temas não foi direcionado à uma
única perspectiva sobre a região, mas como dinamiza a temática e possibilita um imaginário para
além de seus estereótipos.

Desenvolvimento
O estudo das Bachianas Sertanjeas partiu das seguintes questões: como a música
apresenta a mesma região para além das definições construídas sobre ela? Como é possível
“ouvir” o Sertão para além das canções populares e dos ritmos característicos? Essas perguntas
se seguiram durante a pesquisa sem perder de vista sua articulação contemporânea, o que nos
oportunizou a acatar o tema e a direção que estava a ser tomada. A partir das questões, as peças
foram trabalhadas como linguagem musical que fala por si mesma (HARNONCOURT, 1998), e
assim elaborar uma reflexão sobre o que transmite sua notação, em relação à região observada.
Para isso partimos de duas perspectivas para as Bachianas Sertanejas, uma em ‘ato’ e a outra,
em ‘potencial’. Essas perspectivas têm por finalidade examinar a temática na obra de forma
hermenêutica, e a outra a partir da voz e opinião odo ouvinte.

270

As Bachianas em ato
Para as Bachianas em ‘ato’, isto é, a partir da própria notação musical, busca identificar
as características musicais da região, como são classificadas, nomeadas, e como se movem
no decorrer da escrita musical, dando-lhe significado ao tema. Para isso tomamos a abordagem
da Topics Theory (RATNER, 1980; AGAWU,1991) redirecionadas às Tópicas Brasileiras, e essas
às Tópicas Nordestinas (PIEDADE, 2013). Trata-se de um estudo voltado à compreensão da
música e de seus nexos culturais, com base na análise musicológica e na interpretação de pontos
expressivos no texto musical. A análise a partir dessa teoria, concentra-se na esfera melódica
(temas, frases, motivos) e na rítmica, como forma (organização das estruturas musicais no
tempo). A importância e a amplitude desse tipo de análise, ocorre porque essa é uma ferramenta
que dá luz ao texto musical propriamente dito, permitindo que a música fale por si mesma.
Fig. 1 – Coral “Canto do Sertão” (primeira parte)1

Ostinato - “Canto da Araponga” Baixo da viola sertaneja Tema da canção sertaneja
1
Fonte:https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmusicabrasilis.org.br%2Fpartituras
%2Fheitor-villa-lobos-bachianas-n-4-ii-coral-canto-do
sertao&psig=AOvVaw17jDOfNSBUP5poyyVh5X0d&ust=1588886976740000&source=images&cd=vfe &ved=0CAIQjR
xqFwoTCKDaubOXoOkCFQAAAAAdAAAAABAD. Acesso em: 20 jan. 2020.
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A exemplo do Coral Canto do Sertão da Bachiana nº 4 (Fig. 1), destacam-se o Canto da
Araponga e a canção católica de romaria, duas tópicas nordestinas que aparecem sob feição
brasileira, de evocação bucólica, de uma remota paisagem sertaneja, “Geograficamente longe
e perdida no tempo, tão imersa e sutil, que nem sabemos onde verdadeiramente ela existe”
(NÓBREGA, 1971, p. 68). Destacamos o quanto a melodia aponta para uma melancolia persuasiva
de encanto, em Medium bucólico, sob a forma lenta em gênero coral ao estilo de Bach.
A peça segue em registro grave nos acordes, com uma melodia que se desenvolve sob um
tema de canção religiosa, interrompido por um Si bemol repetitivo. Ao mesmo tempo que pode
trazer aspectos deterministas da paisagem sonora sertaneja, também os contradiz. Isso, porque,
em princípio é composta como reflexo do ambiente Medium, em que sons trazidos por imitação a
fim de descrever uma cena, mas também não dão pistas claras sobre onde e como é esse lugar.
Essa contradição encontra-se na referência que se faz ao espaço geográfico, em que a música
é compreendida como livre em linguagem e julgamento (KANT, 1980) e se amplia para além das
descrições deterministas (HUMBOLDT, 2016).
As tópicas em destaque na peça são: o Canto da Araponga, os baixos da viola sertaneja
e a canção católica (Fig. 1), materiais temáticos que demonstram características regionais e
pistas do pensamento musical de Villa-Lobos ao descrever a cena do Sertão. São informações
que contribuem para estabelecer uma lógica no processo composicional em coesão temática.
Fig. 2 – Coral Canto do Sertão. Seção A. Ostinato (nota Si bemol).

Fonte: Felice (2016)
Nos compassos iniciais da peça (Fig. 2), nota-se a repetição de uma nota mais aguda em
ostinato, sendo esta, sua característica mais marcante: o Canto da Araponga. “O canto triste e
monótono da Araponga” (TARASTI, 1995, p. 203), escrita em Si bemol na voz superior das frases,
que se articula em martello de uma nota curta e aguda em ostinato. Essa é uma referência ao
canto do pássaro Araponga que migra para o Sertão em tempos mais chuvosos, o que se atribui a
essa nota um caráter de tópica nordestina (TARASTI, 1995), dando-lhe o título de Canto do Sertão.
Esses sons expressam particularidades de um mundo externo à música, que no modernismo,
foram utilizados como expressão da nacionalidade brasileira. O que se observa nos textos não
musicais que lançam luz sobre a escrita, na medida em que suas formas se expressem em
diálogo entre o texto musical e o não musical (LOQUE, 2007). Dessa forma, a peça segue sob
sua característica mais marcante, a identificação com aspectos da região em Medium como
meio para determinado fim, como o clima e a paisagem em Mittel, como matéria e ambiente de
modo de comunicação, ambas linguagens expressivas (BENJAMIN, 2011). Nelas, destacam-se a
localização e movimento dos tropos, em aproximação temática, podendo ser identificadas como
sertaneja, causando-lhe afeto à obra.
Ao trazer as Bachianas Sertanejas ao ouvinte, buscamos apresentar outro Sertão
nordestino, considerando que sua contribuição é o resultado daquilo que anteriormente existe e
já foi transformado (Gestalt). Isso permite-nos compreender que a percepção de uma região pode
ser alterada por inúmeros fatores, desde o contexto histórico, as relações interpessoais, o acesso
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à obra como capital cultural (BOURDIEU, 2007), tornando a construção do pensamento ligada a
todos esses fatores. Como resposta, foi a reação do ouvinte que veio interferir na interpretação
do ver e do ouvir, não sendo atribuída a essas interpretações uma única verdade, mas múltiplas e
contextualizadas.

As Bachianas em potencial
Na segunda perspectiva, as Bachianas em ‘potencial’, trata-se do exame das peças a
partir do ouvinte, o qual buscamos compreender esse imaginário do Sertão através do exercício
sociológico. Nessa perspectiva utilizamos a transformação do olhar natural em olhar social
(MILLS, 1996), quando se refere ao desenvolvimento dos sentidos de esse “olhar” ou “ouvir”
artístico. Esse é um movimento que não se dá apenas na forma biológica, mas constitui-se na
sua transformação social, quando ao provocar uma estranheza à escuta natural, vai além e busca
a essência daquela sonoridade, construindo afetos, identificações. Dessa forma, transforma-se
o olhar ou ouvir natural em social, tornando subjetiva a percepção natural humana, e objetiva
a artística. Esse exercício sociológico foi aplicado em uma atividade experimental de análise e
apreciação musical com o aluno-ouvinte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte.
A atividade com a audição das Bachianas Sertanejas, teve por objetivo obter a opinião e
interpretação desse ouvinte a partir de questões objetivas, como a identificação de instrumentos
e grupos musicais, tema principal e acompanhamento; e questões subjetivas, para elaboração
de uma cena ou imagem sobre o tema ouvido. Nas respostas, foram consideradas as referências
musicais e artísticas do aluno, sua faixa etária, suas influências tecnológicas, o acesso a obra de
Villa-Lobos e, sobretudo, sua percepção contemporânea da região. Suas respostas transformaramse em dados informativos, tabulados em quadros estatísticos (Gráfico 1), tornando-se quantitativos,
apesar de serem interpretados qualitativamente e expostos em cartografia simbólica (Gráfico 2).
Gráfico 1 – Assimilação do Coral Canto do Sertão

30%
Gráfico 2- Cartografia do Coral Canto do Sertão
Escala

Das respostas obtidas, 70% não associaram a peça ao tema
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Projeção

Análise musical: A peça traz elementos rítmicos e melódicos sobre
o Sertão, como o ‘canto da araponga’ em ostinato e a canção
católica sertaneja que permeia toda a peça. Predefinições: a
região caracterizada pela seca e pela religiosidade popular

Aproximação

Os dados simbólicos entre a análise da peça e da atividade
são convergentes com o ostinato e o cantus firmus da melodia
sertaneja

Simbolização

Apesar de demonstrar afinidades, as predefinições e a análise
musical, não estão em convergência pelo acúmulo de técnicas
utilizadas na peça como tirata, pedal, ostinato, sendo, portanto,
simbolicamente compreendida como “música clássica”, mas
sem associação com o ‘canto da araponga’ nem com as canções
sertanejas.

Os dados respostas foram analisados sob os aspectos de percepção sonora, cognição
musical e a evocação de possíveis afetos musicais. Na percepção sonora, o que nos chamou a
atenção foi a possibilidade de ouvir sem escutar, e escutar sem compreender; e ainda, compreender
sem se emocionar, quando admitimos que a ideia trazida na música pode suscitar outras. Isso se
dá porque ouvimos sons estando ou não conscientes de sua existência. Mas, se nossa atenção
está voltada ao estímulo sonoro, então, podemos escutar e não somente ouvir. É possível ainda
escutá-los mesmo que esses não sejam provenientes de fontes sonoras físicas, como sons de
música e vozes que guardamos na memória ou que sonhamos. Por isso, podemos ouvir sem
escutar, escutar sem ao menos compreender (FORNARI, 2010).

Resultados
Tomando como exemplo o Coral Canto do Sertão, da Bachiana nº 4, dos resultados obtidos
na atividade experimental, concluímos que entre a partitura e a audição da obra, não houve
convergência com o tema. Apesar dessa ausência, não houve total divergência, mas pontos que se
sobressaíram em respostas díspares, e outros que se moveram e aproximaram-se mais dele. Isso
nos leva a constatar, que, apesar dos elementos rítmicos e melódicos utilizados estrategicamente
pelo compositor, nem sempre apontam para associações com a região, tampouco, para definições
físicas ou históricas, em que levantamos duas hipóteses.
A primeira, que o mundo e o Brasil de Heitor Villa-Lobos estavam em meio a um modernismo
oriundo do romantismo de sua Kultur, pensamento explorado no século XIX. E que, apesar do
esforço e manipulação dos elementos musicais, eles ainda se enquadram nas concepções de
sua época, de sua construção histórica. Nesse sentido, a obra como linguagem da arte e das
“coisas”, essa deixa nichos de valor e brechas de interpretação da região, além de estereótipos
construídos historicamente sobre o Sertão. A segunda hipótese, repousa que as Bachianas
Sertanejas constituem mais que uma representação musical de uma região tradicionalmente
apegada à cultura popular, mas apresenta uma região viva musicalmente, como um ente, capaz
de articular-se com o presente e suas mudanças.
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Dessa forma, atribuímos à atividade experimental uma ferramenta útil na investigação na obra,
que trouxe diferenciada e múltiplas interpretações a partir do
11
aluno-ouvinte, que emitiu sua opinião mesmo que não apresentasse suas respostas
hierarquicamente com o tema do Sertão, mas que demonstraram sua amplitude em diversidade em
outras percepções sobre a região. Porque nem sempre a imagem do Sertão será necessariamente
associada aos ritmos do baião e embolada, ou nas canções populares, mas esses se readéquam
e apontam em suas descrições outro lugar, outra região, possibilitando transformações que a
mantém viva.
Discussão
Ao trazermos o ouvinte à obra, vimos a importância no processo de uma complexa assimilação
musical, porque envolve diferentes variáveis; e o privilegiado lugar da educação musical como
ferramenta ontogênica e filogênica, capaz suscitar o olhar e ouvir crítico, para além da música, mas
nunca fora dela. Nisso admitimos que as Bachianas Sertanejas foram mais bem compreendidas
a partir do exercício de um ouvir social, em tempos cada vez mais visuais, sendo esse um desafio
na contemporaneidade, mas não uma impossibilidade. Porque apesar de vivermos em uma
sociedade visual, quase que exclusivamente, isso não nos aparta da influência que tem a música
e as ‘janelas’ que se abrem a partir dela. E, assim como é treinado o ver, o olhar, também é treinado
o ouvir, sendo os sons que compõem uma música capazes de transformá-la em conhecimento e
em reflexão sobre tudo o que ela representa.
É da música, em seus elementos mais fundamentais como o ritmo, a melodia e a harmonia,
que os destacamos como ferramentas de apreciação estética. Esses elementos auxiliam e
proporcionam a recepção musical, aproximando as referências do passado aos dias de hoje.
E sob uma audição crítica, une o intelecto à emoção, simultaneamente, visto que não estão
em conflito, mas se guiam à compreensão, de modo que o intelecto determina a validade de
reação intuitiva. Por sua vez, o elemento emocional, fornece ao racional a dimensão do afeto,
conferindo-lhe nisso a humanidade. Com isso concluímos que o estudo do fenômeno musical é
inacabado e inesgotável, o que possibilitou conexões e pontos de intercessões que favoreceram a
coexistência de elementos sonoros na produção musical, tornando as Bachianas Brasileiras, uma
obra aberta e contemporânea, que apresentam um outro Sertão nordestino, possivelmente capaz
de ser identificado em sua escrita e percepção sonora.
12
No exame das Bachianas Sertanejas, - Introdução, Dança, Coral e Ária -, verificamos como as peças
posicionam-se além das descrições sustentadas histórica e politicamente. E o regionalismo,
seu traço mais notável, fora compreendido como um dado construído e abstrato, que pode ser
ressignificado na obra, como um “objeto” musical. Dessa forma pode ser entendido cognitivamente,
porque traz aspectos da região, do compositor, do contexto, e isso não significa apresentar a sua
“verdade”, mas outras, artística e livre de estereótipos. Sendo essa a compreensão de que uma
composição não é apenas um objeto autônomo, mas um registro do pensamento humano ou o
reflexo de uma época.
Nisso salientamos que para ver e ouvir uma região, sob outra perspectiva, não é necessário
desfazer às demais construções históricas, mas admitir que é possível incorporar e considera-las
igualmente válidas. Porque, sendo a obra revisitada e revista na contemporaneidade, permitinos observa-la sob as lentes do nosso tempo, e consequentemente, de nossas referências. A
proposição foi percebê-las através de um exercício de intenção musicológica, considerando como
são internalizadas as características externas, e como as peças adquirem outros significados na
interpretação, seja como conduz o tema, seja como o transforma (KERMAN, 2010; LOPES, 2014).
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Esse enquadramento permitiu-nos mover a pesquisa, não apenas a concentrar-se no século XX,
nos anos 1930, a rever aquilo que já é identificável, mas também a direcionar ao século XXI,
naquilo que ainda não é identificável, possibilitando compreendê-la sob diferentes perspectivas
e contextos.
Na pesquisa das Bachianas Sertanejas, buscamos uma reflexão sobre aquilo que venha
contribuir para a superação de ideias que ainda reproduzem o ‘mito do Nordeste’, e que, através da
crítica historiográfica, ampliar suas dimensões de análise musical. As peças foram examinadas
em suas partituras, simultaneamente com todos os aspectos musicalmente possíveis: a teoria
musical, sua análise e as considerações sobre o contexto histórico. Em seguida, investigadas
como um “objeto” virtual (LOPES, 2014), isto é, que contém objetivação musical, a dizer que
tem profundidade, tem altura que “sobe” e “desce”, sendo essas construções, do ponto de vista
cognitivo, um objeto em três dimensões – com altura, profundidade e textura –, metáforas que
utilizamos para compreendê-la (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
Essa objetivação afirma que as metáforas fazem parte da comunicação cotidiana, do
sistema cognitivo humano, estando no pensamento, e não apenas na linguagem. Ao trazermos
metáforas à música, essas se destinam à comunicação mais ampla e de conexões com outras
ideias em que há uma projeção de dois domínios conceituais: um cognitivo, de natureza concreta e
experiencial; e o outro, sensorial, de caráter mais abstrato, em que ambos permitem compreender
o domínio alvo, o alcance da ideia musical, não necessariamente aquilo que é real mas também
imaginado.
Sob essa perspectiva, o resultado obtido desse estudo foi: a importância de ouvir uma
obra do passado nos dias de hoje, sob aquilo que ainda traz para a contemporaneidade; e trazer
à superfície como o compositor direcionou os ritmos e melodias, permitindo ao ouvinte o desejo
de incidir o olhar do outro para o Sertão.

Conclusões
Ao investigar as Bachianas Sertanejas, consideramos trazer outra percepção da região, como
espaço interpretado e compreendido por diferentes sujeitos, percebido na contemporaneidade,
em suas múltiplas narrativas. E trazer uma observação temática a partir de uma obra musical
levou-nos a constatar o quanto a música é capaz de reproduzir ou apresentar características
de uma cultura, de uma região por meio de sua escrita, de sua técnica, como também buscar
em análise de apreciação musical um complexo de informações que vão além das percepções
mais obvias, como a identificação regionalista, mas desafia para a elaboração de um imaginário,
o que torna a obra confrontada com a atualidade, dando-lhe o status de clássica, atemporal. Foi,
portanto, a partir das perguntas que fomentaram a pesquisa, que trouxemos a importância de
ouvir uma região, apontando como alguns aspectos se mantêm e como outros se transformam.
Sendo esse um olhar através da música, e um ouvir para além dela mesma, sem, portanto, dela se
perder.
A partir do estudo e análise realizada com as Bachianas Sertanejas, consideramos alguns
aspectos que nos permite avançar com a pesquisa musicológica. O primeiro, que ao trazer a obra
à audição dos alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vimos o quanto a música em
seu cerne promove comunicação, é uma linguagem por excelência, porque é feita por pessoas e
para pessoas e não vive para além de quem ouve. E essa faz sentido tanto no passado como no
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presente, indo além do tempo físico (Kronos), tornando-se valorativa e singular (Kairós), podendo
adquirir diferentes significados.
Segundo, que sua análise em ato e em potencial, possibilita um novo olhar e uma escuta
crítica da obra, que trará seu ethos e regionalidade, podendo ser identificada para além de seus
estereótipos de ‘mito do Nordeste’. E em terceiro, pelo valor da educação musical como meio de
formação, reflexão do nosso tempo e cultura. Com isso reafirmamos a importância do professor
de música, que apesar de todas as mudanças propostas no século XXI, ainda é indispensável,
sobretudo, na produção de afetos, aproximações, identidades que estimuladas pelo cognitivo,
também o estimula num processo de aprendizagem.
Concordamos com as abordagens teóricas trazidas, como essas teorias contribuem como
ferramentas para entender o real sob um prisma musicológico, como também nos fornece as
amarras sem as quais o texto cientıfíco possa se diferenciar da literatura. Mas salientamos que
é o contato com a obra musical, o confrontamento de seus valores e influências trazidas nela
que nos permite pensar a música e sua importância na sociedade, como essa é influenciada e
também influenciadora. A referência teórica, técnica e analítica podem ser ou não funcional e
isso sempre dependerá do movimento em mão dupla, do ritmo a seu tempo e modo de como as
experiências musicais se seguirão. Mas é a experiência e contato com o outro que determina os
métodos e teorias escolhidas, é no equilıb́rio e respeito que diferentes realidades são percebidas
e apreciadas, e ainda potencialmente desenvolvidas, que sempre soará como um desafio.
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O Coral Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis é bastante antigo e desde sua criação é responsável
pela musicalidade sacra em solenidades festivas como missas diversas, novenas e procissões,
com músicas ainda cantadas em latim que fazem parte da tradição cultural pirenopolina. No
entanto, vale destacar que os componentes do Coral são voluntários, que se dedicam em semanas
de ensaios ao longo do ano para se apresentarem nos eventos do calendário litúrgico festivo da
cidade. Os integrantes do Coral, em sua maioria, são leigos tanto no Latim quanto em Música, o
que demanda boa vontade e grande dedicação, tanto dos voluntários quanto dos músicos e do
maestro. O Coral é hoje vinculado à Banda de Música Phoenix, guardiã das partituras e detentora
do espaço para reuniões, ensaios e da guarda documental. O presente objetivo é elaborar breve
apontamento histórico sobre a atuação do Coral, percorrendo algumas questões históricas, assim
como a atuação recente do Coral em Pirenópolis, com foco para a Semana Santa do ano de 2020.
Metodologicamente visamos apresentar três perspectivas de abordagens que coadunam com as
atuações dos autores: a História, a Arquitetura e a Saúde. Recorreremos à pesquisa bibliográfica e
análise de lives, pois entendemos que no contexto atual, faz-se necessário pontuar as interferências
pelas quais passaram a atuação do Coral na Semana Santa. A principal categoria de investigação
será a Paisagem Sonora já amplamente conhecida e percebida pelos pirenopolinos mediante as
músicas sacras cantadas nas festas católicas locais.
Palavras-chave: Coral Nossa Senhora do Rosário; Pirenópolis; Histórico; Paisagem Sonora

OUR LADY OF THE ROSARY CHOIR, PIRENÓPOLIS/GO: BRIEF HISTORICAL NOTES
The Our Lady of the Rosary Choir is quite old and since its creation it has been responsible for sacred
musicality in festive solemnities such as various masses, novenas and processions, with songs still
sung in Latin that are part of the cultural tradition from Pirenópolis. However, it is worth noting that the
members of the Choir are volunteers, who dedicate themselves to weeks of rehearsals throughout the
year to perform at the events of the city’s festive liturgical calendar. Most of the members of the Choir
are lay people both in Latin and in Music, which demands goodwill and great dedication, both from the
volunteers and the musicians as well as the from the conductor. The Choir is now linked to the Phoenix
Music Band, guardian of the music partiture and owner of the space for meetings, rehearsals and the
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document guard. The present objective is to elaborate a brief historical notes on the performance of
the Choir, covering some historical issues, as well as the recent performance of the Choir in Pirenópolis,
focusing on Holy Week in the year 2020. Methodologically we aim to present three perspectives of
approaches that are consistent with the performance of the authors: History, Architecture and Health.
We will resort to bibliographic research and analysis of lives, as we understand that in the current context,
it is necessary to point out the interferences that the performance of the Choir during Holy Week went
through. The main research category will be the Sound Landscape, already widely known and perceived
by the Pyrenopolians through the sacred music sung at the local Catholic festivals.
Keywords: Our Lady of the Rosary Choir; Pirenópolis; Historic; Sound Landscape

Introdução
A música é celeste,
de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma
e a eleva acima da sua condição
(Aristóteles)

A Igreja Católica sempre recorreu à música como elemento e mesmo um instrumento
de catequização. Em relação ao Brasil tal política não foi diferenciada, em especial por tentar
“converter” os nativos ao cristianismo; assim as encenações, festas e a música em especial
foram de grande contribuição para o intento almejado (CÂMARA CASCUDO, 2012). Em relação
à ocupação oficial de Goiás, na época da mineração no século XVIII, é sabido que as Bandeiras
eram composta também por padres e que as localidades deveriam, sempre que possível, ser uma
homenagem ao santo do calendário cristão mais próximo do dia da chegada.
Nos núcleos mineratório a ereção de igrejas era uma das premissas básicas, pois
funcionavam como aparato administrativo, registrando nascimento, casamentos, óbitos, dízimos
e demais informações necessárias para gerir a nova localidade (VIDE, 1853). Por outro lado, a Igreja
não cessava suas atividades religiosas e a manutenção da fé aliada ao controle social ocorria não
só por orações e missas comuns, mas as missas festivas, as festas religiosas e as celebrações
do calendário cristão, sendo que ainda Confrarias e Irmandades eram também responsáveis pela
vida social dos núcleos destinados à extração do ouro (DEL PRIORE, 1994).
Consideramos que a sonoridade sempre esteve presente nas celebrações religiosas, desde
o tocar do sino que era o demarcador de horas e de missas; com a sineta do sacrário denotando
momento de contrição, seja com alguns responsórios ou por ocasião dos salmos cantados, e
ainda cantos do ofertório e da comunhão, além da matraca na Semana Santa. Nos deteremos,
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entretanto, aos cantos proferidos em latim e acompanhados pela orquestra e por pessoas que
compõem o Coro e a Orquestra de Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis, Goiás. Uma cidade
da mineração em que as tradições do canto no Coro e em procissões se mantêm, mesmo diante
de algumas dificuldades.
As problematizações aqui propostas são três e versam sobre as seguintes questões:
as edificações dos templos católicos ainda no século XVIII já possuíam o Coro na estrutura
arquitetônica, ao mesmo tempo em que não encontramos registros de cantores ou orquestras
naquele período. Historicamente as primeiras orquestras sobre as quais há documentação em
Pirenópolis são do século XIX, o que pode indicar um cuidado maior com os registros. E ainda
traremos reflexões sobre a Semana Santa de 2020, que exigiu adequações das ações do Coro e
da Orquestra de Nossa Senhora do Rosário para adaptar-se às diretrizes adotadas em função da
pandemia.
Diante das questões elencadas acima propomos breves investigações sobre este conjunto
musical, a partir da estrutura arquitetônica das edificações religiosas pirenopolinas do século
XVIII e ainda das procissões que contam com a presença do Coral, composto por cantores e
instrumentistas. Buscaremos informações a serem sistematizadas sobre o Coral, para em seguida
abordarmos a atuação, excepcional, do mesmo na Semana Santa do ano de 2020, no intuito de
manter a tradição, ao mesmo tempo em que seguiam as diversas orientações da Igreja e dos
protocolos de saúde instituídos.
A pesquisa se pauta em pesquisa bibliográfica e documental, recorrendo ainda a arquivos
digitais diversos na busca de informações. As mídias virtuais foram de suma importância para o
terceiro momento, ao qual nos dedicaremos mais atenção, por exigir um posicionamento bastante
complexo entre os integrantes do Coral Nossa Senhora do Rosário diante da situação de pandemia
de Covid-19, mas que ao manterem todos os cuidados e seguindo as orientações e as diretrizes,
conservaram a tradição entoando e executando as músicas sacras que foram transmitidas por
lives acompanhadas pela comunidade local.
A escolha do Coral Nossa Senhora do Rosário, de Pirenópolis, como centralidade da pesquisa
advém da constatação de que ele possui extrema representação cultural para os pirenopolinos e
para o estudo da música local e regional, se destacando em algumas festividades do calendário
religioso e cultural, com ênfase para a Semana Santa e Festa do Divino Espírito Santo. Outra razão
é a constatação de que muito pouco foi escrito sobre este grupo musical que merece, a nosso ver,
estudos mais detalhados e profundos — o que no momento não é o caso, devido ao contexto atual
de isolamento social.
Inicialmente a abordagem incidirá nas questões ligadas à arquitetura das edificações e das
manifestações religiosas em Pirenópolis, com foco para a musicalidade, sendo fonte principal as
“Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia”. Em seguida uma breve abordagem histórica
do Coral Nossa Senhora do Rosário e a atuação do mesmo, constituindo a paisagem sonora
das festividades católicas, aqui as referências dialogam com a Geografia Cultural, sobretudo às
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pesquisas bibliografia conhecidas sobre musicalidade e o pouco que foi registrado sobre o Coral,
que geralmente são notas ou informações dispersas; para a musicalidade recorreremos ainda às
informações produzidas, com destaque para “A Música em Goiás”, uma referência no estudo da
musicologia em e sobre Goiás. Ao encerrar propomos uma investigação contemporânea do Coral,
inclusive utilizando os recursos disponíveis no instante, como as mídias sociais — destacando as
lives e as postagens oficiais realizadas pela equipe de comunicação da Paróquia Nossa Senhora do
Rosário — como documentos para o registro do Coro e Orquestra na Semana Santa em Pirenópolis
no ano de 2020.

Arquitetura
A ocupação oficial local ocorreu às margens do curso de água que posteriormente seria
denominado Rio das Almas (JAYME, 1971), em cujas beiras os bandeirantes lusitanos Urbano
do Couto Menezes e Manuel Rodrigues Tomar acabaram por dar origem, em outubro de 1727, ao
núcleo minerador de Minas de Nossa Senhora do Rosário, assim denominado pela proximidade
com a data comemorativa da santa, preceito que atendia a legislação eclesiástica vigente, da qual
voltaremos em breve.
Foi às margens do Rio das Almas que houve o ajuntamento de pessoas: os proprietários
de datas auríferas e inúmeros escravos que tinham a função de achar a maior quantidade de
ouro possível por entre o leito do rio, que delimitava não só a geografia, mas também a paisagem
sonora local. Inicialmente recorremos a Dardel, para quem: “o espaço aquático, é um espaço
líquido. Torrente, riacho ou rio, ele corre, ele coloca em movimento o espaço. O rio é uma sustância
que rasteja, que ‘serpenteia’” e continua apontado que “o riso das águas, o trinado ou a canção do
riacho, sonoridades alegres da cascata, a amplidão feliz do grande rio. Apelo à alegria, vivacidade
material do espaço, juventude transparente do mundo” e ainda: “fala-se de bom grado do murmúrio
das águas, do sussurro dos riachos. O canto das águas parece cheio de subentendidos, como sua
claridade é cheia de claro-escuros” (2011, p. 20 — grifos no original).
Os inúmeros referenciais apontadas por Dardel podem ser relacionados com a ação dos
bandeirantes em relação às águas, onde buscavam o ouro material e a juventude de um novo
aglomerado de pessoas que ao turvarem as águas do manancial tiravam riquezas e solidificavam
a localidade híbrida, pegando emprestado o conceito de Canclini (2003) para entender a
comunidade que ali se constituía. Tal hibridez fez com que o núcleo prosperasse, mesmo com
o fim da mineração, situação adversa de várias outras localidades que desapareceram após o
esgotamento do ouro. “O canto das águas” provavelmente se juntava ao canto dos escravos que
ali mineravam em situações desumanas de exploração; às vezes calados pelo som do chicotear
de algum feitor. Assim, o primeiro conjunto de vozes a ecoar nas paisagens meiapontenses foram
as dos escravos durante o trabalho ou nos poucos momentos de descanso, quando faziam
suas orações aos Orixás pedindo proteção e regresso aos locais de origem, talvez por isso eram
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constantemente silenciados.
Entre os anos de 1728 e 1732, de acordo com Jayme e Jaime (2002), aconteceu a
construção da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário pela Irmandade do Santíssimo Sacramento,
possibilitando novos sons à população que habitava a então Meia Ponte. Logo após o término
outra paisagem sonora foi constituída, o badalar dos sinos com toda a linguagem que passou a ser
codificada entre os moradores. Vale ressaltar que de acordo com Schafer (2001, p. 23) “paisagem
sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical,
a um programa de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras”. Perceber
a acústica às margens do Rio das Almas e nas demais proximidades possibilitava a constituição
da paisagem sonora meiapontense, que foi agregando novas sonoridades ao longo do tempo,
algumas marcantes como a do Coral Nossa Senhora do Rosário, sobre a qual veremos ao longo
do texto ou com a inspiração para que Antônio da Costa Teixeira compusesse sua célebre obra
“Concerto do Sapo”, nas margens deste Rio. Assim, voltamos ao referido autor, para quem “uma
paisagem sonora consiste em eventos ouvidos e não em objetos vistos” (SCHAFER, 2001, p. 24 —
grifos no original).
No que se refere aos sons provenientes das manifestações do catolicismo, prática
alicerçada pelo regime de Padroado que dava prioridade e exclusividade à Igreja Católica nos
domínios portugueses, a grande maioria provinha das edificações religiosas, para as quais havia
todo um conjunto de regras a serem cumpridas. A legislação proveniente das Constituições
Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 12 de junho de 1707 (VIDE, 1853), versavam também sobre
a ereção de edificações religiosas, condicionando-as às licenças de autorização do Arcebispado e
a pagamentos de diversas taxas, incorrendo em multa, demolição e excomunhão em caso de não
cumprimento da referida legislação.
Para as sedes paroquiais, as matrizes, haviam algumas diretivas para a edificação, como a
escolha de “lugares decentes, e acommodados”, “se edifique em sitio alto, e lugar decente, livre da
humidade, e desviado, quanto for possível, de lugares imundos, e sordidos, e de casas particulares,
e de outras paredes, em distancia que possão andar as Procissões ao redor dellas” Mais adiante
há a recomendação de que “posto o Sacerdote no Altar fique com o rosto no Oriente e não podendo
ser, fique para o Meio dia, mas nunca para o Norte, nem para o Occidente” (VIDE, 1853, p. 252-3). No
entanto, como já mencionara Jayme (1971), o local escolhido para a Matriz não era o melhor, tendo
inclusive minas d’agua no subsolo da mesma que precisaram ser drenadas. Outra discordância
advém do fato de não ser o local mais alto. Aspecto também curioso de desobediência é que
nenhuma das antigas edificações religiosas da então Meia Ponte possibilitam que “o sacerdote
no Altar fique com o rosto para o Oriente”. O item: “nunca para o Norte” também não foi orientação
seguida na ereção da Matriz.
A ideia das práticas festivas religiosas aparece no quesito de estar as edificações livres
de “casas particulares, e de outras paredes”, o que na prática acabava por constituir os largos ao
entorno das construções religiosas. Visando a adesão não só da comunidade local, mas ainda da
vizinhança, uma vez que “se faça em tal proporção, que não sómente seja capaz dos freguezes
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todos, mas inda de mais gente de fóra, quando concorrer ás festas” (VIDE, 1853, p. 252). Tal
recomendação foi prontamente atendida, talvez pelos anseios festivos da nascente comunidade
que ali se formava.
As Constituições Primeiras especificavam que “as Igrejas Parochiaes terão Capella maior,
e cruzeiro, e se procurará que a Capella Maior se funde” (VIDE, 1853, p. 253), menciona também a
necessidade de confessionários, Pias Batismais, Sacristia e Sinos. Os sinos eram fundamentais
objetos sonoros delimitadores de tempo e do poder eclesiástico, conforme descreve Schafer “o
sinal sonoro mais significativo da comunidade cristã é o sino da igreja” e continua afirmando que
“em um sentido bem verdadeiro, ele define a comunidade, pois a paróquia é um espaço acústico
circunscrito por sua abrangência” (2001, p. 86).
Mayer nos relembra que os “aspectos gerais da arquitetura religiosa colonial baiana”
e mesmo antes das Constituições Primeiras, seguiam-se outras orientações, pois “das igrejas
construídas no século XVII, a partir de planta longitudinal, de nave única, e de aspecto mais
primitivo, caracterizado pela presença de elementos arquitetônicos como escada externa de
acesso ao coro” (MAYER, 2003, p. 146), só a título de exemplificação, para mencionar o espaço
ocupado pelos Corais nas igrejas.
Para a Igreja “espaço importante, principalmente para os ofícios internos da igreja, era o
coro. Nele, tanto na Sé, quanto nas igrejas dos conventos, se rezavam as Sete Horas Canônicas”
(FLEXOR, p. 216), conteúdo semelhante está disposto nas Constituições Primeiras, onde o
substantivo “coro” aparece diversas vezes, mas não como local de recepção do Coral e sim sendo
o lugar situado entre o Arco do Cruzeiro, onde a mesa do altar de celebração era instalado e o
altar-mor, tal entremeio era o coro, local que os religiosos faziam orações e quando necessário,
deliberações. O acesso era rigorosamente restrito aos eclesiásticos, sendo vedada a entrada ou
mesmo circulação de seculares, em especial durante as celebrações ou orações.
Não obstante, vale ressaltar que o senso comum utiliza o mesmo conhecimento exposto
pelos arquitetos, segundo consta que
igreja, para nós, é mesmo assim: é o coro logo por cima da entrada; é a nave com as suas
tribunas e os púlpitos em evidência; é o arco cruzeiro; é o altar-mor com seu retábulo, bem
resguardado lá no fundo da capela e para onde converge toda a composição, uma vez que a
igreja acaba de fato ali (COSTA, 2010, p. 186).

A entrada para o coro na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis ocorre pela
nave central, junto ao acesso à torre sineira situada ao poente, por escada com estreitos degraus
em madeira que contornam as quatro paredes internas e que continuam após alcançar o piso do
coro até a torre dos sinos, que na parte externa abriga o relógio.
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Coral
As dificuldades de cantores e integrantes da orquestra chegarem ao coro não foram apenas
físicas, pelas dificultosas escadas, foram além e mais sérias, pelas inúmeras regras implantadas
ao longo dos séculos, quando “desde a idade Média, a Igreja emitiu determinações sobre os
mais diversos aspectos da música sacra, na forma de bula, carta encíclica (ou apenas encíclica),
constituição, decreto, instrução, motu proprio, ordenação e outros” (CASTAGNA 2011, p. 02).
Lembra o autor que “a Igreja raramente se referiu à música em termos técnicos, dando preferência
às descrições — geralmente superficiais — e utilizando uma terminologia muitas vezes vagas e de
difícil interpretação” (CASTAGNA, 2011, p. 02), acrescentando ainda que a ideia geral era “manter
costumes antigos e proibir as novidades”, sendo que para tal intento foram relacionadas “os doze
conjuntos de determinações mais impactantes na prática musical, do século XIV ao século XX”.
O objetivo do autor é o estudo da “Epístola Encíclica Annus qui hunc, o maior texto
eclesiástico até então dedicado à música, foi emitida pelo papa Bento XIV ou Benedictus XIV em
19 de fevereiro de 1749 e principalmente dirigida a Bispos e Arcebispos” (CASTAGNA, 2011, p. 02),
aos destinatários indicava o amplo alcance que deveria ter o documento; a proposta central era
deixar claro os instrumentos autorizados e os proibidos dentro das igrejas, assim como solicita
atenção na “salmodia das horas canônicas” e à música polifônica, que segundo o autor era “na
verdade uma das principais idéias do documento” (CASTAGNA, 2011, p. 08). Vale destacar que
por ocasião do documento mencionado a nascente Meia Ponte contava com pouco mais de duas
décadas de existência e tinha a Matriz edificada e outras capelas em construção.
Descendente dos pioneiros povoadores de Meia Ponte, nascido no primeiro meio século de
ocupação, José Joaquim Pereira da Veiga (1772-1840) de acordo com Jayme foi “ilustradíssimo
e grande artista, professor de latim, desenho e música” (1971, p. 247), em obra posterior, aponta
que ao regressar do Rio de Janeiro onde ordenou-se padre no ano de 1799, voltou a Meia Ponte
como “grande musicista, ministrou aulas de música a diversos meiapontenses e fundou a
primeira orquestra de sua terra” (JAYME, 1973, p. 233). Ainda sobre o Vigário de Vara, Pereira da
Veiga, Mendonça (1981) aponta “que se crê ser o mais antigo músico meiapontense” (p. 101).
Em seguida “supõe-se que o início desse conjunto tenha sido em 1805. Entregou padre Veiga a
direção do quarteto a um de seus alunos, Paulo Antônio Baptista” (p. 102). Segundo Jayme (1971,
p. 247) a composição da orquestra era “dois violinos, uma violeta e um violoncelo”. Ao que tudo
indica a orquestra não sobreviveu à morte de seu fundador. Lembrando que as Orquestras e Corais
cantavam no Coro e ainda nas procissões.
A segunda orquestra foi fundada por Francisco Inácio da Luz (1821-1878), filho de José
Inácio do Nascimento, músico da primeira orquestra. Antes de seguir para a formação sacerdotal,
Francisco deve ter aprendido música em casa e ainda acompanhado a trajetória da primeira
orquestra. Ao voltar do Rio de Janeiro ordenado sacerdote, trouxe “diversas músicas sacras,
teatrais etc.” (JAYME, 1971, p. 247). Fundada por volta de 1858, a segunda orquestra, possuía os
seguintes instrumentos: flauta, 1º e 2º violinos, clarinete, violoncelo e ophcleyd e “nas músicas
religiosas, o capitão Braz Luiz de Pina e seu irmão, capitão Teodoro Graciano de Pina que cantava
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baixo, com voz forte e muito grave, auxiliavam à orquestra” (JAYME, 1971, p. 248). Relata ainda que
ao ser designado para a Capela Sant’Ana das Antas (futura Anápolis) em 1871, o padre Francisco
designou o músico Antônio da Costa Nascimento para a regência, o que teria desagradado os
irmãos Pina — os únicos não parente dos demais componentes da orquestra — que abandonam o
grupo; em seguida a orquestra deixou de existir.
No contexto final da segunda orquestra já havia sido fundada, desde 1868 uma corporação
musical, a Banda Euterpe (JAYME, 1971), regida por Antônio da Costa Nascimento (1837-1903), o
Tonico do Padre, que segundo relatos além de exímio musicista, maestro e importante compositor
de inúmeras músicas religiosas e profanas, é o autor do Hino do Divino de Pirenópolis e tinha
temperamento extremamente forte, o que dificultava o relacionamento com os músicos (PINA
FILHO, 1986). Foi ainda carpinteiro, marceneiro, desenhista, pintor, Mestre-capela e responsável
pela música vocal da Paróquia. Ao falecer no início de 1903, a regência da Banda Euterpe passou
ao major Silvino Odorico de Siqueira (1853-1935), músico da banda e discípulo do padre Francisco
Inácio da Luz — responsável pela alcunha que acompanhou o irmão “Tonico do padre”.
Em novembro do mesmo ano de 1903, foi publicado o Motu Proprio Tral le solicitude, do
Sumo Pontífice Pio X, sobre a Música Sacra, que logo no introito justifica o descumprimento de
decisões anteriores que acabaram por não vigorar, assim:
para que ninguém doravante possa alegar a desculpa de não conhecer claramente o seu
dever, e para que desapareça qualquer equívoco na interpretação de certas determinações
anteriores, julgamos oportuno indicar com brevidade os princípios que regem a Música
Sacra nas funções do culto e recolher num quadro geral as principais prescrições da Igreja
contra os abusos mais comuns em tal matéria (www.vatican.va, p. 2).

Dentre as 29 recomendações, mencionaremos as que melhor possibilitam entendimentos
no texto em questão. A música “deve ser santa, e por isso excluir todo o profano não só em si
mesma, mas também no modo como é desempenhada pelos executantes” (p. 3). Define o Canto
Gregoriano como o canto da Igreja, assim como a polifonia clássica e “vigiar-se” as composições
musicais de estilo moderno. “A língua própria da Igreja Romana é a latina. Por isso é proibido cantar
em língua vulgar, nas funções litúrgicas solenes” (p. 4). “Os cantores, ainda que leigos, realizam,
propriamente, as funções de coro eclesiástico, devendo as músicas, ao menos na sua maior parte,
conservar o caráter de música de coro” e destaca que “não se entende com isto excluir, de todo,
os solos”. Sobre as limitações da composição do Coral prescreve que “não se admitam a fazer
parte da capela musical senão homens de conhecida piedade e probidade de vida” ao mesmo
tempo que “os cantores têm na Igreja um verdadeiro ofício litúrgico e, por isso, as mulheres sendo
incapazes de tal ofício, não podem ser admitidas a fazer parte do coro ou da capela musical” e
“querendo-se, pois, ter vozes agudas de sopranos e contraltos, empregue-se os meninos, segundo
o uso antiquíssimo da Igreja” (www.vatican.va, p. 6). Sobre os instrumentos há prerrogativa do
órgão e fica “proibido, na Igreja, o uso do piano bem como o de instrumentos fragorosos, o tambor,
o bombo, os pratos, as campainhas e semelhantes” e também “não é permitido antepor ao canto
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extensos prelúdios, ou interrompê-lo com peças de interlúdios” (p. 6).
Não há evidências que todas as recomendações tenham sido rigorosamente cumpridas em
Pirenópolis, que na data contava com duas Bandas de Música e seus respectivos Corais, a Euterpe
da qual falamos e a Banda Phoenix, fundada a 23 de julho de 1893, tendo por maestro Joaquim
Propício de Pina (1867-1943). Com a extinção da primeira em 1935, a Phoenix, como é conhecida
atualmente, incorporou o acervo, alguns músicos e instrumentos da Euterpe.
Sobre a atuação da Euterpe conta-nos Jayme (1971, p. 252) “com a cooperação de seis filhas
e seis filhos, todos músicos, esteve o major Silvino, durante trinta e dois anos, à frente da citada
corporação” e ainda “a voz do velho maestro, que cantava forte e muito grave, nas solenidades
religiosas das festas dos Passos e Semana Santa, é insubstituível e sempre lembrada, com
saudades”. Sobre a Banda Phoenix há o registro de que em 1943, ano de falecimento do mestre
Propicio “funcionava com dezoito, vinte e até vinte e cinco músicos, e sete ou oito cantoras, nas
solenidades religiosas” (JAYME, 1971, p. 254). Pelas informações, ambas corporações tinham
seus Corais que descumpriam as normativas para a Música Sacra, impostas por Pio X, em 1903.
Algumas mudanças, em especial sobre a participação de cantoras nos Corais foram
relembradas por Duarte “no que diz respeito à participação feminina nas práticas musicais
católicas, desde 1955, as mulheres foram autorizadas a integrar os coros sacros, desde que fora
do presbitério” e continua afirmando que “esta situação aparentemente excepcional ao tempo do
chamado Aggiornamento católico tornou-se regra após o Concílio Vaticano II, na década de 1960”
(2018, p. 69). Práticas que, como exposto, eram tradições que ocorriam nas celebrações festivas
religiosas em Pirenópolis sem problemas desde, pelo menos, o início do século XX.
As informações indicam que o atual Coral Nossa Senhora do Rosário surgiu em 1893,
vinculado à Banda Phoenix que com o passar do tempo se transforma em Escola e Banda de
Música Phoenix, propiciando a capacitação de voluntários para integrarem o Coral, mesmo não
tendo conhecimentos musicais ou do latim, os músicos da Orquestra possuem conhecimentos
musicais. A dedicação e vontade em manter as tradições musicais das solenidades fazem com que
as trocas de conhecimentos e apoio de antigos integrantes do Coral se dediquem aos que iniciam,
uma tentativa de perpetuação da paisagem sonora das festividades católicas. Na composição
atual muitos jovens têm se dedicado aos instrumentos ou ao canto.
Pelo levantamento da composição para a programação da Semana Santa de 2019, o Coral
Nossa Senhora do Rosário contava com 45 pessoas de variadas faixas etárias, sendo o Coro
composto por 34 integrantes, divididos em 11 Sopranos, 10 Contraltos, 10 Tenores e 3 Baixos;
e a Orquestra por 11 instrumentistas, sendo 02 flautas transversais em dó, 03 clarinetas em si
bemol, 01 saxofone-tenor em si bemol, 02 trompetes em si bemol, 01 bombardino em si bemol 01
sousaphone em mi bemol, 01 bombardão em si bemol e ainda o maestro.
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Semana Santa

A Semana Santa é uma das celebrações universais do catolicismo, exige grande participação
e envolvimento de pessoas em sua realização. Para que a música sacra ocorra como o esperado,
muito trabalho com preparação das vozes, ensaios que se estendem por horas e ao longo de
semanas desde o início da quaresma, geralmente durante a noite, uma vez que muitos dos
integrantes possuem trabalho durante o dia e participam voluntariamente no grupo, com vozes ou
instrumentos.
Em Goiás existem alguns importantes estudos referentes à musicologia da Semana Santa,
em especial sobre cidades do período da mineração como Goiás, Pirenópolis, Jaraguá dentre
outras, destacando as contribuições de Mendonça (1981), Pinto (2010 e 2012) e Souza (2014);
estudos goianos importantes sobre ou que abordam a música advém de Jayme (1971) Pina Filho
(1986), Pina (2005) e ainda em Britto, Siqueira e Prado (2014), para nos limitarmos a apenas alguns
referenciais que perpassam pelos Coros e caminham pelas ruas em procissões, reproduzindo
músicas sacras que compõem os cenários coloniais goianos e constituem paisagens sonoras
carregadas de sentimentos identitários, de devoção e fé a cada Semana Santa.
Nos deparamos com uma quase ausência de arquivos referentes aos Corais e mesmo
sobre a atuação do Coro em Pirenópolis, o que inviabiliza um estudo temporal linear e contínuo,
pelo menos até que outros documentos venham à lume. Uma das percepções diante das poucas
anotações encontradas é que por ser um grupo de voluntários, mesmo com inúmeras renovações
ao longo dos anos, décadas e séculos, pouca atenção foi dada à sistematização das informações.
Mudanças aconteceram com a instituição das Bandas de Música, às quais os Corais passaram a
serem ligados, mas também com pouco destaque documental — pelo menos o que se encontra
disponível a pesquisadores — ou mesmo sistematizado deve ser considerada a não continuidade
documental. As informações sobre os Corais estão entremeio às anotações referentes às Bandas.
O acesso a algumas partituras reforça a questão dos descumprimentos das leis maiores
da Igreja em relação à música sacra, inclusive tendo presença feminina, como mencionamos
anteriormente, o que se evidencia em uma partitura datada de 1901, do acervo da Banda Euterpe.
Um livro de “Conta Corrente da Banda de Música Euterpe” aberto a partir do ano de 1926, indica, em
observação posterior que “das fls 11 em diante vê-se escrita da orchestra”. Na referida folha achase escrito “Conta da receita e despeza da Pyren — Orchestra”, que tem início com os apontamentos
referentes ao ano de 1930, com pagamentos a músicos, reparos em instrumentos, compras de
materiais como palhetas, indica recebimento por participação em festas. Mais adiante, em 22 de
maio de 1931, aparece o rol de instrumentos e duas informações interessantes, uma que amplia
as funções da Orquestra além dos serviços religiosos de Coro e procissões, quando a anotação
remete a uma dívida de uma importante personalidade local pelo serviço da “Orchestra em um baile
de casamento”. Outro indicativo da amplidão da atuação vem do Registro deixado por Benedito
Nominato “deixo com a orchestra 207 peças de música de minha propriedade, excepto algumas
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composições Vasco; aliás 207 pastas, contendo algumas 2 peças” (LIVRO DE CONTA CORRENTE
DA BANDA DE MÚSICA EUTERPE, 1929, p. 11v). Sobre a Semana das Dores e a Semana Santa os
apontamentos indicam apenas o pagamento de cantores e músicos para o ano de 1929.
No acervo da Escola de Música e Banda Phoenix foi encontrado grande número de peças
para o Coral Nossa Senhora do Rosário, datadas entre as décadas de 1930 e 1950, quando
Sebastião Pompeu de Pina Junior (Taozico Pompeu) era copista e os arquivos da extinta Banda
Euterpe ainda não haviam sido incorporados aos da Phoenix, o que ocorreu na década de 1960.
Com o falecimento de Joaquim Propício de Pina, o Mestre Propício, a regência da Banda
Phoenix ficou sob a batuta de Luiz de Aquino Alves, quando o jovem Alaor Siqueira passou ao
comando da orquestra, função posteriormente exercida por José Joaquim do Nascimento que
assumiu a regência da Banda e do Coral na década de 1960. Momento de grande atuação musical
da Banda e do Coral em parcerias com Braz Wilson Pompeu de Pina Filho que atuava no Coral e
também no Conservatório de Música da Universidade Federal de Goiás.
Desde então o Coral Nossa Senhora do Rosário voltou a ser diretamente ligado à Escola
e Banda de Música Phoenix, ambos regidos pelo maestro, e foram três desde a saída de José
Joaquim do Nascimento em 1986. Mamede Silvério de Melo, foi o regente entre os anos de 1986 e
1990, sendo imediatamente substituído por Alexandre Luiz Pompeu de Pina que exerceu a função
até 2010, quando a batuta passou a Aurélio Afonso da Silva (NASCIMENTO, 2015).
Para a Semana Santa de 2019 o Coral contava com 45 integrantes, em 2020, foram apenas
8 os que participam das atividades, tal como nas orquestras barrocas, tendo alguns mais de uma
atuação, sendo: 01 soprano, 01 contralto, 01 tenor e 01 baixo; dentre os instrumentos 01 clarineta
em si bemol, 01 trompete em si bemol, 01 bombardino em si bemol e 01 bombardão em si bemol.
Além do maestro, que cantou como baixo vocal e da Santa Verônica.
A redução ocorreu em decorrência do momento vivido em que as orientações indicam
a necessidade do fim de aglomerações e de estímulo ao distanciamento social para evitar a
ampliação do número de contágios, o que vem sendo parcialmente cumprido pela comunidade
pirenopolina e goiana, diferentemente da experiência anterior ocorrida por ocasião da Gripe
Espanhola em 1918 e 1919, que alterou a participação de goianos em comemorações religiosas,
começando por finados, mesmo sabendo que “é de praxe a vizita aos cemiterios nesta data. Mas
a anormalidade do estado sanitario não permite que ella se readlise, este anno, como prudente
medida prophilaxica”, conforme Correio Official, publicado na cidade de Goiás em 02/11/1918.
Em fevereiro de 1919 há menção de uma Missa no Carmo, também na cidade de Goiás, “mas
não teve cânticos”. Outra significativa alteração da paisagem sonora vilaboense foi destacada por
Damacena Neto (2011, p. 69) “o badalar dos sinos anunciando a morte, mesmo que não tivesse sido
causada pela gripe, acabava por relacioná-la à epidemia. A paralisação dos sinos que anunciavam
as mortes abrandava a agonia dos moradores da cidade”. Não há informações se tal prática se
espalhou por outras cidades goianas.
Em relação ao contexto do Brasil daquele momento, Brito (1997, p. 15) destaca que “a
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exacerbação da religiosidade, expressa em procissões, missas, jejuns e preces que representam
um meio de expiar, perante Deus, as faltas cometidas, supostas causas do infortúnio.” Pouco
mais de um século após a Gripe Espanhola chegar a Goiás a pandemia agora é da Covid-19 e o
imaginário parece ter tido poucas alterações, como demonstra a realização de Semana Santa em
Pirenópolis em 2020, que foi acompanhada por milhares de fiéis, só que devido aos isolamentos
protetivos municipal, estadual, nacional e sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, foram
transmitidas por diversos meios de comunicação.
As procissões foram realizadas nos horários convencionais, com a execução dos motetos
tradicionais e tendo por espaço o interior da igreja Matriz: Procissão das Dores (27/03), a de
Passos (28/03), assim como a Procissão do Encontro (29/03) e a mais solene delas, Procissão
do Senhor Morto no dia 02 de abril. As demais celebrações como a Missa In Coerna Domini –
Ceia do Senhor,também com a atuação reduzida do Coral Nossa Senhora do Rosário, foram
transmitidas pela rádio comunitária local, Rádio Jornal Meia Ponte, e por diversas lives1, no
intuito de proporcionar possibilidades interpretativas dos momentos específicos em questão e
que demonstram o empenho da adaptação do Coral na tentativa de manter viva uma das mais
importantes manifestações culturais da antiga Meia Ponte: a música sacra da Semana Santa.

Conclusões
Como apresentado, se a arquitetura das edificações tinha, por normas, o espaço do Coro,
naturalmente contavam com cantores e instrumentistas para abrilhantar as celebrações. Mesmo
que não fossem objetos de registros na documentação paroquial, por outro lado a música sacra
foi constantemente regulada por diversos papas ao longo da história. Em Pirenópolis, os registros
da presença musical datam ainda da antiga Meia Ponte do século XIX, mas não são constantes e
suficientes para uma abordagem mais precisa, o que merece maior investigação e “descobertas”
de outros documentos.
Percebemos a existência concomitante de dois Corais, um da Banda Euterpe e outro da
Banda Phoenix que acabaram por se fundir com a extinção da primeira. Desde então, poucas
são as informações e/ou registros conhecidos ou organizados sobre o Coral Nossa Senhora do
Rosário, em especial após a segunda metade do século passado.
Talvez a importância do Coral tenha ressonado na possível ausência que faria, alterando
a paisagem sonora da cidade durante a Semana Santa, em especial por ocasião das procissões
1
As procissões foram feitas todas na Matriz para melhor aproveitar a estrutura de transmissão pelas redes
sociais da Paróquia. As lives podem ser conferidas pelos seguintes endereços:
Procissão das Dores: https://www.youtube.com/watch?v=pB4sK7byyUg
Procissão dos Passos: https://www.youtube.com/watch?v=7mP2t-q3STc
Procissão do Encontro: https://www.youtube.com/watch?v=vvw35m2SrQQ
Procissão do Enterro: https://www.youtube.com/watch?v=rhGyglDeOMk
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e missas tradicionais, situação temporariamente sanada pela adaptação em atendimento às
medidas protetivas e pelas transmissões, via lives, o que apenas confortou, mas que não causo os
impactos emotivos de estar na presença do Coral Nossa Senhora do Rosário, que merece estudos
mais aprofundados.
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo investigar a trajetória inicial do Choro na cidade de
Goiânia, com um foco na sua interação com a tradição goiana herdada da antiga capital Goiás,
na criação e atuação de um Clube do Choro, e nos processos identitários do Choro Goianiense. A
investigação, de caráter qualitativo, que levou avante uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa
documental, e, sobretudo, relatos orais, possibilitou observar que a força da herança cultural da
tradição goiana, através da prática dos seresteiros e junto à presença de músicos de outras regiões
do país que praticavam o choro e vieram habitar a “capital moderna”, oportunizou a presença e
uma trajetória histórica deste gênero em Goiânia, viabilizadoras de uma escola e de um Clube do
Choro. Trajetória histórica, escola e Clube do Choro que, nas suas peculiaridades e representações,
se constituíram em lastros importantes para que o choro se desenvolvesse e continuasse vivo.
Palavras-Chave: Gênero choro; Goiânia; Trajetória inicial; Tradição; Clube do Choro

The initial trajectory of the musical genre choro in Goiânia: a focus of the role of Goiás tradition and
performance of the Club of the Choro
Abstract: This research had the objective of investigating Choro’s initial trajectory in the city of Goiânia,
whith a special focus on its interaction whith the Goiana tradition inherited from the old Goiás capital,
on the creation and performance of a Choro Club, and the resulting identity processes. The qualitative
investigation, which led to a bibliographical research, a documentary research, and, above all, oral reports,
made possible to observe that the strength of the cultural heritage of the Goiana tradition, through
the practice of the serenaders and with the presence of musicians from other regions of the country
who practice the choro and came to inhabit the “modern capital”, offered the presence and historical
trajectory of this genre in Goiânia, which made possible a school and a Choro Club. Historical trajectory,
school and Choro Club, which, in their peculiarities and representations, constituted important base for
the choro to develope and continued to live.
Keywords: Musical genre Choro; Goiânia; Initial trajectory; Club Choro
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O choro consiste em uma música instrumental, cuja formação geralmente remete a violões,
cavaquinho, flauta ou bandolim, no que se aproxima da instrumentação das serestas, muito
cultivadas pelos goianos da antiga capital de Goiás - Vila Boa, depois cidade de Goiás. Constituise no cerne das rodas de choro, que se caracterizam por uma ambiência de afeto e descontração,
regada a música, comida e bebida. Esse gênero, que floresceu na antiga capital do país – o Rio
de Janeiro - e está na base da estruturação da música popular urbana brasileira, historicamente
circulou por várias cidades no Brasil possibilitando, eventualmente, a criação de Clube do Choro,
uma instituição que, além de reunir chorões para fazer música, propõe iniciativas relacionadas à
interação, divulgação e difusão do gênero na cidade que o sedia (CLÍMACO, 2008). Tendo em vista
a circunstância de grande interesse pelo gênero musical choro por parte da pesquisadora, uma
flautista goianiense, assim como a sua intenção de constatar como iniciou o desenvolvimento
desse gênero na cidade de Goiânia, cidade moderna fundada na década de 1930 em pleno Brasil
Central (CHAUL, 1997), que recebeu músicos transferidos da antiga capital goiana que desenvolveu
uma atividade musical significativa no final do séc. XIX e início do séc. XX (MENDONÇA, 1981;
CLÍMACO; GUILARDI, 2018), essa pesquisa teve como objetivo investigar a trajetória inicial do
Choro na cidade de Goiânia. Teve como foco especial a interação deste gênero musical com a
tradição goiana herdada da antiga capital Goiás e a criação e atuação do Clube do Choro na cidade,
visando os processos identitários daí resultantes. Processos identitários reveladores das marcas
da cultura goiana na caminhada desse gênero musical carioca em Goiânia, daí a preocupação
com a herança advinda da cidade de Goiás e com as identidades culturais e sociais construídas
na cidade a partir da sua ressignificação, o que inclui aquelas relacionadas à criação e ativação
do Clube do Choro local. Processos identitários que, de acordo com reflexões de Hall (2015), se
caracterizam por estar sempre em construção, evidenciando elementos peculiares ligados ao
tempo e espaço em que estiverem prevalecendo.
A investigação, de caráter qualitativo, por investir numa relação intrincada entre homem,
música e sociedade, levou avante uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental.
Referente à pesquisa bibliográfica, foram levantados autores e obras acadêmicas que têm
discorrido sobre circunstâncias relacionadas à música e ao cenário sócio-histórico cultural goiano/
goianiense e sobre o histórico e a estrutura do gênero choro. A pesquisa documental, por sua vez,
remeteu a diferentes fontes: arquivísticas, iconográficas, midiáticas e orais. Foram realizadas
nove entrevistas (semi-estruturadas) com diversas pessoas ligadas direta ou indiretamente ao
Choro, ao Clube do Choro local e à história do gênero em Goiânia. Nesse sentido houve também
a preocupação em investigar arquivos de jornais de maior circulação, como o Jornal O Popular e
arquivos pessoais de antigos chorões atuantes na cidade, de seus familiares, de descendentes
de antigos músicos da antiga capital, buscando informações sobre o Choro goianiense. Os dados
colhidos através destas fontes1, na falta de uma historiografia musical local que aborde o gênero
em Goiás/Goiânia, foram de vital importância para se compreender o desenvolvimento da prática
do choro no início da cidade, os mecanismos que levaram à criação e atuação do Clube do Choro,
aos principais locais onde acontecia e aos principais músicos que participaram desta trajetória
1

O projeto ao qual se subordina esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética da UFG.
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histórica, assim como as relações com a sua prática na antiga capital.

Um pouco mais sobre o Choro...
O choro floresceu como um modo de tocar as danças europeias, sobretudo a partir da
interação da polca2 com o lundu, um gênero afro-brasileiro. A formação instrumental básica que
caracteriza os grupos de Choro está relacionada à atuação de Joaquim Antônio Calado, grande
flautista e nome importante na história do choro (TINHORÃO, 2010; 2013). Com ele surgiu o
“quarteto ideal”, o Choro do Calado, composto por dois violões, um cavaquinho e uma flauta solista.
Outros instrumentos também integravam diversas formações desse conjunto no final do século
XIX, sobretudo instrumentos de banda, o piano e o bandolim. Após a morte de Calado, Viriato
Ferreira da Silva (o seu sucessor) e Alfredo da Rocha Viana – o Pixinguinha - mostraram que o
“modo de tocar” malicioso e choroso estava começando a ser estruturado de forma peculiar, o que
já apontava para o estabelecimento, no início do século XX, de um novo gênero musical (CAZES,
1999). A partir de 1880, portanto, houve a proliferação desses grupos de choro, que também se
tornaram “acompanhadores” de modinhas e “tocadores” de polca-serenatas na noite e pelas ruas
dos subúrbios cariocas (TINHORÃO, 2010). Circunstância que também remete à realidade musical
goiana, aos saraus e serestas que aconteciam cotidianamente na cidade de Goiás, a antiga capital
do estado com o mesmo nome, que cultivou com intensidade o gênero modinha. Possivelmente
os seresteiros goianos foram adeptos do choro, embora Rodrigues (1982), ao se referir ao cultivo
desta manifestação musical na cidade de Goiás no final do século XIX e início do século XX tenha
afirmado o contrário (RODRIGUES, 1982’, p.113). Será necessário agora abordar alguns elementos
do cenário goiano/goianiense, para que se possa discorrer com mais pertinência sobre a presença
e o desenvolvimento deste gênero musical no início da nova capital goiana: Goiânia.

Sobre o cenário goiano/goianiense...
A história da tradicional cidade de Goiás se inicia nas primeiras décadas do século XVIII,
ligada ao período do ciclo do ouro no Brasil. Rodrigues (1982) afirma que em 1778 se esgotaram os
veios auríferos em Goiás, o que levou ao investimento na pecuária e a uma condição melhor de vida
para algumas famílias, que se tornaram fortes oligarquias, com grande poder político e econômico
na região, cultoras da tradição. No século XIX há um despertar de grande parte da sociedade não
só pela política e economia, mas pelo conhecimento intelectual. Nas casas eram cultivados com
intensidade e cotidianidade saraus lítero-musicais e serestas (RODRIGUES, 1982). Goiás seguia o
que acontecia na capital do país, portanto. Diversas famílias, neste período, enviaram seus filhos
para estudar em outros estados, em faculdades da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o que
permite dizer que alguns deste goianos, possivelmente, tiveram contato com o choro nesta cidade
(CLÍMACO; GUILARDI, 2018).
2
A polca é uma dança de salão de origem européia que chegou ao Rio de janeiro com as companhias de dança
portuguesas e francesas por volta de 1845 (TINHORÂO, 2010).
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No início do século XX, no entanto, a falta de infra-estrutura (esgoto, saneamento básico) da
antiga capital goiana, uma cidade cercada por morros, junto às mudanças econômicas e políticas
do cenário nacional, exigiu a criação de uma nova capital para o estado de Goiás. Pedro Ludovico
Teixeira, o fundador da cidade justificou: “[...] como poderia acionar o desenvolvimento do
colossal território goiano, uma cidade isolada, trancada pela tradição e pelas próprias condições
topográficas ao progresso?” (CHAUL, 1997, p.206). Em nome do progresso, propôs-se uma nova
capital para o estado, “arquitetada e projetada nos moldes da modernidade da época, [...]” (Idem, p.
236). No entanto, muito mais do que isso, “por intermédio de Goiânia, a região se integrou à nação.
O desenvolvimento econômico dos anos 1930 deu suporte ao projeto de Marcha para o Oeste,
idealizado pelos adeptos de Vargas” (Ibidem, p. 236). Nesse momento,
tendo como ponto culminante o Estado, as representações de decadência e atraso foram
definitivamente substituídas pela da modernidade, trazendo embutida a idéia de que o
almejado progresso de Goiás tinha sido atingido. Na realidade, o estado como um todo
continuava longe da representação alardeada. Os contrastes permaneciam – Goiânia
sustentava a imagem de modernidade. (Ibidem, p. 236)

Foi para essa cidade moderna, projetada em nome do progresso, que muitos cidadãos da
antiga capital se mudaram na primeira metade do século XX, trazendo na bagagem a rica vivência
cultural goiana (PINA FILHO, 2002), a vivência de saraus lítero-musicais e serestas, embora se
tenha tido a constatação de que o gênero musical choro realmente não foi muito cultivado em
Goiás (CLÍMACO;GUILARDI, 2018). Por outro lado, se são poucas as notícias sobre o cultivo
do gênero nas primeiras décadas de fundação da nova capital, há indícios que apontam para a
existência de rodas de choro em Goiânia nas décadas de 1940 a 1960, da criação pelo músico e
chorão goiano Oscar Ayres da Silva de uma escola de música muito voltada para a prática do choro
e de um Clube do Choro na década de 1980, assim como se tem notícias e pode ser vivenciado um
investimento atual em rodas de choro na cidade. Todo este contexto e a falta de uma abordagem
historiográfica sobre este gênero musical na cidade levaram a alguns questionamentos, que serão
respondidos no próximo item: A herança da prática musical da antiga capital teria contribuído de
algum modo para a prática do choro no início da cidade de Goiânia? Como tem sido delineada a
sua trajetória histórica na cidade e que contexto levou à criação do Clube do Choro? Que músicos
estariam envolvidos com essa história?

O Choro em Goiânia: a herança goiana
Rodrigues (1982), apontando os principais instrumentos que circulavam nas serestas
goianas (na sua maioria instrumentos do conjunto clássico do choro), um dado importante para
estas reflexões, afirma que o choro não teve espaço em Goiás, a antiga capital do estado que leva
o mesmo nome:
(Interessante notar que no nosso sertão houve a predominância do bandolim e o cavaquinho
dominou no litoral com o chorinho que na época não se dirigiu ao centro). A popularidade da
flauta, tanto ao gosto português como indígena, veio coroar magnificamente, compondo o
trio instrumental modinheiro vilaboense (RODRIGUES, 1982, p.113) [Grifo meu]
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No entanto, dados colhidos nos relatos dos Entrevistados A (bandolinista, filho de seresteiro
goiano) 3, B (bandolinista, antigo chorão goiano, fundador e presidente do Clube do Choro), C
(integrante de antigas rodas de choro), D (músico, sobrinho de uma regente de orquestra de cinema
mudo goiano), e E (estudioso do choro e chorão muito atuante em Goiânia, com grande convívio
com antigos chorões), todos com ligação com pessoas que atuaram na cidade de Goiás e no início
da cidade de Goiânia, levaram a dados que permitiram pressupor uma possível prática do choro
pelos seresteiros goianos, embora moderada. Permitiram pressupor que houve uma influência de
músicos goianos que vieram para a nova capital nas suas primeiras décadas, assim como houve
uma influência do repertório das bandas na música praticada por esses músicos em reuniões
familiares, em momentos de descontração. Um repertório integrado pela música popular brasileira
que atuava no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XXI, por gêneros que tinham
relação direta com o choro, como a polca-lundu, o maxixe, e os tangos brasileiros. Todos estes
entrevistados concordam em parte com Rodrigues, quando afirma que o choro teve pouco espaço
na cidade de Goiás, mas discordam da negativa. Entrevistado A (2019) observou que “[...] o Choro
teve um pequeno espaço na cidade de Goiás, embora, não tenha sido o foco principal como as
serestas e as modinhas, por exemplo [...]”. Já o Entrevistado B (2019), ressaltou características
elitistas da sociedade que impediram o seu intenso cultivo: “o choro era uma música mais [...]
dos funcionários, das pessoas mais simples. Então, custava mexer com esses, nesses lugares,
quando a elite mandava no gosto musical [...]”.
Em contrapartida, o entrevistado D (2019), levanta a possibilidade da influência maior da
música popular carioca ter sido divulgada entre os músicos goianos através das bandas, que
tinham o seu repertório integrado por polcas, maxixes e tangos brasileiros, gêneros que interagiam
profundamente com os choros e os chorões no Rio de Janeiro, mas não caracterizavam Rodas
de Choro. Mesmo confirmando a inevitabilidade do contato dos goianos que iam estudar no Rio
de Janeiro com a prática do choro, atribui a falta de investimento no choro ao gosto deste povo
pelo “caráter lânguido e sentimental da modinha”. No final de contas, os relatos colhidos deixam
claro que as Rodas de choro foram muito pouco praticadas em Goiás, mas que o contato com o
gênero aconteceu, sobretudo, no espaço deixado por outros gêneros afins que circulavam através
das bandas: tango brasileiro, maxixe, polcas, lundus. “Todos esses estilos são muito tocados em
Goiás e em Pirenópolis, também, é muito forte [...]” (Entrevistado D, 2019). O entrevistado D já
abre as portas para se observar que o choro chegou a Goiânia também por outras vias, através de
outras cidades do ciclo do ouro, além de Goiás, que tiveram uma vivência musical intensa, como o
foi o caso da cidade de Pirenópolis, por ele citada, as cidades de Jaraguá, Corumbá, dentre outras.
O Entrevistado E, também comenta esta influência de outras cidades goianas no início da nova
capital:
[...] Você tem ai muitas pessoas vindas de fora [...] a gente não pode deixar de mencionar
que esse movimento também já existia em outras cidades como Goiás Velho, Pirenópolis,
Corumbá, que foram cidades do Ciclo do Ouro, que foram berções culturais do estado, neh?
Então, na verdade as pessoas que vieram pra, digamos assim, pra compor Goiânia, tanto do
3
Os entrevistados serão identificados por letras do alfabeto, com o intuito de preservar a sua identidade. As
características de cada um, no referente à sua atuação junto ao choro no contexto goiano, serão mencionadas na
primeira vez que forem citados.
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estado como de fora, já tinham essa questão cultural latente [...]” (Entrevistado E, 2019).

Argumenta-se, assim, que houve influência das atividades musicais de cidades antigas do
estado no início da nova capital, sobretudo da antiga capital, conforme observado pelo Entrevistado
D (2019): “[...] houve uma influência do meio musical e, como eu lhe disse, muitos músicos que
vieram de Goiás pra cá, trouxeram consigo essa vivência [...]”. E, tendo em vista as práticas dos
seresteiros goianos, comentadas por Rodrigues (1982) e Mendonça (1981), e a semelhança dos
instrumentos destes seresteiros (já mencionados na citação de Rodrigues) com o conjunto básico
do choro, há grande probabilidade que executassem o choro caraterístico das rodas de choro em
momentos mais reservados de sua convivência (CLÍMACO; GUILARDI, 2018), embora, como disse
o Entrevistado A (2019), “ [...] o choro era praticado na cidade de Goiás Velho, mas de forma muito
sucinta [...]”.
Voltando à relação das práticas e instrumentação dos seresteiros goianos com
o choro, se gostavam de tocar nas ruas sob a luz do luar, cantar modinhas nas janelas
das moças e amigos, eles também se reuniam em casa simplesmente para tocar, em
aniversários e outras reuniões, onde, tudo indica, tinham oportunidade de executar o
choro. O Entrevistado D (2019), observou: “[...] Sim, nas casas, nos saraus, nos encontros
familiares, nas reuniões de amigos […] Eles tocavam: valsas, tangos […]”. Os depoimentos
identificaram também práticas musicais dos instrumentistas goianos em seções de
cinema mudo. O Entrevistado A (2019) observou que “[...] às vezes, tocava-se o tango
brasileiro nesses cinemas mudos.” Sobre o Tango brasileiro, executado pelas bandas e
tão citado pelos entrevistados em suas afinidades com o gênero choro, foi observado pelo
Entrevistado D (2019): “[...] Na verdade não existia com esse nome [choro] neh? [...]se falava
muito em Tango Brasileiro, eu via muitas partituras de Tango Brasileiro [...]”. Mas apesar
das afinidades e contemporaneidade já mencionadas, choro, maxixe e tango brasileiros são
gêneros diferentes, as representações que se evidenciam neste contexto das afirmações
dos Entrevistados D e A, mais uma vez denotam que a prática do choro na antiga capital
de Goiás foi muito moderada, embora tudo indique que chegou a existir e que tenha vindo
para a nova capital com músicos goianos, sobretudo, através de algumas práticas dos
seresteiros. Constatada essa realidade, o que se tem a dizer sobre a trajetória do choro no
início da nova capital?

O choro em Goiânia: primeiros desenvolvimentos
Neste momento, depoimentos como aqueles cedidos pelo Entrevistado F (violonista,
um dos primeiros professores de violão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, filho de
um violonista que participou de Rodas de choro no início de Goiânia) se tornam importantes.
O entrevistado assegura que havia choro em Goiânia na década de 1940 nas residências e em
reuniões informais em uma loja de instrumentos, a Casa do Povo. Cita e mostra uma foto (Fig. 1)
evidenciando um grupo de músicos portando os instrumentos do choro, um deles o seu pai, que
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tocava um instrumento muito cultivado pela antiga sociedade goiana: o bandolim.
Fig. 1 José Fontenelle em uma provável Roda de Choro em Goiânia por volta da década de 1940

Fonte: Arquivo pessoal de Eurípedes B. Fontenelle

Mostrou outro documento que aparece na Fig. 2, evidenciando a prática do choro nos anos
1950, uma foto do seu pai onde, logo abaixo, se vê a referência à prática do choro e a data: “José
Fontenelle fazendo um Choro, Goiânia 23 de abril de 50”.
Fig. 2. José Perez Fontenelle e Anselmo Teixeira ao violão. Referência ao choro, datada de abril de 1950

Fonte: Arquivo pessoal de Eurípedes B. Fontenelle

Seu depoimento é detalhado, evidenciando também que havia o tradicional trânsito entre
músicos de banda e as rodas de choro:

300

[...] muito Choro que eu conheci, que é tocado até hoje, foi através do meu tio [...] Antônio
Fontenelle [...] ele era sargento, músico da banda da PM, era irmão do meu pai [...] ele chegava
empunhando um cavaquinho e tocava chorinhos no cavaquinho, isso, possivelmente, década
de 50 pra 60. (Entrevistado F, 2019).

A prática do choro, que teve um estímulo da herança goiana, como observado acima, foi se
desenvolvendo também a partir da chegada de pessoas de outros pontos do país à nova capital,
uma circunstância característica de uma cidade moderna, projetada, cheia de perspectivas, como
era o caso de Goiânia, e conforme afirmado pelos entrevistados. O Entrevistado E (2019) afirmou
que este desenvolvimento do choro na cidade está relacionado também à prática musical “de
pessoas que vieram de fora, através da própria migração para o estado [...]” e o Entrevistado B
(2019) relembra sempre a abertura da nova e projetada capital para pessoas de outras regiões
do país e, dentre elas, músicos ligados ao gênero choro. Traçando o perfil destas pessoas e já
evidenciando representações sobre a prática do choro, observou:
[...] os chorões que também vinham de outros estados no início da capital, vinham de outros
estados para cá [...] ai, faziam trabalhos isolados, encontravam-se de forma, assim, bem para
terapia musical, todos tinham suas atividades – geralmente eram funcionários públicos,
todos tinham as atividades e nos finais de semana se encontravam para aquele momento
de convivência com o musical [...] (Entrevistado B, 2019). [Grifo meu]

Percebe-se, assim, através destes relatos e documentos, que nas décadas de 1940, 1950 e
1960 já existia a prática do Choro na cidade de Goiânia (ainda que de forma tímida). O Entrevistado
F (2019) afirma que neste período inicial da cidade, o Choro era praticado, sobretudo, em “fundo
de quintais”, no que se alinha com o depoimento do Entrevistado B (2019), embora afirme também
que acontecia muito em bares e em uma das primeiras casas de venda de instrumentos da cidade,
a Casa do Povo:
[...] Da década de 50 pra 60 (é um momento bonito aqui): tinha a Casa do Povo, do seu Ney
de Castro, que vendia instrumentos [...] Nessa loja... era um encontro dos violonistas [...] era
um encontro dos músicos [...] (Entrevistado F, 2019)

Acrescenta, lembrando bares onde a música também acontecia:
[...] eu lembro quando eu era rapazinho novo ainda, com meu irmão Marcos, a gente ia nesses
bares de periferia só pra tocar no fundo de quintal [...] (Entrevistado F, 2019).

Os relatos apontados confirmam que existiram alguns nomes de músicos na cidade, que
vieram de outros estados do país, que podem ser considerados importantes para a presença
do gênero e seu desenvolvimento. Dentre eles, têm sobressaído os violonistas Geraldo Amaral
(influenciou diversos chorões da atualidade) e Marcos Borges. Segundo relato do Entrevistado F
(2019), mencionando a presença destes dois músicos mineiros no início da cidade,
[...] quem veio foi o Geraldo Amaral (mineiro também) e radicou aqui até falecer. [...] Nesse
período que você está procurando Choro você vai encontrar um [outro] rapaz aqui que tocava
Choro (além de outros gêneros) [...] Marcos Borges – era conhecido por Marquinho [...] ele
me parece de Araguari, também de Minas, Minas Gerais, radicado aqui até falecer [...] mas
era Chorão também [...] (Entrevistado F, 2019).
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Geraldo Amaral atuava na Rádio Brasil Central na década de 1950, assim como o Entrevistado
F e seu pai, o que permite observar que esta rádio também esteve envolvida com a prática do
choro na cidade. Segundo o entrevistado,
[...] meu pai as vezes tocava na rádio Brasil Central – tocava Choro, tocava lá, entendeu? [...]
E eu, também, tocava, porque (na década de 50) [...] Silvio Medeiros [...] foi o radialista que
me lançou no rádio – 1955); [...] Então, eu já tocava – tinha aquele Choro do Dilermando
Reis: Xodó da Baiana [1951] do Dilermando, Magoado [1941], Sons de Carrilhões [1952] ; é
aquela coisa que tocava na época [...] (Entrevistado F, 2019).

Este depoimento anuncia a presença do choro nas rádios de Goiânia já na década de 1950.
O Entrevistado B também reforçou a força dessa mídia no contexto do desenvolvimento do choro
e se colocou como mais um chorão que veio de fora para Goiânia, desta feita na década de 1970:
[...] inclusive eu que vim de Porto Nacional – que era Goiás e hoje é Tocantins [...] eu vim de
lá com essa força de viver e ouvir as músicas pelas rádios, rádios de fora, neh? [...] quando
eu vim pra cá eu trouxe uma bagagem musical que eu encontrei e já aglutinei os meus
conhecimentos com a turma daqui [...] (Entrevistado B, 2019)

Nas décadas de 1960 e 1970 o Choro continuava chegando na cidade através do rádio,
“[...] Então, você aprendia assim: a música chegava em Goiás através do rádio (porque não tinha
televisão) [...] através de algum músico que aparecia [...] Aí, a coisa veio chegando depois mais
acelerado, talvez na década posterior (60, 70) [...]” (Entrevistado F, 2019). Sobre o Choro em Goiânia
no final da década de 1970 afirma que ajudou a criar um conjunto de choro, já citando o nome de
Oscar Wilde Ayres da Silva, um dos fundadores do Clube do Choro que será abordado mais adiante
e de outros músicos atuantes na cidade neste período: Coronel Ademar, João viola, Lirinho, dentre
outros. A Fig. 3 mostra músicos numa roda de choro familiar e de amigos na cidade de Goiânia em
1978: Orion (violão), Marta, Argemiro, Euler de Amorim (Bandolim), Márcia, Euler de Amorim Júnior
(Bandolim) e Carmo Henrique (violão). Interessante lembrar que Euler de Amorim (bandolinista
no centro da foto) foi um integrante importante das serestas na cidade de Goiás e que seu filho
Euler de Amorim Filho (bandolinista - segundo da direita para a esquerda na foto) continuou essa
atividade em Goiânia.
Fig. 3 Músicos goianos tocando numa roda de choro familiar e de amigos em Goiânia – 1978.

Fonte: Arquivo pessoal de Euler de Amorim Júnior ( 1978 – Goiânia)
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O Entrevistado A (2019) confirma a prática do choro, sobretudo em residências, nas décadas
de 1960 e 1970, antes da criação do Clube do Choro, que passará a oferecer um local específico
para essa prática, como vai poder ser observado adiante. Músicos e atuações relacionadas ao
choro, que se constituirão em importante lastro para a fundação deste Clube.
[...] antes do Clube do Choro já existia reuniões com alguns chorões em Goiânia, certo? [...]
Eu diria que o Choro começou em Goiânia nas reuniões de casas de amigos, neh? Ah, como
eu disse: eu ia na casa de um, na casa de outro, as reuniões não tinham locais comerciais.
As reuniões eram: vamo fazer uma feijoada ali, vamo fazer Choro [...] E o Choro rolava ali, um
almoço, uma galinhada na casa de fulano e eu já tive oportunidades de fazer choros na casa
do professor Chiquinho [...] e na casa do Quetinho [...] (Entrevistado A, 2019).

Importante citar aqui o depoimento dos entrevistados de que o choro acontecia também
em barzinhos na cidade. O Entrevistado C (2019) afirmou que “[...] pra tocar Choro, por exemplo, a
gente se encontrava nos Barzinhos, a gente não esperava assim: ah não, nós vamos nos encontrar
de quinze em quinze dias não, a gente ia pra boteco e vamo, bora tocar hoje [...]”. Entrevistado B
(2019) lembrou que “[...] ali, ficávamos tocando, em reuniões com os amigos, com as famílias;
sempre assim, reuniões bem tranquilas [...]”. O Choro em Goiânia continuou sofrendo influências
de pessoas que vieram de fora da cidade e, nesse momento, pode ser lembrada também a interação
de chorões goianienses com chorões da cidade de Brasília, sobretudo nas décadas de 1970/1980,
conforme relato do mesmo Entrevistado B (2019), que reconhece ainda, nesta circunstância, uma
interação indireta com o choro carioca:
[...]a gente tocava e ia músicos de Brasília, na época vinha o Fernando Machado e outros
colegas de Brasília, que eram de Jaraguá, que estavam em Brasília, neh? [...] com a capital
federal em Brasília, muitos chorões do Rio foram para lá, porque grande parte dos chorões
eram funcionários públicos. [...] [os chorões brasilienses] bebiam um pouco da fonte dos
profissionais do Rio que estavam lá e juntavam com o que estava sendo feito em Goiás, aqui
na capital e então foi criando um caldeirão cultural e começou a crescer pela convivência de
todos juntos [...] . (Entrevistado B, 2019)

Assim, pode ser dito que no decorrer da história do Choro em Goiânia (aproximadamente
década de 1950 a década de 1980) estiveram ativos diversos músicos que foram de extrema
importância para o desenvolvimento desse gênero na cidade, atuando, sobretudo em residências
e em barzinhos. Faz-se mister também lembrar a presença do choro nas Rádios neste período, a
já mencionada Rádio Brasil Central e a Rádio Universitária. O entrevistado H, um dos criadores do
programa Flauta e Bandolim na Rádio Universitária comentou: “[...] a minha vivência maior com o
Choro foi através do rádio, [...] e chegando aqui eu comecei a futricar na antiga discoteca de LP e
fui amontoando disco de choro e seresta [...] ai, criei o espaço[...] e montamos um horário fixo que
está até hoje [...] quinta-feira as 21:00 ” (Entrevistado H, 2019). O entrevistado E (2019) lembrou:
“Eu toquei muito nesse programa quando existia o Clube do Choro [...] e com outros grupos que
eu fiz parte e a gente tocava ao vivo. Era um programa muito descontraído e foi muito importante,
também, para a minha formação [...]”.
Por outro lado, deve ser lembrado o papel da escola Stúdio Centro de Música na década de
1980, que não somente interagiu com a atuação de um Clube do Choro, mas também antecedeu e
preparou a sua criação. Para o Entrevistado C (2019), os professores de música/choro possuem um
papel fundamental no desenvolvimento do choro em Goiânia: “[...] A persistência de professores
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como o próprio Oscar (fundador do Clube do Choro), o Paulo Amazonas (que era um violonista
famoso), o Quetinho (que era um violonista de 7 cordas), esse pessoal não deixou morrer e trouxe
de fora pra cá, o estilo Choro [...]”. O Stúdio Centro de Música foi montado por um dos chorões
mais citados neste período, o tocantinense Oscar Wilde Ayres da Silva, cuja atuação merece um
destaque, já que é considerado diretamente ligado à criação do Clube do Choro de Goiânia, que
teve esta escola como importante ponto de partida. Segundo suas palavras, “[...] de 1981 em
diante eu dava aula na minha escola [...] foram quase 15 anos em atividade [...] a minha escola era
praticamente choro [...]” (SILVA, 2019).

Do Stúdio Centro de Música à criação do Clube do Choro de Goiânia
Mostrando a relação direta da escola Stúdio Centro de Música com a criação do Clube do
Choro, Silva observou:
[...] Fui eu que fundei o clube do choro [...] eu já dava muita aula pra muitos alunos; tinha
muitos alunos [...] dei aula em várias escolas em Goiânia [...] há muitos anos atrás 1970,
1975, por ai [...] e depois eu montei a minha escola [...] esse é o inicio do clube do choro, com
a minha mão. Então na escola [...] os alunos que estavam nas escolas me seguiram [...] e aí,
cresceu demais esse projeto; [...] e aí, nasceu o clube do choro [...] (SILVA, 2019).

Enéas Áquila Fernandes (2019), considerado também um dos fundadores do Clube por
vários entrevistados, reafirma a liderança de Silva na criação do Clube do Choro de Goiânia e a sua
própria posição de fomentador da existência da instituição, de integrante deste processo:
[...] eu fui um dos fundadores do Clube do Choro, neh ? Na verdade, quem fundou o clube do
Choro aqui foi o professor Oscar Wilde [...] Eu, o Toninho, o Oscar. Então a gente começou
esse processo numa escola de música que ele tinha, que chamava Stúdio: Centro de Música;
lá ele resolveu fazer o Clube do Choro, tínhamos encontros de quinze em quinze dias, no
fundo da escola dele [...] eu fiz parte do início do Clube do Choro de Goiânia [...] (FERNANDES,
2019).

O Entrevistado E (2019) também confirma Oscar Wilde Ayres da Silva como o fundador do
Clube, afirmando que [...] o Clube do Choro, até onde eu tenho notícia, foi fundado em 1985 dentro
da Escola do Oscar Wilde [...], no que se alinha com Furtado (2016), que, além de concordar com esta
afirmação, reconhece também o ano de 1985 como ano da fundação do Clube. O Entrevistado F
(2019), do mesmo modo, confirma a atuação decisiva de Silva neste processo e a sua relação com
a Escola Stúdio, ao observar: “[...] começar o movimento, o movimento propriamente dito assim,
organizado, foi o Oscar Wilde [...] quando fez o Stúdio (chamava-se Stúdio, o Clube do Choro) [...]”.
O Entrevistado I (2019) (violonista de 7 cordas, estudioso do choro e muito envolvido com a sua
prática em Goiânia atualmente), por sua vez, também foi bem taxativo ao afirmar que “[...] O Oscar
que é um cara fundamental na história do Choro aqui, reconhecido como o fundador do Clube do
Choro [...]”. O próprio Oscar Wilde Ayres da Silva (2019), mais detalhadamente, comentou sobre a
transição Studio Escola de Música – Clube do Choro:
[...] na minha escola já fazia os encontros [...] e foi crescendo a roda de choro [...] Assim,
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eu dava aula durante a semana e um dia da semana, nas quintas feiras eu fazia a roda de
choro com os alunos e convidava sempre um de fora, pra reforçar [...] E, fazia sempre no
fundo da escola, um quintal amplo, com mesas e tudo [...] a imprensa ficou sabendo e foi
fazer cobertura e ai, nasceu o clube do choro [...]começando as cinco da tarde, com todos os
alunos tocando [...] depois entrava a segunda parte, todos os chorões, todos os veteranos,
todas as pessoas que faziam choro em Goiânia tocavam [...] .

Conforme os relatos colhidos, alguns nomes foram básicos para a existência e consolidação
do Clube junto a Oscar Wilde Silva, músicos que tiveram uma atuação decisiva junto ao choro
nas décadas anteriores, tais como: Eneas Fernandes, Quetinho, Paulo Amazonas, Chico Duarte,
Capitão Oscarlino, Nonato Mendes, Geraldo Amaral, Eurípedes Fontenelli, Evaldo da flauta, Toninho
Roldão, Gasparzinho, José Mauro, Moretti, dentre muitos outros, que foram chamados de “Grupo
da Velha Guarda” pelo Entrevistado E (2019). Um recorte do jornal “O Popular” de 27 de dezembro
de 1986 (Fig, 4), que traz uma foto de Oscar Wilde Ayres da Silva, comenta uma apresentação de
final de ano do Clube ainda sediado no Studio Centro de Música - e faz considerações sobre um
Clube do Choro consolidado que precisa de auxílio de Órgãos públicos ligados à arte e à cultura
e de empresas da cidade para que, em 1987, volte com nova estrutura e continue o seu trabalho.
Fig. 4 Recorte do jornal O Popular de 27 de dezembro de 1986. Foto de Oscar Wilde Ayres da Silva, comentário
sobre a apresentação de final de ano do Clube e sobre um Clube do choro consolidado que buscava auxílio de
órgãos públicos e de empresas.

Fonte: Arquivo pessoal o violonista Eurípedes Fontenelle

No seu relato, Oscar Wilde Ayres da Silva (2019) comenta que o Clube do Choro mudou a sua
sede para vários locais, na tentativa de acomodar o número crescente de pessoas que passaram
a procurar o espaço tanto para participar das Rodas de Choro quanto para assistir. Cita uma sede
na Rua 91 no setor sul, na Rua 10, na Avenida Botafogo. Com o tempo suas atividades foram
esmorecendo, teve que ser reestruturado no início da década 2000. O Entrevistado E (2019) lembra
que esta reestruturação foi um canal importante de transição do Clube para o projeto Grande Hotel
305

Revive o Choro do Próprio Oscar Wilde Silva, um projeto que teve início em 2003 e rendeu muitos
frutos no cenário goianiense, repercutindo neste cenário até os dias atuais. O Grande Hotel é um
prédio no estilo Art Deco, característico do início de Goiânia, e, por isso, tombado como patrimônio
histórico da cidade. Observa ainda que o Clube do Choro teve como primeira sede, depois de
reestruturado no início de 2000, as dependências do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) na Rua 84. Cita como locais de atuação: Bar Glória, a Feira do Cerrado, Rádio
Universitária – Programa Flauta e Bandolim - Teatros do SESC, SESI, Espaços administrados pela
UFG: Medicina em Concerto; Recitais na Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG). Uma
reportagem do jornal O Popular do dia 23 de abril de 2006, mostra ainda o Clube do Choro atuando
na cidade neste mesmo ano, anuncia uma apresentação em homenagem ao chorão Alfredo da
Rocha Viana – o Pixinguinha – em comemoração ao dia Nacional do Choro.
O Clube não está mais em atuação, conforme afirmado pelo Entrevistado E (2019), mas,
como pôde ser observado, as suas atividades influenciaram e influenciam ainda o cenário musical
da cidade até os dias atuais, deixaram as suas marcas em projetos como o Grande Hotel revive o
choro (2003, sua nova edição Grande Hotel Vive o Choro (2012), e nos inúmeros grupos de choro
que atuam hoje na cidade em bares, nas escolas de música e universidades, nos palcos de teatros,
dentre outros locais, conforme depoimento dos Entrevistados E e I (2019).

Considerações Finais
Percebe-se que o Choro esteve presente na cidade de Goiânia desde as primeiras décadas
de sua fundação, embora pouco praticado, acontecendo, sobretudo, em reuniões de famílias,
fundos de quintais, bares, Rádios, sempre em um clima de muita descontração, confraternização,
conforme as representações evidenciadas. Era realizado, sobretudo, por pessoas vindas de cidades
históricas goianas que tinham uma forte tradição musical seresteira, ou pessoas vindas de outros
estados do país, em busca das perspectivas de trabalho oferecidas pela nova capital goiana.
Essas circunstâncias forjaram uma trajetória histórica e simbólica peculiar, que possibilitou a
fundação da escola Studio Centro de Música por um destes pioneiros do choro na cidade, Oscar
Wildes Ayres da Silva. Escola que, em interação profunda com a atividade da “velha guarda” do
choro da cidade e suas representações relacionadas à prática deste gênero musical, se consistiu
no ponto de partida para a fundação do Clube do Choro de Goiânia na década de 1980. Este Clube,
por sua vez, incorporando a mesma carga representacional/simbólica da escola, foi um elemento
importante para a realização de projetos como o Grande Hotel revive o choro, que incrementaram
e têm incrementado o choro na cidade até os dias atuais. Neste sentido, pôde ser constatado que
todo esse processo que o Choro goianiense percorreu desde os seus primórdios até a atualidade
contribuiu para a construção de seus “processos identitários”. Processos identitários que revelam
o cultivo, sobretudo, de um choro mais tradicional pelos chorões da velha guarda, mas que, em
suas novas construções, têm evidenciado alguns momentos de interação deste choro tradicional
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com um choro considerado mais moderno (CLÍMACO, 2008). Circunstância resultante do contato
de chorões goianienses com o choro de Brasília, de acordo com alguns dados colhidos nestas
entrevistas realizadas e através do trabalho de Pimenta (2019). Assim, pode-se confirmar a
pressuposição de que a força da herança cultural da tradição goiana, de forma mais indireta,
através da prática, descontração, representações e investimento musical dos seresteiros, junto
à presença de músicos de outras regiões que praticavam o choro e vieram habitar a “capital
moderna”, e junto à sua atuação através do Clube que hoje já não está mais em atividade, foram
lastros importantes para que o choro se desenvolvesse e continuasse vivo em Goiânia, base para
os processos identitários daí resultantes, sempre em construção.
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Resumo: Visando traçar uma trajetória da formação artístico-musical com foco na prática
coral no histórico Colégio Santa Clara, na cidade de Goiânia, Goiás, este trabalho é um dos
frutos dos estudos efetuados pelo grupo de pesquisa “O Canto Coral em Goiânia – trajetórias
e perspectivas”, vinculado ao Laboratório de Musicologia Brás Wilson Pompeu de Pina Filho,
da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Esta pesquisa inicia-se
com uma contextualização histórica da Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral,
responsável pela referida instituição, que chegou à Campinas (hoje um bairro de Goiânia) em
1921, para atender às necessidades educacionais da região. O colégio tornou-se uma referência
não só no campo pedagógico, mas também nas áreas artística e cultural. Ficou demonstrado
que a prática coral do colégio foi muito intensa, constituindo-se num importante componente do
desenvolvimento histórico-musical da cidade de Goiânia.
Palavras-chave: Canto Coral; Congregação Franciscana da Ação Pastoral; Colégio Santa Clara.

Choral Singing at The Santa Clara School (Goiânia – Goiás): An Artistic and Educational Trajectory
Abstract: This article aims to draw a trajectory of artistic-musical formation, focusing on the choral
activities at the historic Santa Clara School, in the city of Goiânia, State of Goiás, Brazil. This work
is one of the outcomes of the studies carried out by the research group “Choral Singing in Goiânia trajectories and perspectives”, linked to the Brás Wilson Pompeu de Pina Filho Musicology Laboratory,
from the School of Music and Performing Arts at the Federal University of Goiás. This research begins
with a historical contextualization of the Congregation of the Franciscan Sisters of Pastoral Action,
responsible for that institution, which arrived in Campinas (today a district of Goiânia) in 1921, to meet
the educational needs of the region. Their school has become a reference not only in the educational field
but also in the artistic and cultural areas. The research results show that the school’s choral practice
was very intense, constituting an important part of the historical-musical development of the city of
Goiania.
Key words: Choral singing; Congregation of Franciscan Sisters of Pastoral Action; Santa Clara School.
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1 INTRODUÇÃO
Desde 2009, o grupo de pesquisa O canto coral em Goiânia: trajetórias e perspectivas, da EMAC/
UFG, tem se dedicado à investigação na área do canto coral em Goiânia, traçando sua história e
desenvolvimento, além de promover performances articuladas com os processos e resultados
de tais investigações. Com o aprofundamento destas pesquisas, alguns resultados apontaram o
Colégio Santa Clara, localizado no bairro de Campinas, como sendo uma referência educacional
e cultural em terras goianas. Consequentemente o interesse em desvendar a extensão da prática
coral na instituição tornou-se de suma importância, por sua influência na atividade coral e musical
da região e da futura capital.
Através de contato prévio com as Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, responsáveis pelo
referido colégio, já se sabia da existência de um considerável acervo musical na escola. Em um
primeiro contato com este material, constatou-se sua importância histórico-cultural, e que, através
dos estudos e análises, seria possível obter maiores dados e fatos artístico-musicais da região de
Campinas. Assim, em um gesto de desapego e altruísmo, as irmãs, ao receberem a proposta do já
citado grupo de pesquisa para a preservação, catalogação e investigação do acervo, doaram-no
oficialmente, em julho de 2016, durante um recital do Coro de Câmara da EMAC/UFG na capela do
colégio, ao Laboratório de Musicologia Brás Wilson Pompeu de Pina Filho, da EMAC/UFG.
Com o acervo em mãos, o passo seguinte seria delimitar o universo que essa pesquisa
inicial teria. Decidiu-se que traçar uma trajetória da atividade coral no Colégio Santa Clara, seria o
caminho mais adequado para traçar um perfil pedagógio-musical e técnico-artístico dos diversos
grupos corais do Colégio. Desta forma, a estrutura do trabalho foi pensada de forma a ordenar
as informações das mais gerais para as específicas. De início elaborou-se um pequeno histórico
da Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, responsáveis pela implantação do
Colégio Santa Clara. Nesse contexto, trazemos à tona aquelas irmãs que tinham algum tipo de
ligação com a música no que tange a performance ou formação musical. A partir daí, investigouse a formação musical oferecida pelo colégio e, por último, investigou-se a atividade coral da
instituição.
Por fim, este trabalho, de caráter interdisciplinar, tem por principal objetivo traçar uma
trajetória da atividade coral e de formação artística e musical desenvolvida no Colégio Santa Clara.

2. IRMÃS FRANCISCANAS DA AÇÃO PASTORAL E O COLÉGIO SANTA CLARA
A história das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral remonta aos tempos de São Francisco
e tem suas bases em Assis, Itália. Segundo informações coletadas no Website do Instituto
Religioso das Irmãs Franciscanas de Dillingen, do Rio de Janeiro, estas fundaram sua congregação
a partir de uma necessidade da época. Na Idade Média, as esposas eram submissas aos seus
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maridos e estes eram seus tutores, tendo, eventualmente, até o controle total sobre seus bens.
Surge, então, neste período, um movimento feminino de caráter religioso em reação à opressão
que as mulheres sofriam à época. Este movimento surgiu no sudoeste da França e espalhou-se
rapidamente, chegando à Alemanha. Eram chamadas de Beguinas (piedosas). Inicialmente este
movimento se dedicava à oração e ao cuidado dos doentes. Tiravam seu sustento dos rendimentos
provenientes de trabalhos manuais e de serviços remunerados prestados a alguns doentes. Um
grupo de Beguinas fixou-se em uma pequena cidade que ficava às margens do Rio Danúbio:
Dillingen, na região da Baviera, Alemanha. Mas, o movimento das Beguinas sofria perseguição em
diversas partes da Alemanha e o Bispo de Augsburgo, então, aconselhou àquelas de Dillingen que
se filiassem a uma ordem religiosa já existente. Surgem, assim, as Franciscanas de Dillingen.
Dentro da organização da época, os homens que se consagravam a Deus na
vida monástica constituíam a Primeira Ordem. Em seguida vinham as mulheres
consagradas, formando a Segunda Ordem. Por último os leigos e leigas que desejavam
imitar os religiosos nesse esforço de perfeição passaram a agregar-se às chamadas
Ordens Terceiras (AZZI, 2005, pg. 35).

Naquela época, os Franciscanos estavam crescendo em número e se espalhando pela
Europa. Não se passara muito tempo desde que São Francisco de Assis havia fundado a Primeira
Ordem, a dos Frades Menores. Em seguida, vieram a Segunda Ordem, a das Clarissas, e a Terceira
Ordem, para casais e leigos, pois havia muitas pessoas interessadas em seguir o ideal do santo. E,
segundo Azzi (2005, pg. 35), “partindo das orientações da Santa Sé, (...) as mulheres que aspirassem
ao ideal religioso [eram] obrigadas a ter um estatuto monástico já reconhecido anteriormente
pela própria Igreja”. As Franciscanas de Dillingen ingressaram, em 1241, na Ordem Terceira de
São Francisco, que, como foi dito, era para leigos, mas foram admitidas como consagradas. No
convento, as irmãs passaram a viver em clausura, “a fim de levar uma vida de espiritualidade mais
profunda e de maior edificação mútua” (BORGES, 1990 (I), pg. 02). Foi apenas no ano de 1774 que
a vocação educacional aflorou no seio do convento de Dillingen, passando as irmãs a levar uma
vida ativo-contemplativa:
Foi com muito receio e aflição que se sujeitaram à mudança. Mas valeu o sacrifício,
pois foi por isto que se livraram da secularização1 decretada [mais tarde] pelo governo
Alemão, em 1803, e que obrigou os conventos que não exerciam atividade social a
se fecharem, confiscando-lhes os bens. (...) Não foram expulsas do convento porque
mantinham escola para meninas. Em meio a grandes sofrimentos, continuaram a
dedicar-se ao ensino da juventude (BORGES, 1990 (I), pg. 02).

Em 22 de maio de 1854, um grupo de 5 irmãs foi para a aldeia de Au am Inn, a fim de
fundar um convento e um instituto educacional para as filhas de burgueses. No documento de
fundação do convento, decide-se que este deveria ser independente e a ordem passou a chamar
Terceira Ordem Seráfica, Congregação de Direito Diocesano, dedicada à educação da juventude
e ao cuidado dos enfermos. E as freiras: Irmãs Franciscanas da Terceira Ordem Seráfica. Neste
mesmo documento o primeiro item faz menção à vocação educacional do convento:
Além da própria santificação e obediência à Santa Regra da Terceira Ordem de São
1
Conversão em seculares (temporais), de territórios ou atividades controladas por autoridades eclesiásticas,
tais como um bispo ou um abade. Aconteceu na Alemanha, entre 1795 e 1814, bem como durante a última etapa da
Revolução Francesa e no início da era Napoleônica.
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Francisco, cuja base – pobreza, humildade e obediência – as Irmãs obrigam-se à
educação da juventude feminina burguesa e se responsabilizam pela formação cristã
de boas funcionárias (BORGES, 1990 (I), pg. 04).

As irmãs Franciscanas da Terceira Ordem Seráfica realmente demonstram bastante
dedicação e zelo pelo nobre trabalho de educação feminina: “A finalidade desta fundação era,
conforme o desejo dos fundadores, a educação e formação da juventude feminina. Isto sempre
exige trabalho minucioso, fatigante, mormente grande e abnegação e amor” (BORGES, 1990 (I), pg.
06). O convento de Au torna-se Casa Geral e o colégio, por conta do seu trabalho, ganha fama, e
abrem-se outras filiais, não apenas na Alemanha.
As irmãs Franciscanas da Terceira Ordem Seráfica mantinham estreita relação com os “filhos
de Santo Afonso”, como são conhecidos os Redentoristas, estabelecidos na cidade alemã de Gars.
Estes eram os confessores e diretores das irmãs. A estreita relação entre as duas comunidades
religiosas, e a vinda de ambos para Goiás, se tornaria fundamental para o desenvolvimento cultural
e educacional do Estado.
A primeira leva de missionários Redentoristas chegou a Goiás em 1894, fundando um
convento já no ano seguinte. Estavam aí lançadas as bases para a idealização e construção de
uma escola na cidade de Campininha das Flores. Foi mais precisamente em 1920, durante uma
visita à pequena cidade goiana, que o provincial da congregação redentorista, o padre alemão
Mathias Prechtl, teve a ideia de se construir uma escola para meninas, no intuito de ajudar o
trabalho de seus religiosos em Goiás, visto que, por motivos de cunho legal, os Redentoristas não
conseguiram autorização para abrir uma escola paroquial em Campinas:
De volta à Alemanha, em setembro do mesmo ano 1920, [Padre Mathias] expôs seu
plano e desejo à Madre Geral Maria Boaventura Gietl, em Au. Teve a alegria de ver seu
pedido aceito pelo Governo Geral das Irmãs Franciscanas da Terceira Ordem Seráfica
de Au am Inn (BORGES, 1990 (I), pg. 10).

Assim, em 1921, Madre Maria Bonaventura Gietl, mandou as quatro primeiras missionárias
ao Brasil. As irmãs escolhidas foram: Irmã Maria Bonifácia Vordermayer, professora de pintura,
desenho e trabalhos manuais, como primeira superiora; Irmã Maria Benedicta Tafelmeier,
normalista; Irmã Maria Willibalda Meier, serviços domésticos; Irmã Maria Ludmilla Shoropp,
costureira.
Depois de muitos dias de uma cansativa, mas singular viagem, cruzando por terra uma parte
da Europa, de navio o trecho do Atlântico que separa os dois continentes, em seguida percorrendo
os rincões do Brasil, por estradas de ferro e depois de automóvel, chegam finalmente as irmãs,
em 18 de outubro de 1921. Entre o intensivo aprendizado da língua portuguesa e a organização
do novo convento, nasce, em janeiro de 1922, o Colégio Santa Clara. Sob o regime de internato, o
colégio era destinado ao ensino primário e normal para alunas do sexo feminino.
Em pouco tempo, a Congregação da Terceira Ordem Seráfica já estava atuando em São Paulo,
Minas Gerais e Mato Grosso, tornando-se Província em 1937, com sede em Pindamonhangaba,
São Paulo. Ao longo das décadas seguintes, as irmãs vivenciaram a história do Brasil e de suas
regiões, como a passagem da Coluna Prestes e a construção das novas capitais federal e do
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Estado de Goiás, Brasília e Goiânia, respectivamente.
A partir do Concílio Vaticano II, no início da década de 1960, que trouxe grandes mudanças
para os católicos de todo o mundo, as congregações de origem europeias sofreram diversos
contratempos na manutenção de seus costumes e tradições. Na Província Franciscana do Brasil
não foi diferente:
Também em nossa Província, sofremos a influência. As Irmãs mais jovens
impacientavam-se por mudanças: troca de hábito, residência em pequenas
comunidades etc. Cartas iam do Brasil à Alemanha, pedindo licenças para experiências.
Cartas chegavam da Alemanha recomendando prudência. Algumas experiências
permitidas foram [depois] proibidas (BORGES, 1990 (I), pg. 37).

Assim, em 1966, surge no Brasil um movimento para separar a província brasileira daquela
da Alemanha, constituindo-a como congregação autônoma. O dia 30 de julho de 1968 foi uma data
histórica para a Congregação no Brasil.
Chegou a São Paulo um documento da Gov. Geral, assinado por todos os membros,
dando-nos a independência. Foi recebido no dia 07 de agosto e dizia com todas as
letras maiúsculas: “Resolução pelas tendências de renovação de nossa província
brasileira, vemo-nos levadas a declarar a província brasileira independente –
Autônoma” (BORGES, 1990 (II), pg. 38).

Assim, a história do Colégio Santa Clara e das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral
confunde-se com a história de Goiânia e de Goiás.

3. IRMÃS MUSICISTAS
Não foram poucas as irmãs que passaram pelo Santa Clara e que contribuíram para o
ensino de música na escola e, por conseguinte, com o desenvolvimento musical de Campinas
e região. Nas informações levantadas sobre as diversas formações das quatro primeiras irmãs
Franciscanas que chegaram a Campinas (GO), com a missão de fundar o colégio, não consta
nenhuma no tocante à música. É correto, entretanto, supor que todas elas, pela tradição musical
nas ordens religiosas, tenham tido experiências significativas no âmbito musical, principalmente
no canto coral.
A menção com datação mais antiga de uma irmã com formação musical é da Irmã Maria
Aparecida (Luzia de Sousa), vinda de Minas Gerais, de tradicional família de São João Del Rei.
Esta, inclusive, foi a primeira brasileira postulante da Ordem Franciscana. No dia 7 de agosto de
1922, foi admitida como postulante da ordem, e em 1924 fez sua profissão religiosa. Por todas as
suas qualidades, foi muito bem recebida pelas irmãs:
No dia 21 de janeiro de 1922, contribuindo para a evolução do Santa Clara, apresentouse a primeira brasileira, candidata à Ordem. Era Luzia de Sousa, normalista, pintora,
pianista, hábil na confecção de flores, sensível e delicada no matizado de finos
bordados, ágil no crochet e no tricot de arte, dotada de acurado gosto e requintado
esmero na arte culinária. (...) Sempre atuante, Irmã M. Aparecida lecionou várias
disciplinas no Santa Clara. Após as aulas, dedicava-se ao ensino de piano, de pintura
e de flores (MENEZES, 1981, pg. 94).
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O nome de Maria Aparecida também aparece registrado na história do Santa Clara quando
o Colégio recebeu o primeiro piano que havia sido encomendado da Alemanha:
23/01/1924: Chegou da Alemanha o piano que encomendáramos. Grande alegria!
Com que curiosidade as crianças ouviram seus sons melodiosos, arrancados do
teclado pelas ágeis mãos de Irmã Maria Aparecida! Muitas nunca tinham visto, menos
ainda ouvido um piano (BORGES, 1990 (I), pg. 19).

		
Em um relato do poeta, escritor e professor José Mendonça Teles para o jornal
goiano O Popular, de 1º de outubro de 1997, ele traz das suas memórias infantis a figura da Irmã
Rosário, nascida na Alemanha, onde recebeu o hábito franciscano aos 29 anos, em 1927. Um ano
mais tarde, mudou-se para o Brasil, passando a lecionar no Colégio Santa Clara. Dedicou boa parte
de sua vida à atividade missionária e, além de seus vários afazeres, ainda incentivava a criançada
a cantar nas celebrações religiosas:
Há muitos anos não vejo irmã Rosária [relata José Mendonça Teles]. Era menino,
na Campininha, quando assistia à missa das oito, na Matriz. Lá estava a freirinha,
atenta, fiscalizando a meninada e pedindo que todos cantássemos, afinados: “O meu
coração/ é só de Jesus/ a minha alegria/ é a santa Cruz”. (...) Com aqueles olhinhos
azuis, penetrantes, tocando harmônio e violino, ela conseguia atrair a atenção da
meninada que cantava, de peito aberto: “Nada mais desejo/ não quero senão/ que
viva Jesus,/ no meu coração” (ORTENCIO, 2011, pg. 220/221). 2

Na primeira missa campal realizada no local da futura capital do Estado, Goiânia, em 27
de maio de 1933, a música foi cantada pelo coral do Santa Clara, e as irmãs acompanharam os
cânticos e hinos ao harmônio e com violinos. Em 24 de outubro, lançamento da pedra fundamental
da cidade, as irmãs voltaram a ser responsáveis pela música. Houve ainda a participação de pelo
menos uma aluna em discursos à nova capital.
1933: 1ª missa no local da futura capital de Goiás, na manhã fria de 27 de maio. Coral
formado pelas alunas do 4º Normal, acompanhado ao harmônio por Irmã Isabel e
dois violinos – Irmã Benedita e Irmã Letícia. Primeira saudação a Goiânia pela aluna
América Borges. Lançamento da pedra fundamental de Goiânia, a 24 de outubro.
Discurso da aluna Edméia Gonçalves (BORGES, 1990 (II), pg. 02).

Irmã Isabel, além de tocar harmônio, também lecionava solfejo, segundo o relato da exaluna Rosarita Fleury: “Na sala de música, duas professoras: Irmã Isabel, ensinando solfejo, e irmã
Auxiliadora, que por ali passava e mais tarde foi minha professora de piano” (MENEZES, 1981, pg.
39).
Em decorrência das comemorações do Jubileu de 60 anos do Colégio Santa Clara, em 1981
houve um concurso para a escolha do Hino Jubilar. Assim, vemos que as irmãs também tinham
habilidades composicionais: 6 de outubro – Hino Jubilar do Santa Clara. Letra: Kelly Cristina Santos
Arantes – 6ª séria A. Música – Irmã Maria Elizabeth Fischer, professora de piano do Santa Clara”
(TOMO I).
Finalmente chega-se ao nome da Irmã Áurea Cordeiro de Menezes (1930-2017). Sua
importância dentro da história do Santa Clara e da cidade de Goiânia vai além da musical,
pois ela foi uma intensa pesquisadora da trajetória da Congregação Franciscana e da história
2
Merece atenção o fato de que, em nossas pesquisas até o momento, esta é a única citação que liga o nome
da Irmã Rosário à pratica musical do colégio. Nada há nos escritos da própria congregação. Mesmo assim, optou-se
por mencionar, dado o valor histórico que apresenta.
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eclesiástica de Goiás, com diversas publicações. Nascida em Curvelo, Minas Gerais, em 1930,
mudou-se para Goiânia e ingressou no Colégio Santa Clara, onde fez o ginásio, o Normal e o curso
de Contabilidade. Na então Universidade Católica de Goiás (hoje PUC), obteve a Licenciatura Plena
em Pedagogia e cursou pós-graduação em Orientação Educacional. Fez mestrado em história
na USP, e especialização em teologia na Catholic University of America, na cidade americana de
Washington. Lecionou na Universidade Católica e no Santa Clara, onde foi responsável pelo coral
da instituição. Foi ainda no Santa Clara que fez seus primeiros estudos de piano (1945 – 1955).
Posteriormente, durante dois anos, foi aluna do Conservatório Goiano de Música, fundado em
1955. Seu antigo nome de religiosa, que abandonou após as reformas implementadas em 1968,
quando a congregação se separou da matriz alemã, era Ir. Maria Goretti.

4. ENSINO DE MÚSICA NO COLÉGIO SANTA CLARA
Segundo colégio católico do estado de Goiás3, e o primeiro a adotar um regime de internato
para meninas, o Santa Clara foi uma das escolas mais influentes na formação da juventude goiana.
Seus alicerces, baseados em uma formação intelectual, moral, religiosa, na educação física e
artística, desde os seus primórdios teve o propósito de, assim, fornecer uma formação integral
aos seus educandos.
As artes no Santa Clara eram constantes em diversos eventos que o colégio promovia e/ou
dos quais participava. Eram exibidas diversas habilidades que as alunas desenvolviam ao longo
de sua vida escolar, abrilhantando e divulgando o nome da instituição e da região, em paragens
que, à época da fundação, não tinham muitas opções de cultura e lazer. Dentre as possibilidades
artísticas, as alunas tinham acesso à pintura, oratória e arte dramática, trabalhos manuais, danças
clássicas e música.
Além das matérias curriculares, ensinavam educação religiosa e prendas domésticas.
Aprendia-se música ao piano, violino e órgão. Educavam-se, nas alunas, a voz, os
gestos, a fala. As Artes plásticas e a dança clássica faziam parte dos ensinamentos
(Trecho de reportagem do jornal goiano O Popular. In ORTENCIO, 2011, pg. 217).

O ensino de música no Santa Clara esteve presente nas atividades pedagógicas desde
muito cedo, incentivado pelo acesso a diversos instrumentos adquiridos ao longo dos anos, pela
presença de várias professoras capacitadas para lecionar em variadas áreas para uma formação
musical significativa, e pelas necessidades musicais locais principalmente aqueles ligados a
solenidades públicas e do cotidiano religioso etc.
Assim, a primeira referência que se faz a uma atividade de formação musical foi que dentre
as tarefas assumidas pelas irmãs, requeridas pelos padres Redentoristas, estava a de assumir o
coro da paróquia de Campinas, posição esta que foi ao longo dos anos dividida com os padres.
3
O primeiro colégio católico em terras goianas foi o Colégio Sant’Anna, fundado em 1889, em Vila Boa de
Goyaz, antiga capital do Estado, pelas Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils, vindas da cidade
de Bor, na França. A instituição fechou as portas em 2014, após 126 anos ininterruptos de atividade. No antigo prédio
hoje funciona a sede regional do campus da UFG.
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Em Campinas, as Irmãs Franciscanas passaram a atuar diretamente na ministração
do catecismo, na preparação à primeira Eucaristia, na formação de associações
religiosas, na confecção de alfaias, ornamentação da igreja e direção da ‘schola
cantorum’ da paróquia (BORGES, apud NOGUEIRA, 1990 (I), pg. 17).

Ao tempo do desenvolvimento do colégio e sua infraestrutura material e humana, foi se
solidificando o ensino de música, diversificando as aulas teóricas e práticas. É importante afirmar
que a prática vocal foi importante ferramenta tanto na formação musical dos estudantes como
meio de socialização.
Música: Dividiam-se as aulas em: práticas e teóricas. Solfejos, lições e, depois, ao
piano, harmônio, ao violão, ao violino. Nos dias de solenes missas. Tudo isso podiase ver. E as missas e os cantos religiosos eram cantados, às vezes, três vezes. A
Irmã Seráfica, professora de música (piano e solfejo) dizia: Todas as alunas podem
e devem cantar. Neste mundo, que pena! Só não faz isso quem é mudo! E, assim,
ninguém mesmo ousaria dizer-se “sem-voz”. Aí, então, teria de cantar mais vezes,
“para aprender a perder a timidez” (MENEZES, 1981, pg. 289).

Contudo, é importante salientar que, ao que tudo indica, a formação artística no colégio
não fazia parte do currículo obrigatório da escola, mas sim como uma formação complementar.
Há algumas menções sobre esse fato em diversas fontes pesquisadas, mas isso não torna esse
aspecto formativo menos importante ou relegado a um segundo plano, visto que foram as alunas
do Santa Clara que, por diversas vezes foram responsáveis por enriquecer, com cantos e júbilos,
os mais importantes eventos da fundação da futura capital, dentre outros. “As alunas, além das
aulas e estudos, tinham aulas obrigatórias de trabalhos manuais. E recebiam aulas particulares
de qualquer outra arte, se os pais o determinassem” (BORGES, 1990 (I), pg. 26). Importante fazer
aqui a distinção entre o estudo opcional de um instrumento, como o piano, por exemplo, daquele
da prática de canto orfeônico, que a partir da década de 1930, e até meados da década de 1960,
era disciplina obrigatória no ensino regular.
Assim, temos desde os primórdios, a arte, sobretudo a música, como parte fundamental
para uma formação completa do indivíduo, na visão pedagógica do Colégio Santa Clara.

5. ATIVIDADE CORAL NO COLÉGIO SANTA CLARA
Pela tradição musical das congregações cristãs, pela facilidade logística em se fazer o
canto coral, ao menos em nível básico, e devido à voz ser largamente utilizada como ferramenta
de alfabetização musical, a prática coral no Santa Clara encontrou terreno fértil para o seu
desenvolvimento ao longo dos anos. Assim, como já foi mencionado anteriormente, uma das
primeiras funções das irmãs alemãs fundadoras do colégio foi a de tomar conta da Schola Cantorum
da paróquia, atividade que, até então, estava sob a responsabilidade dos Padres Redentoristas.
Dia 21 de outubro. É rezada neste dia, na igreja matriz de Campinas, às 6 horas, solene
missa de Requiem, a três padres, pelo descanso eterno do nosso confrade Fr. Ulrico,
falecido na Santa Casa de Araraquara, em 13 de outubro de 1946. O nosso Fr. Ulrico
sabia não só tocar vacas para o curral; sabia também tocar harmônio e foi organista
e mestre de coro até a sua substituição nesse cargo pelas Irmãs Franciscanas [do
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Colégio Santa Clara], em 1921. Quantas missas e rezas terá ele abrilhantado com sua
arte! (CRÔNICAS, 1984).

Apesar disso, não é possível afirmar que a responsabilidade pelos cânticos nas celebrações
tivessem sido de inteira responsabilidade das irmãs. Em algumas passagens das Crônicas dos
Padres Redentoristas, fica claro que nem sempre as alunas e/ou irmãs do Colégio Santa Clara
podiam cantar em todas as solenidades. Em outras passagens destas crônicas, verifica-se que
essa indisponibilidade em atender certas demandas era motivo de animosidades entre as duas
congregações estabelecidas em Campinas.
Estando as Irmãs de retiro e não querendo elas, por este ou por outro motivo, cantar
a missa solene, à última hora constituiu-se um coro, improvisado pelo R. P. Marti, que
em vozes mistas, executou a missa de Angelis. No domingo seguinte, o mesmo coro
cantou a missa das 9 horas [1937]. (CRÔNICAS, 1984).

Ainda em relação à responsabilidade das Irmãs Franciscanas na condução musical
nas celebrações religiosas na Matriz de Campinas, houve no ano de 1933 um contrato formal
que acordava trocas de serviços entre as duas congregações. Os Padres Redentoristas eram
responsáveis então por: exercer o cargo de confessor ordinário e extraordinário das irmãs e das
alunas do colégio, fazer uma conferência religiosa às irmãs semanalmente, rezar uma missa
semanalmente na capela do colégio e dar aulas semanais de catecismo às irmãs e alunas. Em
troca, as irmãs pagam a quantia mensal de $60.000 réis e tomam conta do coro da matriz (BORGES,
1990 (I), pg. 16).
Entretanto, é inegável a importância e a constante atuação dos grupos corais ligados ao
Colégio Santa Clara em diversas ocasiões importantes e históricas da região. Dentre todas, a mais
celebrada é a participação do coral, acompanhado ao harmônio e por dois violinos, na missa no
local onde seria construída a futura capital. Nesta ocasião o grupo coral era formado por alunas do
4º ano Normal. Motivo de orgulho para suas alunas e irmãs, tal evento é lembrado com bastante
saudosismo por todos aqueles que estiveram presentes. Aqui, o depoimento de um dos presentes,
Dário Délio Cardoso:
Sou testemunha presencial da atuação dessa importante e respeitável casa de ensino,
desde os primeiros momentos da construção de Goiânia. Entre muitas recordações
da época, sem dúvida, a mais relevante da história goiana dos tempos modernos,
permanecem nítidos os acordes melodiosos do seu “CORAL”, que muito contribuiu
para solenizar a primeira missa campal realizada no local em que se erigiu a opulenta
e bela capital do nosso Estado (MENEZES, 1981, pg. 34).

Além deste evento, os corais do Colégio Santa Clara participaram de inúmeros outros
realizados, principalmente aqueles ligados à Igreja, dentre os quais podemos mencionar as datas
comemorativas católicas, notadamente as de São Francisco e Santa Clara; celebrações de Natal;
os festejos de Trindade e de Aparecida de Goiânia; inaugurações de capelas e igrejas; onomásticos;
missas solenes etc. Fora da igreja, o coral desta instituição atuou nas solenidades do próprio
colégio, como, por exemplo, as formaturas das alunas; em eventos cívicos; festas sociais e até em
meios de comunicação como rádio e tv. Nestas oportunidades as alunas apresentavam músicas
e números seculares, acompanhados por diversos instrumentos, tais como violão, bandolim,
sanfona etc. “No rádio e na televisão, o Santa Clara já apresentou programas muito apreciados, de
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coral, fazendo-se acompanhar por instrumentos musicais do próprio colégio, chegando mesmo à
gravação de um disco” (MENEZES, 1981, pg. 184).
O repertório que era cantado pelos grupos corais do Santa Clara, ao longo de sua história,
era bem diversificado. Como uma instituição educacional ligada a uma congregação religiosa, as
celebrações e solenidades vinculadas à Igreja eram as ocasiões que mais demandavam a atuação
destes grupos. Portanto, a música sacra compunha a maior parte que se cantava. Por outro lado,
como uma das poucas e mais significativas instituições de educação da época, o Colégio Santa
Clara foi responsável pela disseminação e diversificação de atividades culturais. Assim, a música
secular, principalmente aquelas de cunho regional e cívico, eram presentes nas apresentações em
que os grupos corais do Santa Clara participavam.
Na revisão bibliográfica feita para esta pesquisa, poucas foram as menções específicas a
títulos de música. Em geral, apenas o gênero musical é identificado. Em música sacra, há diversas
menções a hinos, Te Deum, Novenas, Salve Reginas, motetos, missas etc. Em música secular, as
principais menções são a hinos e cânticos cívico-patrióticos. Em relação a títulos citados vale
destacar: Veni Sponsa Christi – Marcha Nupcial, a três vozes iguais, com acompanhamento de
harmônio e violino, mas sem identificação do compositor.
As festas eram celebradas, solenemente, com missa cantada, em latim, pelo coro bem
ensaiado e a som de órgão e violinos executados pelas irmãs. Na Matriz, as grandes
festas da Igreja e da Padroeira – N. Senhora da Conceição. No Colégio, as festas de São
Francisco, Santa Clara e o onomástico da superiora e da diretora. Belas, igualmente,
eram as cerimônias da Profissão dos votos religiosos. As noviças entravam ao som
do “Veni Sponsa Christi, marcha nupcial” de encanto indescritível, a três vozes, com
acompanhamento de harmônio e violinos (BORGES, 1990 (I), pg. 28).·.

Menezes (1981, pg. 396) menciona o programa executado pelo Coral Santa Clara na TV
Rádio Clube, em 1963. O coral, formado por 35 alunas, regido pela Irmã Maria Goretti (nome religioso
então adotado pela regente, Irmã Áurea Cordeiro de Menezes), cantou cinco peças: Florecilla do
Amor, Canção do Araguaia, Sonho de Menina, Tiro-liro e Uirapuru. Quatro delas foram registradas
num disco compacto de vinil, hoje parte do acervo do Memorial do colégio. Foi gravação não
comercial, constatação reforçada pelo fato de os nomes das músicas estarem datilografados no
selo do disco, indicando que não houve produção em série, pelo menos não em grande tiragem.4
Segundo foi possível averiguar até o momento, esta é a única cópia existente, razão pela qual ele foi
digitalizado, com a anuência das irmãs, que permitiram sua retirada do Memorial do colégio. Estas
partituras não foram localizadas no acervo musical do colégio, que concentra uma vasta maioria
de repertório sacro. Peças usadas na prática orfeônica em sala de aula, como estas mencionadas,
poderiam estar em outro acervo que, infelizmente, não foi localizado.
Apesar de toda a importância que os grupos corais ligados ao Santa Clara ganharam devido
a sua efetiva e constante participação em diversos eventos, a qualidade dos grupos não era uma
unanimidade, pelo menos entre os redentoristas. Em suas crônicas há grandes expressões de
4
A prensagem foi feita por uma empresa chamada Pró-Disco, especializada em “Gravações comerciais
– Mensagens – Foto-Postais – Redação – Câmara de Eco”. O endereço era na Avenida Goiás, até hoje uma das
principais da cidade. Lado A: Florecilla di amor e Canção do Araguaia; Lado B: Tiro liro-liro e Uirapuru.
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satisfação por parte de alguns cronistas, mas existem, também, críticas. Não é possível dizer com
clareza a que aspecto musical o cronista se refere.
No fim deste ano [1936], houve solenidade de formatura das “professorandas” do
Colégio Santa, com missa solene cantada, sendo para se assinalar que o coro das
freiras, reforçado pelas alunas, desempenhou-se bem em sua tarefa, o que nem
sempre acontece. (CRÔNICAS, 1946).

O certo era que as irmãs mantinham as atividades musicais no colégio com muito zelo e
dedicação. Valorizavam a prática e buscavam mantê-la sempre em consonância com pensamento
de seu tempo. Assim foi em relação às reformas e novas ideias trazidas pelo Concílio Vaticano
II. Em 1977, segundo o registro presente no TOMO 01, houve no Colégio Santa Clara um curso
de canto litúrgico com o Padre José Henrique Weber (n. 1932), doutor em Música Sacra pelo
Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma, e ainda hoje uma figura de referência no universo da
música sacra católica. Junto com o curso, houve a visita a Goiânia de um dos mais importantes
coros ligados a instituições religiosas do Brasil: os Canarinhos de Petrópolis.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fundação do Colégio Santa Clara, em 1922, foi, sem dúvida, um marco definitivo para
a história da antiga Campinas, uma base educacional para a nova capital do estado de Goiás
que estava por chegar, uma década mais tarde. Não apenas por sua excelência educacional,
mas por toda uma influência cultural que o colégio desempenhou ao longo do recorte histórico
aqui abordado. Em se tratando dos aspectos musicais do colégio, sua estrutura foi rapidamente
desenvolvida. Além disso, em virtude de a música e a atividade coral estarem entre as principais
ferramentas de, segundo a Igreja, elevação espiritual, a formação musical, mínima que fosse, era
uma das principais características da formação religiosa consagrada. Assim, as irmãs do Colégio
Santa Clara tinham formações diversas em música, atuando no ensino e prática de instrumentos
musicais, canto, regência, teoria e percepção. Têm-se, assim, um solo fértil para o cultivo de uma
atividade coral sólida e duradoura.
É certo afirmar que a atividade coral do Colégio Santa Clara foi uma das principais do colégio,
no que tange o trabalho artístico. E, decerto, uma bastante representativa, pois a maior parte do
acervo musical consta de partituras para grupos corais. Além disso, constatou-se que eram os
corais do Santa Clara os convidados a participar das principais solenidades públicas do Estado.
Além disso, os corais do Santa Clara eram figuras constantes nas atividades litúrgico-religiosas
da região, sendo responsáveis pelas partes musicais de muitas celebrações.
Irmã Áurea Cordeiro de Menezes foi o nome mais importante nesta trajetória, pois transpôs
a importância da atividade coral do Santa Clara de um nível local a um nível regional, através de
participações em meios de comunicações e a gravação de um disco.
A atividade coral no
Santa Clara, como a mais representativa atividade musical da instituição, foi um importante
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capítulo da história da música de Goiânia e de Goiás, por ser ele a primeira e uma das mais
influentes instituições educacionais da capital. E é inegável que seus reflexos ainda serão sentidos
por muito tempo.
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O Projeto Cajuzinhos do Cerrado: um diferente olhar sobre o
ensino coletivo de instrumento musical
Igor Viana Monteiro
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RESUMO: Este artigo busca refletir sobre o ensino coletivo de instrumento musical, abordando
seus aspectos históricos e focando nos benefícios alcançados por essa metodologia, seja musical,
cognitiva, cultural, social ou psicológica. Embora seja uma metodologia antiga, que surgiu no
século XIX, tem sido utilizada e ganhado espaço na prática docente no Brasil atualmente. Outro
ponto importante abordado são os aspectos metodológicos que envolvem a prática do professor
que opta por trabalhar com essa metodologia, aspectos que vão entre a estrutura da aula coletiva,
os elementos que constituem as aulas e o perfil ideal do professor para tornar o processo de
ensino-aprendizagem humanístico. Através da análise da revisão de literatura com autores/
pesquisadores que trabalham no ensino coletivo de instrumentos musicais, o artigo traz algumas
reflexões que mostram a viabilidade de trabalhar com essa metodologia em vários contextos,
inclusive como alternativa ao ensino básico das escolas brasileiras, tendo o estudante como peça
central do processo educativo/musical.
Palavras-chave: Ensino Coletivo de Instrumento Musical, Ensino Coletivo de Violino, Educação
Musical Humanista

The Cajuzinhos do Cerrado Project: a different approach to the group teaching of musical instruments
Abstract: This article focuses on the group teaching of musical instruments, examining the historical
aspects and highlighting the benefits of this methodology with respect to its musical, cognitive, cultural,
social, and psychological features. Although a longstanding methodology that emerged in the 19th
century, it has recently acquired greater importance in teaching practice in Brazil. Another important
topic that is covered is the methodological aspects of the teacher’s practice, including the structure
of the collective class, the elements constituting the class, and the ideal teacher persona to humanize
the teaching-learning process. The article presents observations concerning the applicability of this
methodology in various contexts, while reviewing authors/researchers in the field of group teaching
of musical instruments. This approach is an alternative to the basic educational system of Brazilian
schools in which the individual student is the focal point of the educational/musical process.
Keywords: Group Teaching of Musical Instruments, Group Teaching of Violin, Humanist Musical
Education.
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1. Introdução
O ensino coletivo de instrumento musical no Brasil se inicia nos anos 50, em meio a um
cenário de mudanças políticas e mesmo após quase quatro décadas da expansão e democratização
do ensino da música vivenciada através do Canto Orfeônico, o qual teve como maior representante
o Maestro Heitor Villa-Lobos, o contexto cultural se mostrava débil, onde “o acesso ao lazer e à
cultura era limitadíssimo”, afirma Almeida (2004, p. 12). O ensino coletivo de instrumento musical
se deu a partir da criação de bandas de música nas fábricas do interior de São Paulo, no município
de Tatuí, sob a orientação do professor José Coelho de Almeida e com auxílio do professor
Spártaco Rossi. Mais tarde, no final da década de 60, José Coelho de Almeida assume a direção
do Conservatório Estadual Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos (1968 – 1983), e nos anos
80, dá início a um trabalho de ensino coletivo de cordas.

[...] na década de 1980, já como diretor do Conservatório Estadual “Dr. Carlos de Campos”,
de Tatuí, José Coelho de Almeida iniciou um projeto pioneiro de ensino musical coletivo,
através dos instrumentos de cordas, tendo como professores o violonista Pedro Cameron e
o trompista José Antônio Pereira. (Ying, 2007, p. 21)

Na década de 70, os Professores Alberto Jaffé e Daisy de Luca iniciaram, em Fortaleza, um
trabalho com instrumentos de cordas cuja proposta metodológica era de ensino coletivo. O projeto
foi desenvolvido a partir de um convite feito pelo Serviço Social da Indústria (SESI) do Ceará.
Alguns anos depois surge o convite do Ministério da Educação e Cultura (MEC) por intermédio
da Fundação Nacional de Arte (FUNART), para aplicar esse mesmo projeto em todo Brasil, sendo
então denominado Projeto Espiral. (YING, 2007, p. 22)
Em seguida, o professor Alberto Jaffé, iniciou um novo trabalho de ensino coletivo de
cordas friccionadas, desta vez, vinculado ao Serviço Social do Comercio (SESC). Na ocasião, Jaffé
estruturou uma orquestra que contemplou todos os instrumentos de corda friccionada.
O Sesc chegou a possuir uma orquestra com quatrocentos integrantes, com alunos de vários
níveis de aprendizado e também uma camerata composta de alunos mais adiantados. O
trabalho no SESC foi registrado pela gravação de um disco com dez faixas. A orquestra que
participou possuía 54 violinos, 12 violas, 24 violoncelos e 11 contrabaixos. (Ying, 2007, p.
22 e 23)

A metodologia de ensino de instrumento em grupo gradativamente ganha espaço formal
na esfera da educação musical brasileira visto que, novas demandas exigem novas metodologias
de ensino; seja na educação básica, no ensino não formal ou no ensino especializado. Com isto,
vários profissionais passam a fazer uso da metodologia de ensino coletivo em suas práticas
pedagógicas.
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Embora seja uma metodologia que vem se consolidando na área da educação musical,
observa-se, em certa medida, questionamentos, dificuldades e concepções as quais permeiam
a ação reflexiva dos professores e, por conseguinte, seus planejamentos e suas práticas quando
optam por atuar na área do ensino coletivo de instrumento musical.
O presente artigo, destarte, objetiva estruturar e propor reflexões acerca dos processos
metodológicos do ensino coletivo; e se justifica na necessidade da sistematização didática da
metodologia em causa, visto que há certa carência de material que norteie as ações dos educadores
nos diversos contextos aos quais possam estar inseridos. A natureza da presente pesquisa é
bibliográfica e empírica; seu enfoque é dado na experiência realizada no Projeto Cajuzinhos do
Cerrado.

2. O Projeto Cajuzinhos do Cerrado
Cajuzinhos do Cerrado é um projeto de ensino coletivo de violino iniciado em setembro de
2017 em uma escola de educação básica, localizada numa área rural entre as cidades de Goiânia/
GO e Nerópolis/GO. O projeto, ainda em andamento, envolve alunos entre 6 e 45 anos de idade. Em
2019 o projeto foi desvinculado da instituição de ensino de origem, passando a sediar no Itatiaia,
um bairro periférico da região norte do município de Goiânia, com o intuito de levar o atendimento
a uma esfera mais ampla da comunidade. Posteriormente, o projeto foi convidado a desenvolver
seus trabalhos na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.
Idealizado por Igor Monteiro, o projeto visa a democratização do acesso ao ensino da
música e o desenvolvimento integral do aluno a partir da música. A proposta de um ensino
mais humanizado pretende romper com os moldes tradicionais de educação musical que, em
geral, são tecnicistas e bastante rígidos. Atualmente o projeto, que conta com a colaboração da
educadora Almeritânia Monteiro e Danilo Ribeiro, atende 35 alunos. As aulas são semanais com
dois encontros de duração de uma hora e trinta minutos.
A atual conjuntura sanitária do país impossibilitou as atividades do projeto de maneira
presencial, conduzindo-os a uma reestruturação em sua modalidade de ensino e consequentemente
em sua metodologia. Neste ínterim, as aulas são pensadas em um modelo de ensino remoto,
divididas entre momentos síncronos e assíncronos. Os momentos síncronos são estruturados
para o trabalho coletivo, em que através do uso de uma plataforma pode-se manter a proposta
de socialização entre os integrantes, e por conseguinte, o aprendizado coletivo. Os momentos
assíncronos, por outro lado, são estruturados de maneira que os alunos possam se desenvolver
individualmente a partir do contato com o instrumento, da identificação das suas dificuldades, da
autocrítica, isto é, desenvolver-se a partir da autognose.
As aulas favorecem a musicalização dos alunos através do contato com o violino. A
coletividade das aulas se torna propícia para o desenvolvimento de aspectos como a criticidade,
motivação, aprendizagem colaborativa e sociabilização.
Durante o exercício da docência, o professor que originou o projeto observou práticas
pedagógicas recorrentes nas escolas regulares, sobretudo em conservatórios de música, as quais
tornavam os alunos acríticos e com fazer artístico limitado. Embora seja um cenário entristecedor,
esse é bem atual e presente nos espaços educativos. Professores discursam que querem alunos
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críticos e pensantes, mas na prática não toleram alunos questionadores, não abrem mão da
educação bancária1, tão bem explicitada pelo educador Paulo Freire. Tal posicionamento tem
prejudicado o crescimento dos jovens.
A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica
do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes
a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus
“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto
melhores educandos serão. (FREIRE, 2005, p.66)

Tais constatações corroboraram para o desenvolvimento das concepções pedagógicas
utilizadas no projeto, cujo objetivo é o desenvolvimento de seres autônomos, críticos e criativos,
visando a construção coletiva do conhecimento em contraponto ao saber “depositado”, meramente
transmitido.
2. 1 A dialética entre teoria e prática

Através da prática docente vivenciada no Projeto Cajuzinhos do Cerrado, pôde-se observar
diversos aspectos voltados para o ensino coletivo de instrumento musical que diferem e se
contrapõem com algumas questões teóricas encontradas na bibliografia pesquisada. De modo
geral percebe-se o uso da metodologia de ensino coletivo, se justificando basicamente na produção
de repertório de maneira eficaz e em curto prazo de tempo; tendo assim sua justificativa voltada
para o “produto final”.
Sem desmerecer a importância do produto final, acredita-se na potencialidade da
metodologia de ensino coletivo aplicada ao desenvolvimento humano e social, que se justifique
pelo “processo”, ou seja com o enfoque no aluno, para que este possa se desenvolver de forma
integral e não apenas musical. Dando continuidade à esta reflexão, elencou-se a seguir alguns
pontos de fundamental importância para a caracterização de um ensino mais humanizado.
Alguns teóricos, ao explicarem a metodologia de ensino coletivo, usam terminologias que
podem ganhar significados distintos, dependendo da maneira como são aplicadas. É o caso, por
exemplo, dos termos “homogêneo” e “heterogêneo”, que são aplicados fazendo referência ao uso
de instrumentos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O ensino homogêneo ocorre
quando temos um grupo que apresenta o mesmo instrumento musical, como por exemplo aulas
coletivas de violão, ou aulas coletivas de piano. Já o ensino heterogêneo ocorre quando há o uso
de instrumentos variados na mesma classe, que é o caso do ensino de cordas friccionadas, ou
instrumentos de sopro da família das madeiras e dos metais, como nas bandas, por exemplo.
(Sousa 2019, p. 21).
Todavia, a prática docente desenvolvida no Projeto Cajuzinhos do Cerrado, mostra que
1
Terminologia utilizada pelo educador Paulo Freire para definir um modelo de educação tradicional em que um
sujeito professor apenas deposita, narra, transfere ou transmite o conhecimento aos sujeitos ouvintes que memorizam
o conhecimento de forma mecânica.
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também é pertinente caracterizar o ensino como homogêneo e/ou heterogêneo com base na
apropriação técnico-musical dos alunos.
Partindo do pressuposto que os indivíduos são seres idiossincráticos, diferentes em suas
igualdades, sob o aspecto humano, o ensino coletivo sempre exigirá uma didática diferenciada
pois todo grupo é, em última instância heterogêneo. Encarar o processo ensino-aprendizagem
num contexto onde alunos iniciantes se misturam aos alunos mais avançados, além de garantir
o direito de inclusão social é também um grande desafio para o educador. A existência de vários
níveis técnico/musicais em uma única turma denota o caráter heterogêneo. Neste sentido, o perfil
da turma pode ser organizado tanto do ponto de vista da utilização de instrumento, quanto do
desenvolvimento técnico dos alunos inseridos na turma.
Nos primeiros contatos com a metodologia de ensino coletivo de instrumento, o professor
sem vivência no ensino coletivo tende a trabalhar da mesma forma que no ensino individual.
Uniformizar tecnicamente o grupo, está inserido no conjunto de ações do educador que inicia sua
prática no modelo de aula coletiva, haja vista que sua carreira docente ou formação tenha se dado
dentro do modelo individual de estudo, o qual não possibilita a presença de desnivelamento, por
se tratar sempre de um único aluno por turma.
No ensino coletivo, nas primeiras aulas, faz-se um diagnóstico dos alunos observando
criteriosamente, não só o perfil técnico e musical, mas principalmente, o nível de envolvimento e
de determinação de cada aluno. Embora o nivelamento da turma seja pertinente e aparentemente
mais favorável ao desenvolvimento dos alunos, é notório um crescimento considerável do alunado;
fora do campo de ação do professor, os alunos de diferentes níveis socializam o conhecimento,
gerando o crescimento coletivo.
O convívio entre alunos de diferentes níveis técnico/musicais possibilita o desenvolvimento
de todos os educandos inseridos no processo de ensino/aprendizagem. Os alunos mais avançados
se desenvolvem através da partilha do conhecimento, se sentem estimulados pela sensação de
auxiliar os colegas, de assumir o papel do professor, levando-os a praticar o instrumento e a buscar
mais conhecimento. Os alunos menos avançados estabelecem metas a partir do convívio com os
que possuem maior técnica instrumental, essa criação de meta é associada ao desejo pessoal
de querer aprender mais, de tocar novas músicas, de tocar outras melodias. “A aprendizagem
significativa acontece quando o assunto é percebido pelo aluno como relevante para os seus
propósitos, o que significa que o aluno aprende aquilo que percebe como importante para si”.
(ROGERS, 1974 apud ESCARIO, 2014, p. 88).
Parte dos alunos aprendem diversas músicas do repertório, se apropriam de técnicas do
instrumento sem nunca terem vivenciado em sala, o que nos leva a refletir que a heterogeneidade,
quando referente aos diferentes níveis em uma turma, traz uma característica importante para a
estratégia metodológica que visa o desenvolvimento de todos.
É pertinente levantar duas reflexões acerca da realocação de alunos, as quais foram
observadas através de vivências com algumas crianças inseridas no contexto do ensino coletivo
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de violinos no Projeto Cajuzinhos do Cerrado.
Primeiramente, a retirada de um aluno da turma a qual pertence para colocá-lo em outro grupo
com nível técnico inferior, devido a questões de desenvolvimento cognitivo, motor, ou qualquer
que seja, pode comprometê-los psicologicamente gerando desestímulo pela prática instrumental,
já a realocação de alunos para grupos com nível mais elevado exige o olhar atento para que o
mesmo não se posicione de forma arrogante e competitiva, comprometendo o bom convívio com
seus pares. Quando a realocação se faz imprescindível é importante que os educadores tenham
o zelo de não explicitar o motivo da troca de grupo para não expor o aluno. Com a realocação de
alguns alunos, nos primeiros meses de trabalho, pôde-se verificar que alguns deles continuavam
“sem progredir”, certificou-se mudanças negativas em alguns aspectos psicológicos tais como:
falta de entusiasmo, autoestima abalada, estímulo e sociabilidade comprometidos. O retorno
desses alunos aos grupos iniciais devolveu as condições psicológicas ideais e necessárias para
o desenvolvimento dos mesmos. Tal experiência nos fez perceber a heterogeneidade associada à
perspectiva do ensino humanizado.
A imitação de outros sugere que tenhamos bons modelos: o aluno ouve outros músicos ou
escuta suas composições? O professor é um modelo de comportamento musical sensível?
Seria também o maior reconhecimento do valor da interação social uma boa razão para
organizar maior quantidade de pequenos grupos do que usualmente fazemos? As evidências
sugerem que pode-se obter melhores resultados ensinando-se instrumentos em grupo em
vez de exclusivamente, de um em um (SWANWICK e JARVIS 1990; THOMPSON 1984 apud
SWANWICK, 2003)

A segunda reflexão está associada à primeira, e para corroborar com a atividade reflexiva
trazemos alguns questionamentos: Quem estabelece as metas de desenvolvimento da turma?
Qual tempo de desenvolvimento é determinado para a apropriação de conhecimento dos alunos?
Quem determina esse tempo? O nível técnico a ser desenvolvido é estabelecido por qual sujeito
no processo de construção do conhecimento? O desenvolvimento técnico deve ser o mesmo para
todos? O que caracteriza o progresso do aluno em sala de aula? O aluno não progride ou ele não
atinge metas impostas pelo professor? Há imposição de desenvolvimento técnico baseado em
juízo de valor do professor? Há comparação entre desenvolvimento de alunos? Esses e outros
questionamentos elucidam que cada aluno é constituído por sentimentos, razões, tempos,
sensações, saberes e habilidades diferentes; cada aluno é um universo de possibilidade em sala
de aula, então como o professor/mediador pode impor o nível técnico a ser desenvolvido dentro do
tempo que ele pré-estabeleceu? Como centralizar o ensino no aluno, propor uma educação musical
humanizada se o professor não consegue se desvencilhar de suas práticas ainda tecnicistas, que
visam exclusivamente o produto final?
Entendemos que o professor desempenha um papel de mediador no processo de ensino/
aprendizagem, e que, no ensino coletivo os alunos constroem o conhecimento mediados pelo
professor. Se todo o processo for centrado na figura do professor-regente essa prática nada
diferirá de um modelo tecnicista/tradicional. Numa perspectiva humanista e construtivista do
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ensino coletivo, o foco do trabalho realizado está no processo e não no produto. Deve-se criar um
ambiente ideal para que, através do convívio, os alunos se desenvolvam coletivamente.
Se os professores aceitam os alunos como eles são, permitem que expressem seus
sentimentos e atitudes sem condenação ou julgamentos, planejam atividades de
aprendizagem com eles e não para eles, criam uma atmosfera de sala de aula relativamente
livre de tensões e pressões emocionais, as consequências que se seguem são diferentes
daquelas observadas em situações onde essas condições não existem. As consequências,
de acordo com as evidências atuais, parecem ser na direção de objetivos democráticos
(ROGERS apud GOBBI; MISSEL, 1998, p.27 apud ESCARIO, 2014, p.89).

Sendo assim, independente do perfil de uma turma, o professor precisará analisar as
particularidades da mesma; planejar suas atividades respeitando o desenvolvimento do todo. Isto
implica, dentre outras questões em: fazer adequações aos arranjos dos repertórios trabalhados,
respeitando e se atentando aos diferentes níveis técnicos dos alunos, observando as semelhanças
técnicas entre o instrumental que possui em sala de aula.

2.2. Qual repertório ideal? Mozart ou Luiz Gonzaga? O quê, como e quando trabalhar?

Uma dúvida sempre presente entre educadores musicais, é sobre qual repertório trabalhar
com os alunos. Alguns defendem o repertório erudito, outros defendem o uso da música popular,
enquanto outros contestam o uso da música midiática. Como dito anteriormente, o foco da
metodologia adotada neste projeto é, o processo e não o produto, o aluno, portanto. Desta forma,
o que nos leva a pensar que podemos determinar e impor o repertório a ser trabalhado pelo grupo?
Defendendo uma educação musical que contribua para a expansão – em alcance e qualidade
– da experiência artística e cultural de nossos alunos, cabe adotar uma concepção ampla
de música que, suplantando a oposição entre popular e erudito, procure apreender todas as
manifestações musicais como significativas – evitando, portanto, deslegitimar a música do
outro através da imposição de uma única visão. (PENNA, 2003, p.77)

A busca pelo repertório ideal requer bastante empenho do educador ao planejar as atividades
que serão aplicadas. Para isso, deve-se lançar mão de duas concepções indispensáveis: o
contexto sociocultural e a capacidade técnica dos alunos.
A escolha de músicas que mantenham o estímulo pela prática instrumental pode estar
associada ao contexto sociocultural e à faixa etária da turma com a qual se está trabalhando. Partir
do universo dos alunos e depois apresentar novas possibilidades, é uma estratégia fundamental,
pois o trabalho se torna mais significativo e atrativo, levando o aluno a se manter estimulado.
O papel do professor-regente é analisar, com o passar das aulas, qual o momento ideal para se
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apresentar músicas que não fazem parte do contexto da turma, despertando a curiosidade para
as obras que serão executadas, neste caso, a curiosidade passa a ser o elemento que irá manter
o interesse do aluno pela execução do repertório.
Os contextos social e cultural das ações musicais são integrantes do significado musical
e não podem ser ignorados ou minimizados na educação musical. Teorias estéticas, com
suas afirmações de que o significado e o valor musical transcendem tempo, lugar, contexto,
propósitos humanos e utilidade, falham ao se responsabilizar pelo âmbito mais amplo de
significados inerentes nas ações musicais individuais e coletivas. Tais teorias erram por
não prover uma fundamentação adequada para o fazer musical ou para o ensino musical.
Apesar disso, toda música deve ser vista como intimamente vinculada às condições e ao
contexto social e cultural. A teoria e a prática da educação musical devem responsabilizarse por essa contextualização da música e fazer musical. Os educadores musicais devem
ter, por conseguinte, uma fundamentação teórica que una as ações de produzir música com
os vários contextos dessas ações, para que o significado musical apropriadamente inclua
todas as funções humanizadoras e concretas da música. (SWANWICK, 2003, p.46)

O segundo aspecto é o nível técnico dos alunos. Músicas muito difíceis para alunos
iniciantes podem gerar a frustração, pelo desestímulo de não conseguir alcançar o objetivo. Já
músicas muito fáceis, que não favoreçam o desenvolvimento técnico dos alunos, podem não
gerar expectativas, o que também pode ocasionar desinteresse nos alunos. Em casos de turmas
heterogêneas2, do ponto de vista do desenvolvimento técnico, é mister que o professor regente
adeque o repertório para atender aos diferentes níveis técnicos presentes em sua turma.
Durante as aulas, se não houver a prática de autoavaliação pelo educador e de avaliação
do desenvolvimento do todo, o professor pode se tornar vítima do modelo tradicional/tecnicista
bem difundido socialmente e focar a sua atenção especificamente no alcance do produto final,
impedindo-o de observar as fragilidades e avanços de cada aluno.
Embora alguns educadores não percebam, o tecnicismo pode estar presente de várias
formas no processo educacional, dentro do ensino musical/instrumental o mais usual é o preparo
incessante de repertórios para determinadas apresentações, em que o padrão de qualidade e o
tempo de preparo das músicas são impostas pelos educadores para atender à um determinado
fim, no caso as apresentações, que devem atender à um modelo de perfeição socialmente
estabelecido, não considerando a realidade dos estudantes e alterando a perspectiva do aluno
como centro do processo educacional
O ofício da docência se apresenta indissociável ao ofício de aprender. Quando se trata de
um processo de construção coletiva em que todos os sujeitos estão involucrados na construção
cognitiva, isto se torna mais evidente. Não podemos olvidar de mencionar que, para este quadro
se estabelecer, é necessário que o professor aceite sua posição de aprendiz em sala de aula.
O posicionamento de professor aprendiz possibilita a vivência da aula em sua complexidade e
2
Embora o termo heterogêneo seja utilizado por alguns autores fazendo referência ao uso do instrumental
diversificado em um mesmo grupo no ensino coletivo, o conceito de heterogeneidade trazido pelo autor se caracteriza
tanto pelo uso do instrumental diversificado quanto pelos diferentes níveis técnicos dos alunos que se encontram em
um mesmo grupo de ensino coletivo.
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totalidade, permeando os vários campos do fazer artístico: fruição, reflexão, criação, interpretação e
criticidade. Haja vista que a relação professor/aluno e aluno/professor favorece um posicionamento
igualitário que se retroalimenta gerando o desenvolvimento coletivo, respeitando a subjetividade
dos sujeitos, proporcionando a produção e não a transmissão do conhecimento.
É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação
pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não
há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que
os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém. (FREIRE,
1996, p. 23)

A afetividade constituída entre mediadores e alunos é um fator que melhora o
desenvolvimento do aprendizado e contribui para o crescimento pessoal do alunado. Para se
estabelecer esse vínculo o mediador precisa intentar compreender seu aluno, observar suas
fragilidades e habilidades, aceitá-lo, ser capaz de se colocar no lugar do outro entendendo sua
realidade cognitiva, psicossocial e cultural, se isentando de julgamentos e se tornando empático.
Esse posicionamento é fundamental para que uma relação de confiança, empatia, respeito e
referência entre os sujeitos envolvidos seja estabelecida e posteriormente incite o aluno, através
da autocrítica e da autonomia, a mudanças internas.
Numa perspectiva educacional humanista, em que o processo pedagógico é centrado no
aluno, e numa perspectiva sócio construtivista, em que seres humanos se desenvolvem a partir
da interação e convívio com seus pares, a conexão familiar no processo educacional se torna um
fator relevante para o desenvolvimento da criança.
O cenário da sala de aula se modifica constantemente, tendo em vista que uma aula
não se limita a estruturas prediais, o crescimento ocorre ora no projeto musical, ora em casa.
Essa maleabilidade possibilita a participação direta da família no desenvolvimento do aluno,
incentivando o estudo em seu lar, contribuindo para o crescimento da autonomia e autocrítica.
Algumas vezes as abordagens familiares sem direcionamento podem ocasionar o desestímulo ou
até mesmo a desistência. Para evitar tal ação é pertinente que o facilitador estabeleça diálogos
com os responsáveis pelas crianças, mostrando formas de abordagens e direcionamentos
que valorizem o desenvolvimento humano e musical, ressaltando o protagonismo do aluno no
crescimento cognitivo, social e cultural.
Esse relato nos mostra que de nada vale a metodologia se na prática o professor ainda
se deixa embasar por práticas tecnicistas. Entender a particularidade do aluno e respeitá-la é
uma ação que demanda muito trabalho, tanto no momento de se planejar quanto no momento da
aplicação das atividades; no entanto, acreditamos que não é a melhor forma, mas a única forma
de propor uma abordagem humanística.
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3 Considerações finais
Considerando a busca pela utilização dessa metodologia e a escassez de material
bibliográfico que tange o Ensino Coletivo de Instrumento Musical, relatar experiências voltadas à
aplicabilidade desta metodologia se faz mister para nortear a prática pedagógica dos educadores
musicais.
Acreditamos que uma das alternativas possíveis para solucionar essa fragilidade do
Ensino Coletivo de Instrumento é divulgar pesquisas e vivências neste campo de atuação, a fim de
contribuir para o melhor desenvolvimento da prática pedagógica e reflexiva do professor em sala
de aula.
Desta forma, este artigo assume uma posição de instrumento norteador para o uso da
metodologia de ensino coletivo, detalhando conhecimentos necessários para o planejamento
didático-prático das aulas, explicitando alternativas metodológicas presentes, tanto na prática
quanto na teoria, visando a possibilidade de uma Educação Musical mais humana em contraponto
ao modelo tradicional tecnicista ainda tão forte em nossa sociedade.
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Resumo: Musicalização nas escolas da rede municipal de ensino foi uma experiência ocorrida
durante um semestre em todas as escolas da área urbana de Pirenópolis, realizada em parceria
com a secretaria de educação do município que contava, no segundo semestre de 2018, com 31
turmas de Educação Infantil e 54 turmas de Ensino Fundamental, atendendo crianças de 2 a 11
anos de idade. A proposta de musicalização partiu do viés da educação musical, do estudo da
arte e da cultura, buscando atender a legislação vigente que implementou o ensino de música na
Educação Básica. Os conteúdos foram aplicados a partir do tripé da música: melodia, harmonia
e ritmo, respeitando a faixa etária dos alunos e o conteúdo programático. A imersão no cotidiano
semanal dos alunos construiu os fios de significados e ao mesmo tempo agregou conhecimentos
e valores a partir das vivências escolares. Foram contemplados a audição, o canto, o contato com
instrumentos musicais diversos, o movimento corporal, a atenção, a concentração, dentre outros.
A metodologia empregada proporcionou ações e reflexões acerca da prática escolar integrada à
vida como um todo, por meio da interseção entre festas populares, repertório do universo infantil,
método e performance. As atividades aplicadas durante as aulas culminaram numa apresentação
pública, no teatro local, com a participação de 80 crianças. Os arranjos musicais foram elaborados
de forma a integrar os participantes, respeitando os diferentes níveis e perpassando rituais
cotidianos que possibilitaram (re)construir os conteúdos identitários internalizados e praticados
pelos participantes.
Palavras-chave: Musicalização, Educação Pública, Pirenópolis, Cultura Popular

The Musicalization in the municipal school system network: a musical experience
Abstrat: The Musicalization in the municipal school system was an experience that occurred during one
semester in all schools of the urban area of Pirenópolis. The project was carried out in partnership with
the municipality’s education department, which had, in the second semester of 2018, 31 classes of Early
Childhood Education and 54 classes of Elementary Education, serving children from 2 to 11 years. The
musicalization proposal started from the bias of musical education, the study of art and culture, seeking
to comply with the current legislation that implemented the teaching of music in basic education. The
contents were lectured based in the music tripod: melody, harmony and rhythm, respecting the age
group of the students and the programmatic content. The immersion in the students’ daily routine built
the threads of meanings and, at the same time, added knowledge and values from school experiences.
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Hearing, singing, contact with different musical instruments, body movement, attention, concentration,
among others, were contemplated in the process. The methodology employed provided actions and
reflections about school practice integrated with life as a whole, through the intersection between
popular festivities, children’s universe repertoire, method and performance. The activities taught during
classes culminated in a public presentation, at the local theater, with the participation of 80 children.
The musical arrangements were designed to integrate the participants, respecting the different levels
and going through daily rituals that made it possible to (re)build the contents of identity internalized and
practiced by the participants.
Keywords: Musicalization; Public Education, Pirenópolis, Popular Culture

Música e Ensino – O Desafio
Desde a mais tenra idade a criança convive com muitas experiências sonoras, assim,
é patente em todas as esferas sociais que a música tenha uma função primordial, pois ela cria
e reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a música exerce um relevante papel na
formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias, informações e conceitos, servindo
para o aprimoramento do aprendizado. Coelho, diz que,
quando nasce, cada criança já tem, no próprio corpo, vários instrumentos musicais: a voz,
para cantar, as mãos para bater palmas, e o coração pulsando como um tambor, marcando
o caminhar pela vida com seu ritmo constante, acompanhado pelo sopro leve da respiração
(2006, p. 6).

A música como forma de expressão encontra-se nos hemisférios cerebrais, equilibrando
o pensar e o sentir. A percepção auditiva trabalha a afinação, a coordenação motora e os movimentos
são estimulados através da pulsação rítmica, a melodia está ligada diretamente ao emocional, a
harmonia desenvolve o racional e a inteligência. Por meio do alicerce fundamental da música, que
são o ritmo, a melodia e a harmonia, torna-se possível trabalhar com a criatividade, despertar o
gosto para ouvir e tirar sons nos mais variados instrumentos a começar com o próprio corpo.
Para Bruscia, a música pode ser utilizada como uma experiência multifacetada
envolvendo a pessoa, o processo, o produto e o contexto. Suas propriedades terapêuticas atuam
na comunicação, nas relações intra e/ou interpessoais, na mobilização e na expressão agindo
sobre as necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Aliado a imbrincada teia
de sentidos e significados tecidos pela diversidade da existência cultural humana. Assim,
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a música é definida como uma instituição humana na qual indivíduos criam significado
e beleza através do som, usando as artes da composição, improvisação, performance e
audição. Significado e beleza são derivados de relações intrínsecas criadas entre os próprios
sons e entre os sons e outras formas da experiência humana, bem como o próprio universo
(BRUSCIA, 2016, p. 23).

Como meio expressivo a música pode ser entendida como linguagem reconhecida,
segundo Guest (2006), é uma segunda língua a aprender e para aprendê-la é preciso curiosidade,
vontade, garra e motivação. Assim, com vista em sua aprendizagem é imprescindível que parta
como forma de arte, lazer e de socialização das pessoas.
Incluir música no cotidiano escolar tem como objetivo melhorar o aprendizado,
aproximando mais ainda essa arte da vida dos alunos. As experiências musicais estimulam o
desenvolvimento do pensamento criativo, lógico e crítico, possibilitando aos alunos ampliar a
compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si
e com a natureza.
A musicalização contribui de maneira significativa e sistemática no processo integral
de desenvolvimento da criança. Tangarife, afirma que, musicalizar, é, portanto, um despertar para a
linguagem sensível dos sons, fazendo vibrar o potencial musical presente em todo indivíduo, além
disso, uma de suas tarefas consiste em buscar meios para chegar a influenciar positivamente a
conduta do homem em relação ao som e a música (2008, p. 7).
O fazer musical, a partir do projeto de musicalização apresentado neste artigo,
concentrou-se na produção e na apreciação musical das crianças, no uso de instrumentos musicais,
da voz, da integração de som e movimento, dos jogos musicais, da escuta sonora, do ritmo, da
socialização, da valorização das tradições, itens que foram desenvolvidos concomitantes com as
atividades escolares. Para Brito (2003), esse compêndio de fazeres musicais constitui um valioso
aporte de ideias e possibilidades para o desenvolvimento da linguagem musical, que tem como
perspectiva a formação de seres humanos sensíveis, criativos e reflexivos.
Neste artigo propõe-se apresentar o percurso teórico que norteou a elaboração
e o desenvolvimento do projeto de musicalização nas escolas, descrever o modus operandi da
proposta, a avaliação dos participantes e a análise dos proponentes do projeto.

O projeto – Uma Possibilidade
Desde o início do século XX quando Mário de Andrade documentou as tradições
musicais do povo reunindo um cancioneiro popular para uso dos brasileiros e Villa-Lobos também
como um dos responsáveis pela inclusão da disciplina de canto orfeônico nas escolas brasileiras
tem-se um campo fértil para a inclusão da música na educação formal, contudo, as dificuldades
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de implementação e consolidação traçam um arranjo que carece de harmonia com a extensão do
Brasil, sua diversidade e peculiaridades com as quais vive a educação.
Com a evolução da educação e das leis que regem o ensino no Brasil, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação LDB 9394/96, deu abertura para que em agosto de 2008 fosse sancionada
pelo presidente Lula, a Lei Nº 11.769, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas de
educação básica. Desde então, é notória as dificuldades encontradas para implementação da lei,
apesar do consenso de sua importância para a formação do educando. Os desafios se colocam
principalmente nas políticas de formação de professores e na ampliação de ações isoladas.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento que foi criado para
conduzir o ensino das escolas brasileiras, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio e surgiu
com vistas a funcionar como uma orientação aos objetivos de aprendizagem de cada etapa da
formação escolar, potencializando a qualidade e desenvolvendo a aprendizagem, sem ignorar
as particularidades de cada escola no que diz respeito à metodologia e aos aspectos sociais e
regionais. No campo da música, a Base Nacional Comum Curricular prevê que esta
é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e
significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como
resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. A ampliação
e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação,
reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos
mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a
música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para
sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade (BNCC, 2017, p. 194).

Chega-se ao século XXI ainda com o desafio de aproximar o fazer musical com a realidade
escolar, juntar num mesmo balaio de gatos, felinos tão diferentes, mas com um único objetivo, o
intuito de perpetuação dos saberes e fazeres da cultura humana. Reis, ao dar destaque para os
conhecimentos musicais mais próximo dos alunos, no intuito de valorizar a cultura conhecida e
reconhecida pelo educando, afirma que,
conhecendo nossa cultura popular e mantendo vivas as nossas tradições, teremos uma
cultura renovada, dinâmica e revitalizada. Acredito que, assim, estaremos tecendo um viés
para a inclusão da cultura popular brasileira na educação, na formação e na transformação
do indivíduo (2010, p. 13).

Alicerçadas nestes pressupostos legais e buscando uma consolidação do estudo da
música dentro do currículo da rede pública da Educação Básica de Pirenópolis é que foi pensado
e executado o projeto de musicalização. O intuito era oferecer às crianças da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental oficinas práticas de música, pois a música como comunicação sonora
fala ao mesmo tempo ao horizonte da sociedade e ao vértice subjetivo de cada um, sem
deixar reduzir às outras linguagens. Esse limiar está fora e dentro da história. A música
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ensaia e antecipa aquelas transformações que estão se dando, que vão se dar, ou que
deveriam se dar, na sociedade (WISNIK, 2011, p. 13).

Afinar ouvidos e vozes, desde a mais tenra idade, pressupõe produzir sons musicais
que ultrapassam gerações e se perpetuam na atualidade tanto para o indivíduo quanto para a
interação comunitária. Ao inserir no campo do currículo escolar a música voltada para as raízes
culturais indígenas, africanas e europeias pressupõe a valorização de conhecimentos referenciais
construídos por nós, como povo, durante séculos.
A proposta trabalhou em três vertentes básicas: a formação de monitores, a integração
ao currículo básico de cada série de forma interdisciplinar e a valorização das músicas da tradição
local e do universo popular. Foi uma experiência piloto bem sucedida que apontou possibilidades
reais de implementação na engessada estrutura da educação básica no país.
É importante destacar a singularidade e a fertilidade artística do espaço de
implementação do projeto, visto que, Pirenópolis é uma cidade histórica do interior de Goiás, conta
com quase trezentos anos, apresenta uma diversidade musical reconhecida pelas suas tradições,
as músicas da cultura local como as músicas sacras, as serestas, as músicas da banda de couro,
da centenária Banda Phoenix, da congada, da contradança, das modinhas, dos cantos de folia e
dos cantos de trabalho se materializam ao longo das gerações.
Este repertório musical está internalizado na população sendo reconhecido pelos
pirenopolinos como tradição e, portanto, representantes das suas identidades e do seu modo
de ser e estar no mundo. Daí a importância de a escola trazer o repertório local para vivenciar
coletivamente as diferentes modalidades musicais do cotidiano do município, se estendendo para
as cantigas de roda, música regional, enfim o universo da música popular indígena, africana e
europeia.
Segundo Vilela, o professor lida com a singularidade e quando pensamos em método
há por trás deste a palavra cultura. “Vamos criar algo para ensinar a quem? A música popular
exprime incessantemente os anseios de seu povo” (2012, p. 134). As riquezas culturais brasileiras,
cujos saberes e fazeres transmitidos de pai para filho por inúmeras gerações, podem e devem ser
valorizados pela escola.
Nas pesquisas sobre a música em Goiás, Belkiss S. Carneiro de Mendonça, dedica
amplo espaço no trato da música em Pirenópolis. A musicista visita os arquivos particulares e
entrevista figuras relevantes da tradição musical da cidade e escreve:
lá existem, em grande número, Missas, Te-Deum, ladainhas, motetes, hinos religiosos
para coros, geralmente a 4 vozes, acompanhados por pequenos conjuntos orquestrais
ou banda e que representam uma documentação vasta e valiosa, a mais importante,
talvez, existente em nosso Estado (MENDONÇA, 1981, p. 98).

Desse modo, sabendo da importância da música em si e como linguagem que permeia
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o fazer cotidiano trazendo as lembranças e as vivências em suas diferentes formas de expressão
é que justifica o estudo em Pirenópolis - reconhecida pelo senso comum como “berço da
cultura goiana” ou mais especificamente “berço da música em Goiás” - onde se encontra amplo
repertório musical de músicas tradicionais nos motivamos a elaborar uma proposta de trabalho
diferenciada através do Projeto de Musicalização aplicado nas escolas de Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
O projeto, desenvolvido no segundo semestre de 2018, atingiu 85 turmas da rede
teve um custo de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) gastos com a equipe de elaboração e
acompanhamento do projeto, para o pagamento de três monitores durante quatro meses e para
aquisição de materiais específicos como flautas doces e bandinhas rítmicas. Os demais materiais
pedagógicos e alguns instrumentos foram cedidos pelas escolas.

Musicalização no Cotidiano da Escola
A estratégia didática proposta pelo projeto buscou explorar as práticas musicais,
integradas ao contexto sociocultural por meio da ludicidade, da percepção, da expressividade
e da imaginação ressignificando espaços da escola e fora dela no âmbito da arte. Ao utilizar a
linguagem musical para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, intentou-se
compreender a linguagem musical por meio dos princípios teóricos básicos da música: ritmo,
melodia e harmonia.
As práticas musicais em sala de aula buscaram conscientizar e experienciar diferentes
paisagens sonoras e, assim, experimentar diferentes maneiras de produzir música. As dificuldades
financeiras das escolas públicas são uma realidade e a falta de tempo e de instrumentos fizeram
com que a valorização da voz como instrumento musical e as técnicas de solfejo da musicalidade
reconhecida pelos alunos fossem uma estratégia possível naquele momento.
A adequação ao cotidiano escolar com a seleção e manipulação de diferentes fontes
e materiais utilizados pela escola na introdução das composições musicais foi uma estratégia
para que ambientação e aceitação do projeto. A escassez de instrumentos não foi um inibidor
para se vivenciar o repertório musical, a utilização do corpo como instrumento para desenvolver
atividades prazerosas, ressaltando a importância da ação educativa como aprimoramento do ser,
e possibilitando conhecer, analisar e experimentar os mais variados ritmos e sons.
Desenvolver a integração dos alunos através do fazer musical possibilitou um
ambiente de descoberta e revelação interna, contribuindo para o desenvolvimento da criatividade,
da sensibilidade, da memória criativa e auditiva. Ao mesmo tempo em que foi introduzida a
história da música, dos instrumentos musicais, da prática das escalas, tudo isso em sintonia com
a valorização do repertório de músicas locais e das relações de sonoridade de acordo com as
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situações práticas.
As estratégias e objetivos do projeto se assentaram numa educação que visa a formação
plena do aluno priorizando as ações e trabalhos realizados com foco na criação de oportunidades,
por meio do incentivo, da criatividade e do conhecimento de boas experiências. A proposta está
do acordo com o pensamento de Schafer, “o tema objeto deste estudo é o som, e a tarefa é sugerir
aos professores caminhos que possam auxiliar seus alunos a ouvir de maneira mais eficaz” (2009,
p. 13). A educação dos sentidos contribui para a formação de ambientes saudáveis, não basta
ter orelhas, é necessário ouvidos atentos para a escuta do mundo, além de aliar os elementos
rítmicos, os movimentos, a voz, a integração entre alunos, monitores e professor.
O desenvolvimento do projeto consistiu em três etapas distintas e sequenciais, a primeira
se refere a capacitação e acompanhamento de monitores que trabalharam com a musicalização;
a segunda etapa foi o trabalho realizado pelos monitores com os alunos, acompanhados do
professor regente, durante 50 minutos por semana em cada sala de aula, que serviu para inserção
da música dentro do dia-a-dia das escolas; e, por fim, a terceira etapa que foi o momento em que
houve a expansão do trabalho para fora dos muros da escola quando o projeto foi apresentado
nas comemorações natalinas.
A primeira etapa da implantação do projeto foi a capacitação dos monitores, no
planejamento das oficinas e acompanhamento das atividades a serem realizadas durante o projeto.
Para tanto, foram destinadas 4 horas de capacitação para três monitores e 3 horas mensais para o
acompanhamento e o planejamento das ações realizadas em sala de aula pelos monitores.
Nos encontros com os monitores fazia-se os feedbacks das práticas realizadas em sala
de aula e a atualização dos conhecimentos adquiridos. Esse trabalho dialogado e de realinhamento
das metas e ações era realizado sempre com intuito de proporcionar aos participantes envolvidos
na execução do projeto a utilização da música como recurso pedagógico na formação integral
das crianças. As práticas musicais desenvolvidas no processo de musicalização levaram em
consideração elementos básicos como o ritmo, a melodia e a harmonia, os parâmetros de som
como altura, duração, timbre e intensidade.
A segunda etapa, que consistiu nas atividades em sala de aula com crianças entre
2 e 11 anos, trabalhou-se os conteúdos integrantes do currículo escolar, enfatizando a vida
cotidiana e os temas transversais como cidadania, pluralidade cultural, cultura afro-brasileira,
meio ambiente, vida familiar e social, sempre com ênfase na prática e de atividades lúdicas. A
ampliação da consciência musical se deu por meio da reprodução e da repetição, pela busca
do autoconhecimento a partir do corpo, por meio do movimento corporal e emissão de sons
sincronizados com pulsação. Os exercícios de percepção rítmica com palmas, pulos, e outros
sons extraídos do próprio corpo.
As regularidades nas atividades se deram por meio de repetidos exercícios onde eram
acrescentadas novas possibilidades a cada encontro, podendo inserir movimentos variados,
alternância entre sons e silêncios, movimentos novos, com o intuito de desenvolver o corpo, a
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motricidade e a percepção. O uso de chocalhos, sinos, tambores, a apresentação de instrumentos
musicais variados, a exposição das sete notas musicais e das escalas ascendentes e descendentes,
a participação das rodas rítmicas, das cantigas de roda, das músicas da cultura local e também
o aprendizado de canções variadas promoveu a sistematização do conhecimento musical como
um processo contínuo de construção, por meio das práticas de sensibilização artístico-musical
das crianças. As atividades de musicalização passaram a fazer parte da rotina semanal da sala de
aula, esperada como momento prazeroso de recreação e diversão.
As oficinas na sala de aula realizadas pelos monitores ocorreram uma vez por
semana, durante 50 minutos, em cada escola. Os horários e o dia da semana obedeceram a
distribuição realizada pela administração da equipe pedagógica da Secretaria de Educação junto
com a administração das escolas. O monitor realizava uma oficina de musicalização semanal
apresentando as diversas possibilidades de vivências da prática musical como noções de notação
musical, percepção, solfejo, contato com diversos instrumentos, apreciação e história da música.
Para tanto, as oficinas eram distribuídas em três níveis de ensino, adequando as atividades as
idades das crianças, sendo: 1º nível, a Educação Infantil (crianças de 2 a 5 anos); o 2º nível, o
Ensino Fundamental 1º ciclo (crianças de 6 e 7 anos) e o 3º nível, o Ensino Fundamental 2º ciclo
(crianças de 8 a 11anos). Foi realizado um planejamento para cada nível, priorizando as atividades
lúdicas e a integração com o trabalho regular do professor titular.
A terceira etapa foi composta pelas apresentações extra sala de aula. O calendário
cultural de Pirenópolis é vasto, foi escolhido como parte do processo de formação musical as
apresentações natalinas, novembro e dezembro. Esse momento foi relevante para mostrar o
aprendizado adquirido em sala de aula com a música, o que certamente serviu para autoestima
do educando, aumentando a confiança, a valorização do trabalho em equipe e o convívio social da
criança, melhorando a integração do educando com sua comunidade e a escola.
Na realização do projeto foi determinante a parceria da coordenação de supervisão
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a equipe pedagógica e administrativa das
escolas, os professores regentes integrados com a equipe de planejamento e acompanhamento
do projeto e os monitores. A seleção do repertório foi elaborada tendo em vista o interesse dos
grupos de alunos, dos professores e da escola, atendendo a realidade de cada local. E, as aulas
foram planejadas tendo como enfoque os temas transversais incluídos no currículo escolar de
cada série, bem como a integração ao planejamento semanal do professor, funcionando como
complemento no enriquecimento da aula ou como uma introdução da temática a ser trabalhada.
A repetição das atividades, mas sempre acrescentando um elemento novo aos
movimentos, definiu-se um conjunto de ações e ritos para organização da rotina em sala de aula,
assim, as relações e a estrutura das aulas tomaram a forma de ritual com começo, meio e fim.
Esta estrutura é bastante próxima das formas rituais presentes na cultura popular e facilmente
compreendidas pelos alunos por estar internalizada.
Como tudo tem sua ordem e seu lugar, e como todo o ritual não é mais do que uma sequência
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cerimonial de gestos que são e tornam explícitas regras sociais, tudo o que acontece ensina.
Cantos, falas e rezas repetem todos os anos uma pequena fração de uma história já muito
conhecida, mas que, repetida com força de rito, se torna, mais do que apenas legítima, uma
ideia amada (BRANDÃO, 2010, p. 57).

Neste ato ritualístico para ensinar música na escola trabalhou-se as regras de conduta,
os momentos foram prescritos e, neles, os gestos individuais e coletivos, criando uma aura para o
aprendizado. A pulsação, o ritmo, os movimentos com bola, o canto, a inserção de um movimento
com o corpo como as palmas, o bater dos pés, a mão no peito, foram introduzidos como parte da
estrutura ritual.
As aulas foram constituídas de três momentos distintos, o aquecimento, com uma
música, ou uma história, ou apresentação de um instrumento musical. No segundo momento,
a vivência de roda rítmica, os exercícios respiratórios, as brincadeiras musicais. E, no terceiro e
último momento, o repertório, que consistia em aprender a letra, a melodia, o movimento, o ritmo.
No final um exercício de volta a calma.
Para alicerçar esse trabalho utilizou-se as cantigas de roda, “O Passo” como princípios da
inclusão e da autonomia (https://www.institutodopasso.org/o-metodo). Um exercício importante
foi reconhecer o silêncio como parte da música. Utilizou-se, ainda, o material dos Barbatuques,
com rit percussivo do Tum pá. (https://www.barbatuques.com.br/). Além, de conhecer as sete
notas musicais, as figuras de som e as figuras de silêncio. Todas estas práticas aliadas aos
exercícios dos parâmetros de som, timbre, altura, duração e intensidade. Pozzolli (1995), também
foi consultado na composição do planejamento e na prática.

Experiência Exitosa
O projeto de musicalização nas escolas públicas municipais de Pirenópolis foi uma
experiência exitosa por valorizar a arte musical nas escolas públicas ao implantar as oficinas de
música na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Foi relevante o fato de desenvolver uma
metodologia de formação de monitores aptos a trabalhar oficinas práticas de educação musical
para crianças e fazer com que os professores e a equipe administrativa se envolvessem no projeto
incentivando a comunidade, pais e responsáveis pelos alunos, a participarem mais ativamente do
dia a dia da escola através de reuniões e apresentações dos alunos nos eventos.
As metas, foram avaliadas de forma contínua atendendo os objetivos propostos, e após
a execução, averiguando-se os feedbacks e reajustando de forma a atender as necessidades reais
do dia a dia da escola. Os alunos foram observados durante todo processo verificando o interesse,
a participação na realização das atividades propostas. As atividades artísticas musicais e lúdicas
serviram para elevar o índice de aprendizagem em sala de aula e desenvolver o gosto pela escola.
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Os resultados puderam ser vistos para além dos muros das escolas, possibilitando práticas
culturais efetivas, inseridas no calendário cultural local.
A vivência musical dentro da escola possibilitou o trabalho das emoções, o
desenvolvimento da sensibilidade, da percepção auditiva, da sociabilidade, e reavivamento da
memória cultural, entre tantas outras coisas. Por meio da educação musical há a possibilidade de
se proporcionar aos educandos a vivência da ampliação da bagagem cultural. Assim, entendemos
que a presente proposta serviu para desenvolver a autoestima, valorizar os dons apresentados para
a musicalização e contribuir fortemente para melhoria da disciplina das crianças e adolescentes.
A vivência musical proporcionada por este projeto de musicalização se ambientou na
complexidade do cotidiano das instituições escolares com seus múltiplos valores e repercutiu
na vida de toda comunidade escolar, desenvolvendo o gosto e a sensibilidade pela música, bem
como, a capacidade de se utilizar da linguagem musical para expressar-se, além de construir e
perpetuar o rico patrimônio cultural musical. Confirmando, desse modo um dos mais relevantes
objetivos da escola, qual seja: a responsabilidade de transmitir valores culturais e artísticos à
sociedade.
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RESUMO: A presente pesquisa é resultado do primeiro Plano de Trabalho desenvolvido em nível de
Iniciação Científica e teve como objetivo investigar os processos de formação musical, partindo do
contexto sociocultural do século XIX das cidades de Meia Ponte, atual Pirenópolis e Corumbá de
Goiás. Foram focalizados os processos de formação musical, bem como os de Ensino no período
da constituição e do desenvolvimento das primeiras cidades do Estado de Goiás, no período que
transcorre o século XVIII em sua segunda metade e durante todo século XIX, tais como, suas
primeiras manifestações culturais e a instalação da música e os seus pioneiros seguindo a
perspectiva do Longo Século XIX (Hobsbawm, 2015). A pesquisa histórica na educação musical é
uma vertente ainda pouco investigada no campo da pesquisa científica musical no Brasil (Rocha;
Garcia, 2016), o que torna o objeto enfocado instigante. A construção do objeto se deu a partir da
praxiologia bourdieusiana por meio da sua História Social (Bourdieu; Passeron, 2014; Bourdieu
2013, 2004, 1983), via coleta de dados por meio da revisão de literatura realizada em teses,
dissertações, artigos científicos, resultando em dados categorizados por meio de quadro Modelo
Micelli(2001)/Cruvinel(2018) evidenciando o campo de produção musical goiano, os processos de
formação musical por meio dos agentes pioneiros, suas origens sociais e instituições formadoras/
corporações musicais.
Palavras-Chave: Campo de Produção Cultural; Formação Musical; Música do século XIX;
Pirenópolis; Corumbá de Goiás.

THE MUSICAL PRODUCTION FIELD IN THE CITIES OF PIRENÓPOLIS AND CORUMBÁ DE GOIÁS IN THE
19TH CENTURY: FORMATION PROCESS
ABSTRACT: This research is the result of the first Work Plan developed at the level of Scientific Initiation
and aimed to investigate the processes of musical formation, starting from the socio-cultural context of
the 19th century in the cities of Meia Ponte, currently Pirenópolis and Corumbá de Goiás. The musical
formation processes were focused, as well as those of Teaching in the period of the constitution
and development of the first cities of the State of Goiás, in the period that passes the 18th century
in its second half and throughout the 19th century, such as its first cultural manifestations and the
installation of music and its pioneers following the perspective of the Long 19th Century (Hobsbawm,
2015). Historical research in music education is still a little investigated in the field of scientific music
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research in Brazil (Rocha; Garcia, 2016), which makes the object focused instigating. The construction
of the object took place from Bourdieusian praxiology through its Social History (Bourdieu; Passeron,
2014; Bourdieu 2013, 2004, 1983), via data collection through the literature review carried out on theses,
dissertations, scientific articles, resulting in data categorized by means of a model Micelli (2001) /
Cruvinel (2018) showing the state of Goiás musical production, the processes of musical formation
through the pioneering agents, their social origins and educational institutions / musical corporations.
Keywords: Cultural Production Field; Musical Formation; Nineteenth Century Music; Pirenópolis;
Corumbá de Goiás

1 INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado do primeiro plano de pesquisa em nível de Iniciação Científica ligado
ao Projeto de Pesquisa “Formação Musical no Brasil no século XIX” que desde 2014 está ativo
com objetivo de investigar o campo da formação musical brasileira no século XIX. O recorte da
pesquisa tem foco nas cidades de Meia Ponte, atual Pirenópolis e Corumbá de Goiás.
O século XIX foi marcado por transformações socioculturais a partir da reconfiguração
política causada pelo processo revolucionário francês. A chegada da família real ao Brasil em
1808, inaugurou um período de investimentos no campo de produção musical brasileiro oficial,
sobretudo no Rio de Janeiro por meio da força do Habitus Cortesão Bragatino (Cruvinel, 2018).
Remonta do século XVIII o início do povoamento da Capitania de Goyazes, quando a música
se fez presente nos dois principais centros de extração de ouro, Nossa Senhora do Rosário de
Meia Ponte e Vila Boa de Goyaz, atual Cidade de Goiás e antiga capital. Em meados de 1780 com
a decadência do ouro, a população dispersou-se pelos sertões. No entanto na província goiana,
tem-se relatos de atividades musicais desde o século XVIII.
Ainda quanto à música, sabe-se que, por volta de 1740, haviam chegado ao Arraial de Meia Ponte,
os primeiros portugueses. Dentre eles estava Custódio Pereira da Veiga, músico que ali viveu até
1778, pai do Pe. José Joaquim Pereira da Veiga, a quem Pina Filho (1975: 32) atribui o início da
vida musical naquele local. (...) (RORIZ, 2005 p. 37)
A tradição musical em Goiás esteve fortemente ligada com a igreja tanto que os homens
bem instruídos eram muito das vezes elementos do clero que, ocupavam posição de destaque
no panorama cultural, social e político. A igreja era o centro da disseminação musical desde o
Brasil colônia, já que os Jesuítas eram providos dos conhecimentos específicos musicais, porém,
paulatinamente a criação de núcleos profanos de artes e música foi intensificando.
A cena musical tradicional em Pirenópolis era permeada pela música sacra e por recitais,
saraus musicais e teatros com música denominados de óperas em ambiente privado, em atividades
ligadas à burguesia rural que validavam a estrutura de poder (Souza, 1998). Juntamente com Vila
Boa de Goyaz, Meia Ponte destacou-se como uma cidade que possuía uma cena musical mais
desenvolvida pela presença de pessoas de famílias tradicionais oriundas de outras . No século
XIX, os conjuntos e as bandas musicais, contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento
cultural do vilarejo de Meia Ponte e Corumbá de Goiás. Nesse sentido, a pesquisa se faz necessária,
pois, a investigação de agentes e instituições promotores da formação musical nessas cidades
no período oitocentista ainda é uma vertente pouco investigada. A escolha pela primeira cidade
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somada a Corumbá de Goiás, cidade vizinha, se deu pelo envolvimento familiar da pesquisadora
com as cidades ora investigadas.

2. AGENTES E INSTITUIÇÕES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ DE GOIÁS NO CAMPO DE PRODUÇÃO
MUSICAL DO SÉCULO XIX
O percurso metodológico desta pesquisa fundamentou-se na Praxiologia, ou Teoria da
Prática, do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Desta forma, a construção do objeto se deu por
meio da História Social das cidades de Meia Ponte, atual Pirenópolis e Corumbá de Goiás no
contexto sociocultural goiano do século XIX. A revisão da literatura foi realizada a partir de teses,
dissertações, artigos científicos de autores como Pina Filho (1986), Curado (1997), Borges (1998),
Pina e Roriz (2005), Cruvinel (2007). Contudo, não foi possível a efetivação da pesquisa de campo
prevista em acervos em decorrência da crise pandêmica resultante do Coronavírus (COVID-19).
Assim, o plano de trabalho foi reformulado e focalizado na revisão de literatura.
O processo investigativo é calcado em conceitos bourdieusianos como capital cultural e
habitus. O conceito de Capital Cultural é fundamental para compreensão da Teoria da Prática e
pode ser entendido como o conjunto de bens simbólicos que se apresenta sob três modalidades:
capital cultural em estado incorporado, que pode ser entendido por posturas corporais,
habilidades linguísticas, esquemas mentais; em estado objetivado, quando configuram-se como
bens materiais representantes da cultura dominante como livros, obras de artes, museus; e por
fim, estado institucionalizado, manifestado pelos diplomas, certificados escolares, ou seja, o
reconhecimento institucional. A aquisição de capital cultural se dá de forma preponderante por
meio da família, que é determinante na manutenção e reprodução da ordem social, como destaca
Nogueira (2017). Já o habitus, oriundo do conceito aristotélico de hexis, é construído pela história
de vida do indivíduo.e é constituído pelas disposições duráveis a partir de condicionamentos
próprios e certos modos de vida particulares, definindo escolhas e organizando a visão de mundo
do indivíduo, suas representações e suas práticas como aponta Bourdieu (2011).
Desta forma, primeiro, investigou-se a produção e formação musical a partir dos agentes e
instituições pioneiras: das primeiras bandas de música da antiga Meia Ponte, desde a sua primeira
Banda de Música em 1830 e outras formações musicais como conjuntos vocais e instrumentais
destinados ao acompanhamento das árias de óperas, teatros e às atividades cívicas e religiosas
da cidade, bem como a Orquestra de Coro da Igreja Matriz de 1866 e em Corumbá de Goiás, a
Banda de Música “União Corumbaense”, posteriormente denominada Banda 13 de Maio.
A prática da música em Goiás, segundo informações coletadas, evidenciou-se desde a
segunda metade do século XVIII e durante todo o século XIX sendo que os precursores do ensino
musical eram associados a igreja, porém, pouco se sabe do processo de ensino-aprendizagem.
Ademais, observou-se por meio da revisão de literatura que as bandas musicais estão nas raízes
históricas culturais de Meia-Ponte e Corumbá de Goiás e se constituíram como verdadeiras escolas
de música.
Nesse sentido, como resultado no levantamento de dados realizado na literatura foram
encontrados 22 agentes e 7 instituições pioneiras na formação do campo de produção musical
em Pirenópolis e 17 agentes e 4 instituições de Corumbá-GO. Assim, foram organizados de forma
compacta e de fácil visibilidade em quadros Modelo Micelli(2001)/Cruvinel(2018) de Origens
Sociais e instituições formadoras de Ensino Musical. Por questão visual de ilustração, neste,
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priorizou-se inserir nos quadros os agentes dominantes responsáveis pela produção e formação
musical. No Quadro I optou-se por demonstrar os agentes dominantes presentes naquele contexto
histórico.
Músicos formadores

Nascimento e Morte

Gestão do Capital de
relações sociais

Formação
Musical/ Carreira/ Tipo de
produção e Principais obras

Referencias

MEIA PONTE – PIRENÓPOLIS
Pe.
José
Joaquim
Pereira da Veiga

13 de Maio de 177210 de Dezembro de
1840

Ordenou-se no Rio de
Janeiro a 16 de Setembro
de 1799.
Tendo
desempenhado,
também importante papel
como educador. Pioneiro
da instrução pública em
Goiás,
notabilizou-se
como Mestre Régio de
Gramática latina em MeiaPonte e foi o sucessor
do poeta Bartolomeu
Antônio Cordovil, primeiro
professor público da
então Capitania de Goiás.
Músico tinha diversas
funções

Professor e Músico formou
novos músicos e introduziu o
Teatro em Meia Ponte.
Pe. Veiga juntamente com
seus
músicos
formaram
um quarteto e um pequeno
conjunto vocal, que se
perdurou de aproximadamente
1805 até seu falecimento em
1840. Fez e encenou peças
teatrais, musicou e fez musicar
os textos a serem cantados
no decorrer da apresentação.
Compôs música para igreja,
para o teatro e, possivelmente,
algumas modinhas.

Pina Filho,
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)

José Inácio de Nasci- b.a 25 de Outubro de
mento
1787/ 1850

Professor de primeiras
Letras,
Músico
instrumentista
compositor e regente
da Orquestra e coro da
Matriz.

Músico
instrumentista
(Violista)
do
conjunto
musical erudito do século
XIX, compositor e regente da
Orquestra e coro da Matriz.

Pina Filho,
(1986) Borges (1998)
Cruvinel
( 2 0 0 7 )
Mendonça
(1981)

(Vigário
da
Vara,
mais antigo músico
meiapontense)

Pe. Francisco Inácio
da Luz

21 de Novembro de
1821

Foi ordenado no ano de
1844 na Cidade de Goiás

Foi marceneiro, mecânico,
pintor, Violinista, compositor e
musicista exímio

Pina Filho,
(1986)
Mendonça
(1981)

Pe Manuel Amâncio
da Luz

27 de Agosto de
1878

Iniciador dos festejos do
Divino Espírito Santo em
1819.

Supõe Jarbas Jayme que
tenha sido também o
compositor do Hino do Divino
Espírito Santo.

Pina Filho,
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)

Comendador Joaquim
Alves de Oliveira

1770- 1851

Tornou-se comerciante
e depois proprietário do
“Engenho São Joaquim”
hoje, “Babilônia o maior
engenho da Capitania.
Esteve à frente muitas
atividades comerciais e
do primeiro jornal goiano,
Matutina Meiapontense
em 1830.

Fundou a primeira Banda
existente em Pirenópolis em
1830 que passou a titular
“Banda Militar”

Pina Filho,
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)

Antônio da Costa Nascimento
“Tonico do Padre”

28 de dezembro de
1837 e falecido a
15 de fevereiro de
1903.

Músico flautista, escultor
e pintor. Mestre Capella
diretor e composito.

No ano de 1868 assumi a
direção musical da igreja. Foi
Mestre Capella a partir de
1872. Esteve durante 35 anos
à frente de sua banda: de
1868 até sua morte, em 1903.

Pina Filho,
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)
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Silvino Odorico de
Siqueira

Nasceu dia 6 de
janeiro de 1856
e faleceu a 11 de
fevereiro de 1935.

Maestro, dirigiu,
durante quarenta anos,
a corporação musical
“Euterpe”

Todo o acervo da Banda
Euterpe foi transferido para
Silvino que ficou à frente
como mestre da corporação.

Pina Filho,
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)

Antônio de Sá
de pseudônimo Gaspar
Hauser

Nasceu a 15 de abril
de 1879 e faleceu
a 14 de janeiro de
1905.

Poeta, pintor, escultor e
marceneiro, fez circular
um pequeno jornal onde
publicava seus trabalhos
literários.

Piccolista, tocava nas Bandas
Eutrpe e Phoenix

Pina Filho,
(1986)
Mendonça
(1981)

Joaquim Propício de
Pina

1867- 1943

Exerceu o magistério
primário de 1895 a 1918 e
foi secretário da câmara
municipal e escrivão
da coletoria estadual.
Dedicou-se à “Banda
Phoenix”, ministrando as
aulas gratuitamente

Vasco da Gama de
Siqueira

1883- 1971

Quando
havia
necessidade
era
o
substituto do pai na
direção da “Euterpe’

Pina Filho,
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)
Compôs inúmeros dobrados,
marchas, valsas, quadrilhas,
galopes para cavalhadas e
Marchas Fúnebres.

Cruvinel
(2007)
Mendonça
(1981)

Regente da “Banda do Pe.
Simeão” era o sr. José Gomes
Gerais16 e a Banda funcionou
até 1890/1891, ano em que o
maestro foi chamado à cidade
de Corumbá para formar e
reger uma outra corporação
musical

http://
banda13
demaio.
com.br

Compôs, entre outras músicas,
um hino do Divino e o “Dobrado
João Paulino”

Curado
(1997)

e Compôs valsas entre as quais
“Corumbazinho”.

Curado
(1997)

CORUMBÁ DE GOIÁS
José Gomes Gerais,
Maestro Juquinha

O maestro José Gomes
Gerais tem biografia
ainda
desconhecida;
sabe-se que foi regente,
orquestrador, arranjador e
compositor.

Antônio Felix Curado
(Cel. Felinho)

Líder dos fundadores da
Banda 13 de Maio

José Vicente da Costa
Campos

Nasceu em 1860 em
Corumbá.
Morreu
em Trindade (GO).

Tocou na Banda 14 de
Julho para qual compôs
músicas.

Rosa Augusta de
Moraes Fleury (Curado)

famosa
Nasceu na cidade Pianista
de Goiás em 1867. professora de piano
Em 1886 mudou-se
para Corumbá onde
faleceu em 1944.

Ewerton Humboldt
Fleury Curado

Nasceu em
Corumbá a 22 de
dezembro de 1894.
Morreu a 4 de
junho de 1925 em
Corumbá

Telegrafista em Corumbá,
na cidade de Goiás e
fazendeiro em Corumbá.

Trompetista da 13 de Maio

Odilon Kneipp Fleury
Curado

Nasceu em
Corumbá a 26 de
março de 1898.
Morreu em Goiânia
a 19 de dezembro
de 1980.

Foi professor em
Corumbá, Morrinhos e
Goiânia e telegrafista
nas duas últimas e em
Palmeiras (GO).

Tocou sax na 13 de Maio na
década de 1910.

Curado
(1997)

Manoel Inocêncio da
Costa Campos (Neto).

Nasceu em 1873 em
Corumbá

Trombonista da Banda 14 de
Julho para a qual compôs
músicas, hoje desaparecidas

Curado
(1997)
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Custódio Cincinato
Veiga

Nasceu em
Corumbá em 1873.
Faleceu em Jataí
em 1940

Carpinteiro foi membro
das bandas 14 de Julho
e 13 de Maio, sendo que
desta última foi também
professor de música.
Em Jataí dirigiu duas
bandas de música.

Joaquim de Moraes
Curado (Quinzinho)

Nasceu em
Corumbá a 2 de
julho de 1879

Ingressou na 13 de Maio
em 1897 da qual foi
trompetista e diretor.

Francisco Bruno do
Rosário

nasceu a 6 de
outubro de 1878 em
Corumbá.
Faleceu 29 de julho
de 1955

Habilidoso carpinteiro
e marceneiro, lavrou a
madeira para a ponte
sobre o Corumbá.
A 16 de abril de 1904
ocorreu o primeiro ensaio
da banda sob a sua
regência

Membro fundador da 13 de
Maio da qual participou até
1899 tocando sax, tendo
lecionado em sua escola.

Curado
(1997)

Curado
(1997)
Se destacou como professor
de música, maestro,
instrumentista e compositor,
sendo autor de mais de cem
músicas. Tocava saxhorner,
trompete, bombardino e
clarinete.

Quadro I - Agentes de Pirenópolis e Corumbá de Goiás

Conforme revisão bibliográfica, os primeiros portugueses chegaram ao Arraial de Meia
Ponte por volta de 1740, como foi citado, dentre eles Custódio Pereira da Veiga, músico que
viveu na cidade de Pirenópolis até 1778. Ele era pai do Pe. José Joaquim Pereira da Veiga e que
juntamente com trabalho da família Rodrigues Nascimento, descendentes de paulistas, contribuiu
de forma decisiva para o desenvolvimento cultural do vilarejo de Meia Ponte. Pe. Veiga formou
um quarteto e um pequeno conjunto vocal que perdurou de 1805 até aproximadamente 1840.
Este conjunto musical, o primeiro conjunto instrumental da cidade que se tem registro, tinha
como objetivo principal o acompanhamento das óperas, para a execução de trios e quartetos
clássicos, de obras de Bach, Haendel, Pleyel, Rossini, Bellini e também das missas e novenários.
Tinha formação tradicional de quarteto: dois violinos, uma viola e um violoncelo. Os músicos do
quarteto do Vigário da Vara foram no 1º Violino Paulo Antônio Baptista, 2º Violino Emídio Baptista
da Ressureição Viola José Inácio do Nascimento Violoncelo Pe. João, sendo que Paulo Antônio
Baptista era responsável pela regência. O quarteto extinguiu-se em 1840 devido ao falecimento
do então fundador, Pe. José Joaquim Pereira da Veiga (1772-1840) que recebera os primeiros
rudimentos de música possivelmente de seu pai Custódio Pereira da Veiga.
O Pe Veiga, Vigário da Vara como era conhecido, viveu alguns anos em São Sebastião do Rio
de Janeiro como seminarista e segundo Pina Filho (1986) ao retornar à Goiás em 1799 deu à toda
província goiana uma posição de atualidade em relação à música brasileira da época. Segundo
Borges (1998), é possível que Pe. Veiga em sua temporada no Rio de Janeiro tenha recebido
influências e convivido com Pe. José Maurício. Pe. Veiga desempenhou, também importante papel
como educador, pioneiro da instrução pública em Goiás, foi Mestre Régio de Gramática latina em
Meiaponte e primeiro professor público da então Capitania de Goiás.
Foram encontradas notícias do segundo Conjunto Musical de Meia- Ponte, por volta de 1858
criado pelo Pe. Francisco Inácio da Luz (1821- 1878) compositor, instrumentista, regente, pintor,
escultor, inventor, marceneiro, e que juntamente com o Pe. Pereira da Veiga são considerados
pioneiros do ensino musical na cidade de Meia- Ponte, segundo Borges (1998). Pe. Francisco foi
ordenado no ano de 1844 na Cidade de Goiás e foi o primeiro Pároco do Arraial das Antas, atual
Anápolis. Segundo Mendonça (1981), este conjunto musical era composto pelos seguintes agentesmúsicos: próprio Pe. Francisco Inácio da Luz no 1º Violino; seu Pai José Inácio do Nascimento
Jr., no violoncelo; seu cunhado José Inácio da Cunha Teles na clarineta; seu irmão Antônio Costa
Nascimento na flauta; o filho de José Inácio, José Rafael da Cunha Teles no oficleide; e Teodolino
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Graciano de Pina, 2º Violino, componente que não fazia parte da família. Tal conjunto fora tão
notável que executava, além de missas, trechos de óperas de Bellini, Rossini, Beethoven dentre
outros (Borges,1998).
Outro importante agente do campo musical meiapontense foi chefe da família Nascimento,
o professor José Inácio do Nascimento (1787-1850), que era considerado um grande artista da
região. Era pai de Pe. Francisco Inácio da Luz e Antônio da Costa Nascimento, o Tonico do Padre,
o que denota que a formação musical adquiridas por meio do capital cultural herdado, ou seja, o
conhecimento musical e a prática eram repassados de geração em geração por meio da família
pela força do habitus (Bourdieu; Passeron, 2014).
Observou-se que a disseminação da prática associada consequente a formação musical,
além do capital cultural herdado, foi-se também, adquirida via bandas musicais, que se tornaram
responsáveis pela instrução musical, tornando o ensino musical mais acessível à população.
Segundo Mendonça (1981) a primeira Banda de Música de Pirenópolis foi fundada em 1830
pelo Comendador Joaquim Alves de Oliveira (1770- 1851) comerciante e depois proprietário do
“Engenho São Joaquim” hoje, fazenda Babilônia o maior engenho da Capitania Oliveira esteve à
frente de atividades comerciais e foi fundador do primeiro jornal goiano, Matutina Meiapontense,
no mesmo ano. O periódico Matutina Meiapontense teve sua primeira edição à 5 de Março de 1830,
descrevendo detalhadamente os grandes festejos realizados naquele arraial, em comemoração ao
aniversário natalício e coroação do Imperador D. Pedro I (RORIZ, 2005). Essa banda que a princípio
não possuía nome, passou a se intitular “Banda Nacional” e foi agregada à Guarda Nacional,
instituição criada por lei em 18 de Agosto de 1831 e em Meia Ponte o Comendador Joaquim Alves
de Oliveira foi o seu prógono. Segundo Melo (1947), “por ocasião da Independência, cada corpo da
Guarda Nacional tinha o garbo de possuir uma banda marcial digna de seus brios militares.”(MELO,
1947 :241). Em Pirenópolis, “tal ocorreria de maneira natural” (RORIZ, 2005), com a incorporação da
banda de música do Comendador Joaquim Alves de Oliveira (1830), à banda da Guarda Nacional
que ele mesmo fundara na cidade em 1831. A banda do comendador passa a se chamar, então,
Banda Militar. (MELO, 1947 spud RORIZ, 2005, p. 241)
Essa banda esteve presente no cotidiano da comunidade meiapontense, participando de
eventos solenes nas igrejas e demais festividades (RORIZ, 2005). A banda entrou em declínio com
o falecimento do benemérito Comendador Joaquim Alves em 1851. Mais tarde, o coronel Joaquim
Luiz Teixeira Brandão adquiriu instrumentos musicais necessários para a formação de uma nova
banda (RORIZ, 2005).
Em 1868, a Banda Euterpe, foi fundada pelos irmãos Pe. Francisco Inácio da Luz e Antônio
Costa Nascimento (Tonico do Padre), sendo que sua criação se deu pela junção da orquestra do
Pe. Francisco com alguns músicos da antiga banda do comendador Joaquim Alves de Oliveira.
(PINA FILHO, 1986).
Em Meia Ponte tanto a primeira banda, anterior à Militar (1831), quanto a Banda Euterpe
(1868) foram formadas por não músicos, mas sim, homens beneméritos que ocupavam lugar de
destaque na sociedade da época: Comendador Joaquim Alves, em 1830 e o Coronel Joaquim Luiz
Teixeira Brandão, em 1868. Tais patrocinadores culturais de Meia Ponte remetiam aos mecenas,
comum no período do Renascimento Cultural (séculos XV e XVI) como homens ricos que
financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio
na sociedade.
Em 1871, quando o padre Francisco se afastou de Meiaponte devido sua transferência para
o antigo arraial de Antas, hoje Anápolis, para ser o primeiro pároco da cidade, a direção da Banda
Euterpe passou para seu irmão Antônio Costa Nascimento, conhecido pela alcunha de Tonico do
Padre. Nascido em Pirenópolis no dia 28 de dezembro de 1837, Tonico do Padre era o que pode
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ser considerado um arista completo: músico flautista, compositor, escultor e pintor, foi Mestre
Capella e sua casa era uma escola de música. Pina Filho (1986), relata o temperamento explosivo
de Tonico do Padre no trato com seus alunos e até mesmo muitos ataques de irritabilidade com
sua esposa e músicos. O autor cita que seus desaforos não eram somente verbais, mas também
suas composições recebiam títulos agressivos. “Assim, é que escreveu músicas com os seguintes
nomes: “Tome Ríncino, Cura Burro”, “Quem mandou sapateiro tocar Rabecão”, e “Urutau da Rua do
Rosário”. Essas duas últimas foram feitas criticando dois músicos lá existentes em sua época.”
(PINA FILHO, 1986, p.8).
Tonico do Padre, compôs uma peça para orquestra “Concerto dos Sapos”, música de caráter
onomatopaico, que caracteriza o cantar dos sapos que habitavam em abundância o Rio das Almas
e arrabalde nos fins do século XIX. A direção da Euterpe ficou a cargo de Tonico do Padre durante
35 anos, de 1868 até 1903, ano de seu falecimento. Sucedeu-o na direção da banda, seu discípulo
Silvino Odorico de Siqueira (1856- 1935), que permaneceu a frente da corporação musical durante
quarenta anos, recebendo do seu mestre todos os instrumentos e o arquivo musical da banda.
Com a ajuda de seis filhos e seis filhas, todos músicos, o major e maestro Silvino trabalhou com a
banda durante 32 anos.
Segundo Roriz (2005) Pe. Simeão Estelita Lopes Zedes, adquiriu a fazenda Babilônia, a
mesma que pertencia ao Comendador Joaquim Alves, e fundou uma banda iniciada em 1873 e
tendo indícios do seu funcionamento até o ano de 1890 ou 1891. A Banda do Pe. Simeão ou
Banda Babilônia tinha por função solenizar as festas lá realizadas, como era uso nas grandes
fazendas antigas. A Fazenda Babilônia possuía sua capela, onde eram oficiados os atos religiosos
para as famílias ali residentes. Segundo Mendonça (1981), o regente era José Gomes Gerais, e
os integrantes da banda eram empregados, capatazes e mesmo vizinhos de outras fazendas. O
regente José Gomes Gerais foi convidado para criar uma banda em Corumbá de Goiás, em virtude
disso seu afastamento fez-se extinguir a banda Babilônia. Os instrumentos desta antiga banda
foram adquiridos por jovens interessados em aprender um instrumento musical, assim, pediram
para que Joaquim Propício de Pina (1867- 1943) lhes ministrassem aulas. Mestre Joaquim Propício,
além de atender o pedido das aulas também mandou vir do Rio de Janeiro outros instrumentos,
iniciando as aulas de música em janeiro de 1892, sendo que a primeira apresentação da Banda
que passou a se chamar “Escola e Banda de Música Phoenix” foi realizada em 23 de Julho de
1893.
Joaquim Propício de Pina exerceu o magistério primário de 1895 a 1918 e foi secretário
da câmara municipal e escrivão da coletoria estadual. Discípulo de Tonico do Padre, dedicouse à “Banda Phoenix”, ministrando as aulas gratuitamente. Ainda adquiriu mais instrumentos
enriquecendo também o arquivo de músicas religiosas e profanas, inclusive de teatro. Durante
42 anos, desde 1893 da fundação da Banda Phoênix até 1935, ano de declínio da Banda Euterpe,
a cidade de Pirenópolis conviveu com estas duas bandas musicais, dividindo os compromissos
musicais, e atuando nas principais festas religiosas e outras comemorações profanas da cidades.
(BORGES, 1998)
Na cidade de Corumbá de Goiás, as atividades artísticas surgiram em 1845, a Orquestra de
Coro da Igreja Matriz e em 1866, a Banda de Música “União Corumbaense” que posteriormente,
passou a denominar-se “14 de Julho”, em homenagem à queda da Bastilha. Porém, cremos que só
após a morte de seu fundador, ocorrida à 05 outubro de 1870, é que ela se tornou órgão do Partido
Conservador. (CURADO, 1997)
Durante muitos anos, essa Banda de Música foi dirigida pelo Cel. Deodato Sebastião da
Costa Campos. O mesmo, era também, o líder do Partido Conservador em Corumbá. Corumbá
possuía, ainda, outro partido político, o Partido Liberal, e foi por ocasião de uma vitória desse
partido, sobre os conservadores, que seus membros idealizaram também fundar uma Banda de
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Música, para festejar seus eventos. O Presidente do Clube Liberal de Corumbá, Cel. Luiz Fleury
de Campos Curado, encomendou, então, o instrumental através de um pedido à firma comercial
“A Euterpe”, do Rio de Janeiro.Uma vez aqui chegados, os instrumentos musicais, foi contratado
um maestro, José Gomes Gerais, para formar os novos músicos, já que entre os jovens que se
apresentaram poucos conheciam a arte musical. Após alguns meses de ensaio, a nova Banda
de Música fez a sua primeira apresentação, sendo no dia 13 de Maio de 1890, aniversário de dois
anos da Abolição da Escravatura, data em que seus dez músicos percorreram as principais ruas
de Corumbá. (CURADO, 1997)
Naquela época não havia regente, o maestro não se posicionava à frente da Banda,
geralmente era o professor que instruía que sinalizava o início, após o terceiro toque do bumbo.
Em 1891 o Imperador João Jacinto da Silva Morais promoveu cavalhadas e a Banda 13 de Maio
se apresentou (CURADO, 1997). Em Corumbá as cavalhadas é realizada junto a festa de Nossa
Senhora da Penha. A Banda sempre foi figura importante nos festejos religiosos e profanos da
cidade. Segundo o historiador Ramir Curado, ele recebeu os documentos referentes a fundação
da Banda 13 de Maio do próprio filho do fundador. Foram encontrados alguns compositores de
músicas que foram tocadas por bandas, orquestras e conjuntos musicais da cidade tiveram
extrema relevância.
A partir da revisão de literatura sobre o campo de produção musical de Pirenópolis e
Corumbá no século XIX, chegou-se ao Quadro II das Instituições que se vê abaixo:
Instituição

Período

Principais Agentes

Referências

MEIA PONTE – PIRENÓPOLIS

1805 -1840

Fundador: Pe. José Joaquim Pereira da
Veiga
Regente: Paulo Antônio Baptista
Músicos: Quarteto do Vigário da Vara
1º Violino Paulo Antônio Baptista; 2º Violino
Emídio Baptista da Ressureição; Viola José
Inácio do Nascimento;Violoncelo Pe João.

(Mendonça (1981)

Conjunto Musical de Meia- Ponte do Pe.
Francisco Inácio da Luz

Início 1858

Antônio Costa Nascimento (Flauta)
Pe. Francisco Inácio da Luz (1º Violino)
Teodolino Graciano de Pina (2º Violino)
José Inácio da Cunha Teles (Clarinete)
José Inácio do Nascimento Jr. (Violoncelo)
José Rafael da Cunha Teles

Pina Filho
(1986)
Borges
(1998)
Cruvinel (2007)
Mendonça (1981)

Banda Militar

Início 1830
Extinta 1851

Comendador Joaquim Alves de Oliveira, Pe.
Diogo Antônio Feijó.

Roriz (2005)

Banda Euterpe

Início 1868
Extinta 1935

Pe. Francisco Inácio da Luz e Antônio da
Costa Nascimento, Silvino Odorico Siqueira

Pina Filho (1986)

Banda do Pe Simeão ou Banda Babilônia

Início 1873
pressume-se

Regente José Gomes Gerais, integrantes
da banda eram empregados, capatazes e
mesmo vizinhos de outras fazendas.

Mendonça (1981)

Joaquim Propício de Pina

Pina Filho, (1986)
Borges (1998)
Cruvinel
(2007) Mendonça
(1981)

Vasco da Gama de Siqueira

Mendonça (1981)

Conjunto Musical de Meia- Ponte do Pe.
José Joaquim Pereira da Veiga

Banda Phoenix

Escola de Música Mestre Propício.

23 de julho
de 1893

351

CORUMBÁ DE GOIÁS
Orquestra de Coro da Igreja Matriz

Surgiu em
1845

Banda de Música “União Corumbaense”.

Início em
1866

Cel. Deodato Sebastião da Costa Campos

Curado (1997)

Início em
1866

ligação com o partido conservador
Padre Manoel Inocêncio da Costa Campos,
juntamente com alguns de seus parentes.

Curado (1997)

13 de maio
de 1890.
Ainda em
atuação,
é a banda
com
fundação

Maestro Juquinha,
Foi contratado um maestro, José Gomes
Gerais, para formar os novos músicos

Curado (1997)

Banda 14 de Julho

Corporação 13 de Maio

Curado (1997)

Quadro II- Instituições de Pirenópolis e Corumbá de Goiás

CONCLUSÃO
No início do povoamento de Goiás, há notícias da presença de música tanto em festas
religiosas quanto em atividades privadas de classes que possuíam poder aquisitivo mais
avantajado a ponto de privatizar eventos culturais. Meia Ponte (Pirenópolis) e Corumbá de Goiás
foram centros irradiadores de Ensino Musical durante o século XIX em Goiás. A família Rodrigues
Nascimento, foi importante figura patriarcal no cenário musical Meiapontense, trazendo logo após
outros grandes nomes resultando numa verdadeira escola musical, que se estendeu, durante todo
o século XIX, a outros arraiais da província. Assim, observou-se que a tradição familiar, ou seja, o
capital cultural herdado pelo viés bourdiesiano proporcionou que outros membros desta família
se dedicassem ao estudo e ao ofício musical. Antônio da Costa Nascimento contribuiu de forma
decisiva para o desenvolvimento cultural do vilarejo de Meia Ponte. Em Corumbá as manifestações
musicais tiveram início com a Igreja, instituição que valorizava a música como função importante
nos acompanhamentos liturgicos e festivos.
As bandas musicais tiveram relevante papel nos dois arraiais focados, de tal significância
que foram instituições promotores do Ensino Musical, cuja a metodologia era baseada na
associação da teoria com a técnica instrumental na prática. Em Pirenópolis, a Banda Militar
fundada pelo benemérito Comendador Joaquim Alves, foi principiante como instituição formadora
do Ensino Musical, já em Corumbá de Goiás foi a Banda 14 de Julho, órgão do Partido Conservador.
Portanto, a função das corporações musicais era divulgar as composições regionais e animar as
festas populares, os dramas, as comédias. Mas apresentavam-se também nas igrejas com pompa
e circunstância. Assim outras bandas também se destacaram como, Euterpe e Phoenix em Meia
Ponte e Corporação Musical 13 de Maio, ainda hoje atuante em Corumbá de Goiás.
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Ademais, ao findar desta pesquisa algumas instituições e agentes detectados no processo
de desenvolvimento do ensino musical oitocentista em Meia Ponte (Pirenópolis) e Corumbá de
Goiás via investigação bibliográfica, foram organizados de forma compacta e de fácil visibilidade
em quadros Modelo Micelli(2001)/Cruvinel(2018) de Origens Sociais dos Agentes e Instituições
Formadoras de Ensino Musical. Assim, pode-se notar que a Igreja teve relevante papel na formação
dos primeiros músicos goianos, uma vez que os pioneiros integravam o Clero. Além disso, o capital
cultural herdado fazia parte das famílias dos arraiais de Goiás, além dos patrocinadores culturais,
promovendo o acesso a formação musical através de Bandas Musicais.
Na próxima etapa do processo investigativo, espera-se desvelar mais agentes e instituições
destas cidades, enfocando a revisão de literatura dos anais do Simpósio de Musicologia promovido
pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, bem como na coleta de
dados nos acervos digitais e se possível, nos acervos físicos por meio de pesquisa de campo in
loco, no sentido de aprofundamento da pesquisa e confirmação dos dados previamente levantados
na revisão de Literatura e nos repositórios on line para posterior análise.
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Resumo: Este artigo traz os resultados parciais da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso
sobre a mulher violonista goianiense e o campo de produção da música popular popular brasileira.
A Praxiologia boursieusiana foi base metodológica para o processo investigativo, tendo como base
o principio da relação de dominação masculina (Bourdieu, 2002). O ambiente doméstico (micro),
estendendo para a escola, a Igreja e o Estado (macro) como principais exemplos de dimensões
públicas onde encontramos estruturas históricas de ordem masculina, desvalorizam a atuação
feminina em variados espaços e profissões. A partir da história social da música foi traçado um
panorama histórico da atuação da mulher violonista que se inseriu nas camadas intelectuais da
sociedade brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro quando era capital do Brasil, bem como este
processo de atuação das mulheres violonistas se desenvolveu em Goiânia, capital de Goiás, e nas
instituições musicais da cidade.
Palavras-chave: Violão; Mulher Violonista; Música Popular Brasileira; Gênero; Goiânia.

THE WOMAN GUITARIST IN BRAZILIAN POPULAR MUSIC IN GOIÂNIA-GO: A TRAJECTORY OF CHALLENGES AND
ACHIEVEMENTS
Abstract: This article presents the partial results of a Course Completion research on the woman
guitarist from Goiás and the field of production of Brazilian popular music. Boursieusian Praziology was
the methodological basis for the investigative process, based on the principle of the male-dominated
relationship (Bourdieu, 2002). The domestic environment (micro), extending to the school, the Church
and the State (macro) as main examples of public dimensions where we find historical structures of a
male order, devalue the female performance in various spaces and professions. From the social history
of music, a historical overview of the performance of the female guitarist was drawn, which was inserted
in the intellectual layers of Brazilian society, especially in Rio de Janeiro when it was the capital of Brazil,
as well as this process of performance of female guitarists developed in Goiânia, capital of Goiás, and in
the city’s musical institutions.
Keywords: Guitar; Violinist Woman; Popular Brazilian Music; Genre; Goiânia.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado de pesquisa em andamento, em nível de Trabalho de Conclusão
de Curso cujo objetivo é investigar a atuação da mulher violonista no campo de produção musical
goianiense. Em um primeiro momento, foi realizada uma revisão do contexto histórico de formação
social e cultural da sociedade brasileira, considerando como fator determinante as relações de
poder intrínsecas à distinção entre o gênero masculino (dominante) e o feminino (subordinado).
Nesta perspectiva, Bourdieu (2002) alerta sobre a visão “falo narcísica” como um dos paradigmas
que perpetuam a ideia de dominação masculina nas mais diversas vertentes da sociedade
ocidental, além de autores como Gomes e Mello (2007), Lima e Sanches (2009), Moreira (2012),
Senra (2014) que também contribuem com informações no sentido de compreender melhor as
causas e efeitos que permeiam as relações de gênero na nossa sociedade até hoje.
Freire (2011) identifica os caminhos que permitiram maior participação feminina na vida
pública e as oportunidades profissionais para além do ambiente doméstico, mas no campo musical
artístico. Nomes como de Chiquinha Gonzaga e Louise Leonardo se destacaram ainda no século
XIX no campo da música. Igayara (2009) ressalta a importância das mudanças na educação
feminina que aderiu à inclusão da música já na educação básica.
Neste contexto, o violão estava associado à vulgaridade e à malandragem por sua prática
ser realizada por seresteiros, boêmios e chorões da música popular, levando ao ponto de ser
considerado um instrumento sem qualidade artística, como aponta Alfonso (2017). De acordo
com Porto e Nogueira (2009), com a vinda de Josefina Robledo para o Brasil houve maior
aceitação e propagação do repertório de concerto para violão, o que impulsionou o movimento de
ressignificação do instrumento.
No que se refere ao campo de produção musical goianiense e a propagação violonística, foi
observado que a participação da mulher no meio musical profissional em geral, desde o ambiente
educacional até os ambientes de estúdios de rádio, dos teatros e as casas noturnas.

GÊNERO E DOMINAÇÃO MASCULINA
Atualmente a crescente gama de estudos em torno das questões de gênero na música
estão ligadas a corporeidade, a sensualidade e a performance feminina, visto que são atributos
valorizados por nossa cultura ao se referir à mulher brasileira, além de estudos sobre letras de
músicas que abordam a representação feminina evidenciada a partir de estereótipos narrados em
seus versos (GOMES; MELLO, 2007).
Bourdieu (2002) destaca a visão “falo narcísica” como um dos paradigmas que perpetuam
a ideia de dominação masculina nas mais diversas vertentes da sociedade ocidental. Há muitos
elementos intrínsecos à nossa sociedade pautados por uma dimensão propriamente simbólica
da dominação masculina, esta que se perpetua e se manifesta diretamente na comunicação
entre as pessoas, de modo que cada indivíduo ocupa uma condição dominante (masculino) ou de
submissão (feminino) estabelecida pelo seu gênero, orientação sexual ou até pela sua cor de pele.
Isto se dá a partir de um contexto de força material e simbólica entre seres humanos que
integram uma natureza biológica e social ao conviverem em uma organização coletiva cujas
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formas de organização são pautadas por instituições que contribuem de diferentes formas
para eternizar a subordinação feminina, homossexual e da negritude ao masculino. Com base
no princípio de perpetuação dessa relação de dominação, trazido por Bourdieu, (2002), podemos
destacar dois tipos de ambiente onde identificamos nitidamente a vigência e normalização da
condição de superioridade masculina: o ambiente doméstico (micro) como exemplo tradicional do
local onde essa dominação é exercida diariamente, estendendo para a Escola, a Igreja e o Estado
(macro), principais exemplos de dimensões públicas onde encontramos estruturas históricas de
ordem masculina.
Assim, a mulher é vista como objeto, como símbolo cujo sentido se constitui fora dela e
sua função é contribuir para perpetuação ou aumento do capital simbólico em poder dos homens.
Estes, os detentores do monopólio dos meios de produção e de reprodução do capital simbólico,
visam assegurar a conservação ou o aumento deste capital através de estratégias de fecundidade,
matrimoniais, educativas, econômicas, de sucessão, todas elas orientadas no sentido de preservar
a transmissão de poder e privilégios herdados entre si (BOURDIEU, 2002, p.62).
As discussões em torno da conservação destas estruturas partem do seguinte ponto: a
afirmação da identidade de gênero como um dado fundamental, ou seja, a noção de construção
social determinada pelo sexo biológico a partir de papeis e valores que constituem dado momento
histórico de uma sociedade em particular. (MOREIRA, 2012, p.20). Ao partir deste aspecto chamase a atenção para a problematização em torno da percepção de que a identidade masculina dos
pesquisadores implicou na não valorização do lugar de participação feminina, registrado ao longo
da história das sociedades estudadas. Portanto a relevância de estudos em torno das questões
de gênero é fundamental para que haja novas análises sobre a percepção das relações sociais
humanas, bem como para a reorganização do conhecimento histórico produzido até então.
Sobre a utilização da terminologia “gênero”, Moreira (2012) destaca que sua aplicação
remete-se a construções culturais relacionadas a criação inteiramente social sobre os papéis
adequados aos homens e mulheres, sendo assim uma categoria social imposta sobre um corpo
sexuado. Diante disso, a autora aponta que as análises críticas em torno desta abordagem estão
diretamente relacionadas ao patriarcado, mas estão centradas nas diferenças físicas, tanto na
forma de apropriação do trabalho reprodutivo da mulher como na forma da objetificação sexual
da mulher pelo homem, e por isso não mostram a relação entre desigualdade de gênero e outras
desigualdades (MOREIRA, 2012, p.29).
Além do contexto sociocultural, as estruturas políticas também refletem a lógica de dominação
e controle da mulher, visto que uma série de ações são desprovidas de sentido em si mesmas,
exceto se o intuito for a consolidação de uma matriz hierárquica fundamentada nas relações de
poder. Neste caso, onde a diferença sexual é concebida para dominação e controle da mulher, os
códigos e leis vigentes impossibilitam sua participação na política, além de reforçarem os códigos
de conduta sobre suas decisões individuais declarando o aborto ilegal ou dificultando o trabalho
assalariado para mães, por exemplo (MOREIRA, 2012, p.34 apud SCOTT, 1990, p.91 ).
A partir do final do século XX as discussões sobre as questões de gênero buscaram
compreender as formas de interação humana e, a partir daí, como se configuram essas relações
em sociedade, visto que “[...] a política constrói gênero e o gênero constrói a política.” (MOREIRA,
2012, p. 34 apud SCOTT, 1990, p. 89). As estruturas hierárquicas estão presentes nos mais diversos
setores da sociedade, seja este no ambiente privado ou público, pois é recorrente a naturalização
das relações entre homens e mulheres tal qual determina a condição de dominador e submissa,
respectivamente, atribuída aos gêneros analisados.
A naturalização correlacionada à inferioridade da mulher em relação ao homem também
ocorre de maneira mais discreta, quase imperceptível em alguns termos utilizados pela teoria
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musical tradicional, como é colocado por Gomes (2011). O desvio da regra, o instável, aparece
frequentemente associado ao feminino. Essas propriedades aparecem em estruturas como
cadências, temas, terminações, seções, conforme revela McClary (1991) em seu livro Feminine
Endings (GOMES, 2011, p.9).
Embora a atuação feminina tenha conquistado um amplo espaço de atuação, a história
apresenta a necessidade de novas possibilidades para o trajeto da mulher ao longo das
transformações e da consolidação de várias narrativas que permeiam a música ocidental, no que
se refere às implicações que as relações de gênero têm sobre a política e a produção musical
mundial (LIMA; SANCHES, 2009, p.186).
O processo de formação da identidade nacional brasileira aderiu à definição do samba como
símbolo consolidado e identitário da Pátria a partir do início do século XX. Gomes (2010) destaca
que neste ambiente houve os primeiros registros de difusão do samba na época foram os terreiros
da região conhecida como “Pequena África do Rio de Janeiro”, com a significativa participação de
Ciata, Perciliana, Carmem do Ximbuca, Maria Adamastor, Amélia Aragão, Mariquita, entre outras.
Além de Ciata, muitas das Tias Baianas se destacaram por seus belos cantos e por atuarem
como pastoras no mundo do samba, como é o caso de Maria Adamastor, Amélia Aragão e Tia
Carmem (GOMES, 2010, p.5). O autor também recorre a Landes (2002, p. 343‐344) que demonstra
a importância da mulher negra no Brasil para a ascensão da mulher no campo religioso, visto
que na maioria das etnias africanas aportadas no Brasil, incluindo a iorubá, a posição da mulher
no campo religioso é, em geral, inferior à dos homens. Foi na América que as mulheres negras
passaram a ser chefes espirituais, especialmente no Caribe e no Brasil, além de influenciarem uma
crescente tendência, um gradual aumento do número de mães‐de‐santo nos candomblés mais
tradicionais. Para a autora, circunstâncias históricas e culturais da escravidão favoreceram esse
matriarcado, bem como outros aspectos especiais da vida do negro (LANDES, 2002, p. 350 apud
GOMES, 2011, p.25).
No que diz respeito à música brasileira, a mistura de danças e ritmos europeus, como a
polca, valsa e mazurca foram ressignificadas pelo olhar luso-africano e o tempero característico
de certa malícia brasileira, se tornando em seguida “uma construção posterior que tem mais a
ver com a invenção do samba como produto de uma identidade nacional/brasileira do que com o
samba enquanto expressão cultural afro-brasileira.” (GOMES, 2013, p.177).
Além do samba como produto de uma identidade nacional, há a prática cultural de ordem
masculina comum enquanto condição de país tropical no Brasil que objetifica e sexualiza o corpo
feminino como algo que é subordinado e condicionado às necessidades do homem. Visto esta e
as demais condições que preservam a figura inferiorizada herdada pela mulher na sociedade, está
cada vez mais perceptível a crescente leva de mulheres ocupando outras esferas da sociedade
que vão além da maternidade, sendo a profissionalização em áreas musicais uma delas.
O caminho para a composição feminina no Brasil foi árduo e lento, e a percepção das
diferenças entre os gêneros, em especial na construção de um eu feminino diferenciado do discurso
masculino sobre “o que seríamos” também foi gradual (LIMA; SANCHES, 2009, p. 193). Estamos
no primeiro quartel do século XXI e há mais mulheres cantoras, há mais mulheres instrumentistas,
há mais mulheres escritoras, há mais mulheres artistas protagonizando os meios de produção
cultural em todo planeta. Partindo deste movimento de visibilidade feminina em novos campos
de atuação, as estruturas engessadas que utilizavam as diferenças biológicas de sexo como
explicação para que se preservasse a divisão social do trabalho a partir das relações de gênero
estão cada vez mais sujeitas a questionamentos que procuram uma reestruturação sistemática.
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A MULHER VIOLONISTA E O CAMPO DE TRABALHO MUSICAL
Freire, (2011) afirma que no Rio de Janeiro do século XIX gradativamente flexibilizou-se o
regime restritivo imposto às mulheres desde o período colonial, gerando novos hábitos, costumes
e viabilizando práticas de atuação das mulheres no contexto musical, como nos teatros, espaços
profissionais públicos e salões. Chiquinha Gonzaga e Louise Leonardo são exemplos de mulheres
que atuaram profissionalmente nesta área ainda no século XIX (FREIRE, 2011, p.2).
Chiquinha enfrentou rejeição de trabalhos na música pelo motivo de que o envolvimento
de uma mulher “pegava mal”, além de suportar críticas por sua conduta adversa aos padrões
de uma sociedade patriarcal, mas não se reprimiu e, em 1887 foi a primeira maestra a reger um
concerto exclusivo de violões, executado por cerca de cem músicos da periferia carioca no palco
do Teatro São Pedro. Chamou atenção por realizar uma ação subversiva, visto que tocar serenata,
na época, era considerado crime, mas abriu alas para a expressão musical irreverente, entusiástica
e genuinamente brasileira que até hoje ganha as ruas do país em dias de folia. (SOUZA; CARARO,
2018, p.56 – 59).
Outra personalidade representativa nas transformações do cenário musical brasileiro
foi Nair de Teffé, que, além de se consagrar como a primeira mulher cartunista do mundo, foi
provavelmente uma das primeiras brasileiras a tocar o violão publicamente, preconizando o
movimento que viria a se concretizar em fins dos anos 20. Foi uma mulher de formação cultural,
atitude e realizações muito afinadas com o modernismo, não apenas no que se refere a uma escola
literária, mas a toda uma época da vida brasileira (TABORDA, 2012, p.584). O protagonismo de Nair
contribuiu para efetivação de um episódio que entrou definitivamente para o folclore da história da
música popular brasileira: acompanhou ao violão o maxixe “Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga,
em recepção oficial realizada no Palácio do Catete, então residência oficial do presidente, em 26
de outubro de 1914.
No início do século XX algumas mulheres se destacaram no teatro de concerto como
pianistas, por exemplo: Alcina Navarro de Andrade, Antonieta Rudge, Guiomar Novaes e Magdalena
Tagliaferro. No contexto operístico, as heroínas que contrariavam normas sociais eram levadas
à morte. Assim podemos identificar um tipo de universo que reforça os valores e hábitos antigos
perante a luta da mulher na conquista e reconhecimento de seus direitos como cidadã, visto que os
romances e folhetins, assim como as óperas e canções da época, conservavam papéis femininos
que exaltavam a submissão da mulher, assim como reforçam o conceito de amor idealizado
(FREIRE, 2011, p. 2).Vale ressaltar o nome de Dona Ivone Lara (1921 - 2018), a primeira mulher
na história do samba a se consagrar como cantora e compositora, que, através de sua jornada de
superação e bravura, ajudou a ampliar a participação feminina na formação da identidade cultural
brasileira (SOUZA; CARARO, 2018, p.120).
Também foi a partir dos novecentos que a música se tornou parte dos currículos escolares,
inclusive no contexto da cultura escolar feminina, considerando que os poderes públicos tratavam
diversamente a formação escolar do homem e da mulher. Neste momento, a educação feminina
passa a estar cada vez mais distante do ambiente privado, que se resume às atividades do lar,
levando a mulher a ficar cada vez mais próxima ao espaço público, seja na cidade, no trabalho,
na política ou em outras áreas. O fato é que a história das mulheres vítimas caminha para uma
história de mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam a mudança (IGAYARA, 2009,
p.10 apud PERROT, 2008, p. 16).
No Brasil, durante o século XIX, o violão foi considerado um instrumento vulgar, de caráter inferior,
principalmente pela associação do instrumento à seresteiros e desordeiros, pois era “instrumento
de malandro” (ALFONSO, 2017, p. 32). Apesar disso, a presença feminina nos salões e nas
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estudantinas influenciou a transformação do olhar sobre o instrumento, até porque o repertório
executado era voltado ao estilo erudito, além do fato de que era praticado ao lado de mandolas e
bandolins.
Neste mesmo século havia uma distinção entre as práticas violonísticas socialmente
aceitáveis e ligadas ao ambiente doméstico, e as práticas musicais ligadas ao espaço cênicoprofissional, que não eram muito bem vistas quando realizadas por mulheres. Durante muito
tempo conservou-se a ideia de que o potencial da mulher para realização de ofícios intelectuais
fosse insuficiente, ou mesmo inexistente (PORTO; NOGUEIRA, 2007, p.2).
Um fato que marcou a aceitação do violão como instrumento de concerto foi a vinda
da violonista espanhola Josefina Robledo, quando em 1916 apresentou-se no Rio de Janeiro
interpretando obras de autores clássicos e românticos, como Saint-Saens e Paganini, o que levou
o violão a tomar novos rumos no Brasil. “A presença de Robledo no Brasil incidiu em novidades no
que diz respeito à propagação e difusão do conhecimento sobre técnica e repertório de concerto
para o violão, mas também contribui para impulsionar um interessante movimento de resignificação
do instrumento.”(PORTO; NOGUEIRA, 2007, p.6). Neste contexto, a sociedade começava a dar
brechas para que houvesse mais garantias de participação da mulher nos espaços públicos, no
sentido de elevar-lhe o nível da cultura e tornar-lhe mais eficiente à atividade social, intelectual e
política (TABORDA, 2012, p.583).
Considerando o crescente espaço de atuação em torno do violão , assim como a ruptura de
uma reputação diretamente relacionada ao contexto de vulgaridade herdado pelo instrumento,
Cunha (2014) destaca uma relação de produções teóricas publicadas em anais de encontros das
associações musicais brasileiras que abordam questões de gênero, sexualidade e música, com
o intuito de identificar as discussões em torno do objeto de estudo que abrangem a categoria
“mulher” e “música” e fomentar o diálogo sobre esses campos que carecem de visibilidade no
cenário atual brasileiro.
Alfonso (2017) destaca que o violão no período colonial era costume, sinal de distinção, ter
escravos negros como músicos. Ao longo do tempo o violão sofreu transformações diversas em
suas características físicas e no Brasil permeou os contextos da música erudita e popular. O violão
apenas ganhou prestígio quando passou a ser executado por pessoas da alta sociedade, dentre
elas, mulheres que tocavam nos salões cultos da Cidade Nova no início do século XIX, como a
própria Chiquinha, que abriu alas para nomes como Rosinha de Valença, Maria Lívia, Teresinha
Prada, Angela Muner, Márcia Taborda, Rosa Passos, entre outras.

A MULHER VIOLONISTA NO CAMPO DE PRODUÇÃO MUSICAL GOIANIENSE
Sabe-se que durante as primeiras décadas do século XX, o advento da rádio proporcionou
mais um campo de trabalho também relacionado ao âmbito musical, visto que em 1950 houve
uma crescente leva de cantoras que integravam este ambiente. Em entrevista concedida à Silva
(2013), Maria Zenir, uma das personagens desta história, nos revela um comentário que ouviu de
sua família quando estava começando a cantar em programas de calouros da Rádio Clube: “esse
negócio de moça ficar andando por aí à noite, cantando em rádio e ir ao cinema não estava certo.
Não eram lugares para mulheres ficarem frequentando.” (SILVA, 2013, p. 43)
A construção social de lugares destinados ao gênero feminino e masculino em Goiânia
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interferiu na conduta e nos padrões de comportamento aceitáveis ou não, tal que, para o feminino
construiu-se a ideia de como deveria ser a conduta de mulheres, quais profissões deveriam seguir
e como deveriam proceder para se tornar uma boa dona de casa. Frequentar determinados lugares
era como descaracterizar a ‘conduta moral’. Mas as mulheres cantoras de rádio em Goiânia
resistiram e edificaram suas experiências (SILVA, 2013, p. 45).
O posicionamento subversivo das mulheres inseridas na esfera midiática contribuiu
significativamente para a alforria do profissionalismo feminino em lugares públicos, o que até
pouco tempo era restrito às atividades domésticas. Enfrentar o olhar de reprovação da sociedade
em geral e da própria família ainda são adversidades que muitas mulheres se deparam ao assumir
alguma profissão ou ocupar determinado cargo cuja predominância histórica foi incumbida ao
homem.
A cantora Ely Camargo iniciou sua carreira na Rádio Clube, logo no surgimento dessa
emissora na década de 1940. Nos anos de 1960, passou a cantar na Rádio Brasil Central, atuando
no conjunto Trio Guairá de Goiânia, e, ainda nesta mesma emissora, também foi apresentadora.
Quando mudou-se para São Paulo, em 1962, gravou seu primeiro Long Play (LP) intitulado
Canções de minha terra, pela gravadora Chantecler, tal que nesta obra está registrada sua primeira
composição intitulada Boneca de pano (SILVA, 2013, p.48).
Outra cantora que também integrou o elenco de mulheres no âmbito da rádio goianiense foi
Darci Silva, cuja trajetória musical iniciou-se aos oito anos em um concurso infantil na Rádio Clube
de Goiânia. A partir de então se esforçou para se profissionalizar como cantora, até que em 1964
foi coroada pelo então prefeito, senhor Hélio Seixo de Brito com o título de “Rainha do Rádio”, que,
segundo o escritor e estudioso da Música Popular Brasileira Waldir Comegno, esta foi a última
rainha do rádio no Brasil ( SILVA, 2013, p.61 apud COMEGNO, 2009, p.10).
A autora também destaca outro nome que alcançou notório reconhecimento nas rádios
para além de Goiás, a cantora Aparecida Amorim, que no ano de 1959 pela Revista do Rádio, edição
n.° 506 teve publicada uma matéria intitulada “Novas estrelas, com certeza”, na qual recebeu o
seguinte comentário:
APARECIDA AMORIM – era estrela de primeira grandeza no rádio em Goiás e veio para o Rio,
sendo lançada nos programas de Aérton Perlingeiro, na Rádio e TV Tupi. Também precisa
de um bom repertório próprio. Quando o conseguir poderá subir com grande êxito em busca
do estrelato que, aliás, bem merece (REVISTA DO RÁDIO, 1959, p. 64 apud SILVA, 2013, p.
65-66).

Assim como Aparecida Amorim, outras cantoras de rádio em Goiás também abandonaram
suas carreiras artísticas depois de aderirem ao casamento, como o caso de Ivone Maques e
Maria Zenir, cujo noivo não considerava um bom envolvimento profissional, além de não aceitar
a situação de sua futura cônjuge ser rodeada de musicistas (SILVA, 2013, p.71). Outro caso de
preconceito existente envolvendo o ambiente da rádio foi relatado pela cantora Marlene Silva,
que em suas apresentações estava sempre acompanhada por um dos irmãos, uma exigência do
pai, pois sem algum deles ela não iria a lugar nenhum. A própria Marlene sublinhou essa atitude
preconceituosa dentro da sua própria casa como uma dificuldade e falta de apoio para seguir a
carreira como cantora (SILVA, 2013, p.73).
Em Goiânia, Lourdinha Maia, que ficou conhecida como “O canarinho de Goiás”, acompanhava
e tocava violão muito bem. No início dos anos de 1950 foi a grande atração de Goiânia por sua
versatilidade e, com sua dedicação em se especializar em música folclórica, ela empolgava a
plateia. Em sua dissertação, Silva (2013) recorre ao depoimento do escritor Bariani Ortêncio, em
entrevista ao jornal o Popular sobre a artista:
Trata-se de se lembrar de uma estrela de primeira grandeza quase esquecida pelo tempo,
a versátil Lourdinha Maia”(...) Lourdinha cantava ao violão e ensinava teatro as moçoilas,
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como minhas irmãs Francisca (Chica) e Lucélia. (Bariani Ortencio, entrevista ao Jornal O
Popular em 2010 apud SILVA, 2013, p. 47).

Outro marco definitivo para a capital goiana no campo do ensino de música foi a inauguração
do Conservatório Goiano de Música, em 1956, sob a direção de Belkiss Spencieri Carneiro de
Mendonça. Em 1960 houve a incorporação do Conservatório de Música à Universidade Federal
de Goiás (UFG), sob orientação do maestro Jean Douliez, o que trouxe muitos benefícios para a
população goianiense através do enriquecimento do patrimônio cultural e artístico na nova capital.
(PINA FILHO, 2002 apud PROTÁSIO, 2009, p.28). Vale ressaltar que as precursoras das escolas de
música em Goiânia foram as pianistas Maria Angélica da Costa Brandão, popularmente conhecida
como Nhanhá do Couto, e posteriormente, sua neta, Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça
que contribuíram significativamente com a riqueza da música local, que além das competência
musical, foi agente central na luta em favor do desenvolvimento e do aprimoramento musical no
Estado de Goiás.
A inserção das mulheres no campo violonístico pode ser constatada pelo trabalho de
Cruvinel (2001). A autora realizou entrevistas com profissionais renomadas que tinham ligação
com a área do ensino de violão em Goiânia. Alguns aspectos relatados ao longo das entrevistas
realizadas com violonistas atuantes no campo musical como Fernanda Vasconcelos Furtado,
Maria das Graças Almeida, Maria Aparecida Souza e Rosi-Meire Fátima da Silva Borges descrevem
nitidamente o cenário no qual o ensino do violão naquele momento.
Outro pólo de ensino artístico da capital goiana é o Centro Livre de Artes, como atualmente
é conhecido, fundado em 1975 pelo professor Osmar Siqueira, contando com o empenho e esforço
de importantes educadoras como Nair Stival Pereira e Ilda Naves de Almeida Nunes, entre os
demais apoiadores inseridos na esfera governamental. No início do trajeto para que se instalasse
a Escola de Artes houveram muitos empecilhos, mas ao mesmo tempo crescia o número de
envolvidos interessados em contribuir com a instituição, dentre eles a professora Joana Mendes
da Silva Siqueira, a professora e compositora Dalva Albernaz, Diógenes Cerqueira Lima (clarineta
e saxofone), Diógenes Ferreira de Azevedo (violão), Edimar Pereira Barreto (violão e clarineta),
Goiana Vieira da Anunciação (percepção musical), Jane Machado Teixeira (violão), Lilian Pinheiro
da Fonseca (percepção musical), Margareth Cordeiro de Morais (piano), Miguel Ferreira de Souza
(percepção musical), Moema Baiochi (flauta), Shubert Dias de Freitas (violão, flauta e 35 piano)
e Sônia Maria Teixeira (violão e flauta) (PROTÁSIO, 2009, p.34). Outro nome de evidencia é o
da escritora Marietta Telles Machado, que em 1986 assumiu a Assessoria Especial de Cultura
de Goiânia, trazendo inovações que favoreceram o desenvolvimento artístico do CLA com o
intuito de tornar os cursos e oficinas mais livres e menos semelhantes aos cursos escolares.
Dentre as diversas atividades artísticas desenvolvidas no Centro Livre de Artes, vale destacar
o projeto “Violões e violonistas goianos”, que teve seu início em 1986, idealizado e coordenado
pela violonista Fernanda Vasconcelos Furtado, foi constituído a partir de um ciclo de recitais e
palestras que muito valorizou, incentivou e divulgou o repertório violonístico no estado de Goiás
e para além de suas fronteiras. A partir desta e de demais iniciativas, é notável a expansão da
prática instrumental feminina e sua contribuição para o processo de uma nova significação do
espaço profissional ocupado pela mulher na música.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente momento, é consensual o posicionamento relacionado à importância de se
discutir a presença da mulher nos campos profissionais da música, visto que o reflexo da valorização
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da mulher pode contribuir para a ampliação dos campos de trabalho na música popular brasileira.
A importância histórica da mulher em variados ambientes públicos relacionados à
música, seja no ambiente acadêmico, seja nas salas de concertos ou a sua presença nos meios
de comunicação, foram fundamentais para que a atuação feminina adquirisse relevância,
considerando o reflexo das relações de poder em diversas camadas da sociedade. Ao direcionar
a pesquisa para o contexto social goiano, buscou-se discutir as relações de gênero, a atuação da
mulher como protagonista no campo de produção musical brasileiro e goianiense, em específico,
o violonístico, ainda pouco explorado.
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Resumo: Nesse artigo pretendemos investigar ideias de protagonismos performáticos por meio
do debate de obra musical. Será estabelecida inicialmente uma discussão a respeito de obra a fim
de argumentar a incompatibilidade entre performance e projeto composicional. Posteriormente
ao debate teórico serão discutidos dois vieses investigativos que buscam tensionar a ideia do
performer como sujeito passivo (indeterminação e colaboração musical). Apostando na ideia de
encaminhar o debate conceitual por via de indagações éticas e relações de poder, apontaremos
os limites das abordagens aqui investigadas e também mencionaremos algumas lacunas que os
conceitos debatidos não parecem resolver.
Palavras-chave: Obra musical. Protagonismo performático. Relações de poder

MUSICAL WORK , STANDARDS AND POWER RELATIONS: LIMITS OF PERFORMATIC AUTONOMY
PROPOSITIONS
Abstract: In this article we intend to investigate ideas of performance protagonism through the debate
of musical work. Initially, a discussion about the musical work will be established in order to argue
the incompatibility between performance and composition project. After the theoretical debate, we
will discuss two investigative approaches that tension the idea of the performer as a passive subject
(Indeterminate music and Musical Collaboration). We betting on the idea of directing the conceptual
debate through ethical questions and power relations between composer and performer, pointing the
limits of these approaches. Finally, we will mention some problems that the concepts discussed here do
not seem to solve.
Keywords: Musical Work. Performance protagonism. Power Relations.

INTRODUÇÃO
Pretendemos neste artigo debater concepções de protagonismo performático a partir do
debate de obra musical. Como recorte investigativo utilizamos de práticas performáticas que
se apoiam em diferentes tipos de notações musicais: partitura convencional (colaboração) ou
partituras gráficas (indeterminação musical). A partir de tal recorte será estabelecida uma discussão

365

sobre obra musical por meio de autores como Goehr (1992, 1995), Foucault (1999), Cook (2006)
e Fiel da Costa (2016), assim como um debate sobre morfologia desenvolvido por Caron (2011)
e Fiel da Costa (2017a, 2018). Posteriormente, será apresentado alguns trabalhos acadêmicos
recentes (DOMENICI, 2010; MACHADO E ISHISAKI, 2013; LÔBO, 2016) que, fundamentados em
diferentes feições metodológicas, pretendem tensionar a noção do performer enquanto agente
passivo.
Como argumentaremos adiante, a necessidade de um debate do performer enquanto
sujeito protagonista do processo de manutenção da obra só se sustenta se adotarmos como
paradigmático um ambiente conceitual mediado pelo conceito de Obra Musical como “uso de
material musical resultando em unidades de pertença pessoal completas, discretas, originais e
fixas” (GOEHR, 1992, p.206, tradução nossa)1. É relativizando se tal conceito abrange as diversas práticas musicais do ocidente que,
ao invés de reivindicarmos a necessidade de um processo criativo atribuído ao performer, apostamos num debate que pode ser melhor encaminhado se investigado por

meio de relações de poder estabelecidas historicamente entre compositor e performer que se repercutem em condutas éticas/normativas praticadas nos vieses aqui
analisados.

O conceito de obra inicialmente apontado acima é acompanhado pelo processo de
separação entre as funções do compositor e intérprete durante o século XIX, designando ao
segundo o papel de levar as ideias do compositor ao público. O performer torna-se desse modo,
um agente de grande fidelidade ao texto musical. Ritterman apresenta essa separação de papéis
já referindo-se aos tratados de performance do século XVIII. Citando o tratado de flauta de Quantz
(1752), Ritterman (2002, p.76) aponta que:
(…) O performer deve saber como julgar a natureza da paixão que cada ideia contem, e
constantemente fazer sua execução conforme tal paixão. Apenas dessa maneira, o intérprete fará
justiça as intenções dos compositores e as ideias que ele tinha em mente quando escreveu a
peça. (2002, p.76)2.

No século XIX, com as maiores especificações presentes na notação, assim como o
desenvolvimento de um paradigma pautado na ideia de autonomia do texto musical, será cobrado
ao papel de performer uma grande fidelidade as intenções dos compositores. Referindo-se à tal
fidelidade, Goehr afirma que: “A perfeita conformidade é um ideal que nós desejamos alcançar na
prática performática da música clássica. É um ideal de extrema importância avaliativa e estética
(...)” (1992, p.99)3. Nesse sentido, a partir do século XIX o que passa a valer como obra trata-se do
projeto composicional (FIEL DA COSTA, 2018, p.160).
Se nesse momento histórico, consolida-se uma ética performática baseada em uma
noção de obra musical como um tipo de coincidência entre ideia abstrata (dado notacional), ação
performática e resultado sonoro, trata-se de destacar que esse paradigma conceitual se apóia
em duas concepções. Primeiro, presumindo-se o controle absoluto do compositor ao discurso
musical, é consolidada a ideia de autonomia do texto. O comentário de Fiel da Costa a respeito de
1
“(…) the use of musical material resulting in complete and discrete, original and fixed, personally owned units”.
Todas as futuras traduções serão de minha responsabilidade.
2
“(...)The performer of a piece must seek to enter into the principal and related passions that he is to express.
And since in the majority of pieces one passion constantly alternates with another, the performer must know how to
judge the nature of the passion that each idea contains, and constantly make his execution conform to it. Only in this
manner will he do justice to the intentions of the composer, and to the ideas that he had in mind when he wrote the
piece”.
3
“Perfect compliance is an ideal we strive towards in the performance practice of classical music. Its an
ideal of paramount evaluative and aesthetic importance (...)”.

366

tal autonomia é notável:
A premissa dessa autonomia é que o autor poderia fixar-lhe, de direito, uma representação fiel
da ideia composicional que, por sua vez, seria programada para ressurgir diante do fruidor,
graças à execução disciplinada de intérpretes. A morfologia da obra musical, segundo essa
tradição, seria um dado a priori, anterior ao texto, e a função do intérprete seria a de garantir,
da forma mais íntegra possível, que essa morfologia ressurgisse na situação de concerto e
diante de um público atento (FIEL DA COSTA, 2017b, p.8)

Em segundo lugar, parte-se do pressuposto de que a notação seja capaz de garantir a
identidade da obra (dimensão ontológica), repetível em cada performance: “Esta premissa toda
se baseia em última instancia em uma certa atitude com relação à notação musical e enquanto
garantidora de uma identidade para a obra musical” (CARON, 2011, p.32). Neste ponto, o autor
sugere que a presunção de que a ontologia da obra poderia identificá-la integralmente se tornaria
um paradoxo pois:
O ontólogo precisa se reportar a uma prática musical efetiva para conceituar o que seria,
afinal, a obra musical. Mas em sua tentativa de dar uma definição única de tudo o que
este conceito denota, ele toma como um absoluto um determinado momento histórico de
uma prática: a obra musical se torna, eternamente, o que ela é em um momento histórico.
(CARON, 2011, p.79).

É nesse sentido que um viés investigativo que se debruce em uma dimensão morfológica
da obra torna-se necessário. A respeito da relação ontologia/morfologia, Caron afirma que a:
“Ontologia seria uma investigação eminentemente teórica e apriori e morfologia seria uma
mergulho nas contingências de performance que caracterizam nosso mundo musical” (ibid.).
Deste ponto, aposta-se em uma ideia de circularidade entre tais dimensões:
Se se quiser levar em considerações a morfologia e a prática efetiva para uma definição de
obra, teria-se que adotar uma concepção de linguagem que deixar-se-ia também modificar
pela prática. O conceito de obra, por esta via, denotaria uma certa classe de coisas. Mas a
própria classe de coisas, em suas transformações, modificariam por sua vez o conceito obra
(ibid., p.80).

Na impossibilidade de uma perspectiva de obra enquanto fenômeno sonoro por parte de
uma investigação ontológica, a ideia de explorar o viés morfológico nos auxilia a compreender a
impossibilidade de uma conexão imediata entre texto e fenômeno sonoro:
Trata-se de uma ‘pretensão’ (ao invés de um fato), pois uma identidade perfeita entre
partitura e resultado sonoro é, na prática, e na melhor das hipóteses, irrealizável devido à
complexidade da resposta do ato performático (FIEL DA COSTA, 2017a, p.3).

Neste sentido, a inviabilidade de uma coincidencia entre notação, ato performático e
resultado sonoro, nos ajuda a conceber o conceito-obra como um constructo históricamente
estabelecido, que de acordo com Goehr (1992) regula práticas sociais e determina condutas aos
indivíduos envolvidos em tal prática. Segundo a autora:
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(…) Esses conceitos funcionam de forma estável porque são tratados como se fossem
dados e não “apenas” como conceitos que surgiram e cristalizaram-se artificialmente em
uma prática. O fato de serem tratados como dados não significa que sejam. Eles tornaramse ancorados em uma prática por meio de um tipo de permanência ficcional ou hipotética.
(1992, p.104)4.

Se de fato não estamos lidando aqui com uma concordância entre um estímulo (texto), uma
conduta (prática performática) e um efeito (resultado sonoro), observando obra musical enquanto
construção histórica, a importância desse debate para o presente trabalho é destacar a dimensão
do conceito obra enquanto consolidante de uma determinada normatividade da prática social/
musical que refere-se especialmente a tradição moderna da música ocidental pós-1800. Mais uma
vez, o comentário de Goehr torna-se esclarecedor:
Quando agimos de acordo com um ideal, agimos em um domínio da normatividade. Somos
guiados por certas crenças e desenvolvemos habilidades apropriadas a elas. Tudo isso
se reflete nas expectativas geradas institucionalmente, ligadas, por exemplo, ao mundo
musical, à produção e reconhecimento de eventos como performances de obras musicais
(ibid., p.101)5

Uma relação entre uma ética musical baseada em uma ideia de reprodução6, ou cumprimento
textual em performance, pode ser estabelecida pela lógica do comentário descrita por Foucault
(1999). O comentário trata-se de um procedimento de controle do discurso que “permite-lhe dizer
algo além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo modo
realizado” (FOUCAULT, 1999, p.25-26). De certa forma, tal ética legitíma sua permanência a partir
de um discurso posto a priore. Para exemplificar, Foucault cita a prática dos Rapsodos:
Um desses modelos arcaicos nos é dado pelos grupos de rapsodos que possuíam o
conhecimento dos poemas a recitar ou, eventualmente, a fazer variar e a transformar, mas
esse conhecimento, embora tivesse por finalidade uma recitação de carácter ritual, era
protegido, defendido e conservado em um grupo determinado (…); Entre a palavra e a escuta
os papéis não podiam ser trocados (1999, p.39-40).

Neste sentido, sob a ótica do debate já estabelecido aqui, reconhecemos que a prática
performática não diz o texto musical. Porém, sob o ponto de vista do comentário foucaultiano, a
legítimação de uma ação performática valida-se por uma ética pautada na ideia de reprodução.
Tal ética, sintomática do paradigma da obra, sustenta uma conceituação de performance como

4
“(…) These concepts function stably because they are treated as if they were givens and not ‘merely’ as
concepts that have artificially emerged and crystallized within a practice. That they are treated as givens does not
mean they are so. They become anchored in a practice through a kind of fictional or suppositional permanence”.
5
“ When we act in accordance with an ideal, we act in a domain of normativity. We are guided by certain
beliefs and we develop appropriate skills. All of this comes to be reflected in the institutionally generated expectations
that are bound up, for example in the musical world, with our producing and recognizing events as performances of
musical works”.
6
Do ponto de vista histórico, deve-se relativizar se de fato os performers no século XIX e XX aceitaram seu
papel de agente passivo, já que aspiravam a ser considerados mais do que meios (GOEHR, 1995, p.11)
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suplementar ao produto (COOK, 2006, p.6)7 e ampara a estética do nicho conservatorial8.
A fim de relativizar obra como conceito paradigmático, Goehr (1995) aponta em um outro
artigo que a tradição do OPUS9 é desenvolvida paralelamente com a tradição dos pianistas
improvisadores que, de fato, não se atentavam com uma conformidade do texto musical em
performance. Isso nos auxilia a compreender que a dicotomia de papéis musicais presentes no
século XIX, assim como uma ética desenvolvida pelo conceito obra, trata-se de uma manifestação
musical específica e não de um paradigma geral (FIEL DA COSTA, 2018, p.157). O comentário de
Cook esclarece:
Se a primeira tradição está associada a um texto único, de autoridade, reproduzido durante
a performance, a segunda invoca a multiplicidade de textos (…), por exemplo, mas que causa
problemas aos musicólogos treinados na tradição filológica (COOK, 2006, p.9)

Se a idéia de uma autonomia textual, que se consolida na ideia da obra desenvolvido a partir
do século XIX, produz condutas éticas baseadas em uma divisão do trabalho entre performer e
compositor, esse mesmo ideal justifica a necessidade de hoje reinvindicarmos um protagonismo
performático ou processo criativo atribuído ao performer. Tal reinvidicação pode ser vista na
indeterminação musical, assim como no viés da colaboração, como argumentaremos adiante.

NOTAÇÕES GRÁFICAS – INDETERMINAÇÃO E O LIMITE DO PROTAGONISMO
PERFORMÁTICO NA RETÓRICA CAGEANA
A partir da segunda metade do século XX, compositores vinculados a música indeterminada
da escola de Nova York pretendem articular uma ideia de processo criativo atribuído ao performer.
Tal processo pode ser esclarecido por duas características que marcam as composições desse
grupo. A primeira indica que as notações gráficas exemplificariam um tipo de notação que propõe
a ausência de uma relação imediata entre notação e resultado musical (FIEL DA COSTA, 2016,
p.43). Os compositores assim, projetariam suas obras para que elas tenha resultados sonoros
significativamente distintos. De acordo com Pritchett:
Uma característica comum dos primeiros trabalhos experimentais de Feldman, Wolff e
Brown (bem como de algumas peças de Cage desta época) é que eles são projetados para
que possam ser executados de várias maneiras substancialmente diferentes. Com obras
como Piece for four piano de Feldman, December 1952 de Brown ou Duo for Pianists II de
Wolff, as diferenças entre as performances são mais do que apenas mudanças sutis na
7
Segundo Cook: “A linguagem nos leva a construir o processo de performance como suplementar ao produto
que a ocasiona, ou no qual resulta; é isto que nos leva a falar natualmente sobre música “e” sua performance”.
8
Uma reflexão necessaria a respeito do nicho conservatorial é dada por Fiel da Costa (2017, p.3): “No meio
conservatorial, a obra musical permanece como um dado apriori a ser desvendado por um intérprete disciplinado em
proveito de um ouvinte atento”. Destacamos que tal nicho trata-se de uma manifestação pedagógica específica da música
de concerto. Porém, não devemos tratá-lo como paradigmático desse momento histórico.
9
O paradigma do OPUS como sinonimo de obra é referido por Lydia Goehr (1995) como o modo de avaliação
performática ocidental baseada na Perfect performance of music, ligada exclusivamente a uma estética do solene e do
sagrado, representada nas salas de concerto, assim como no ideal de obra (GOEHR, 1995, p.6)
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interpretação de uma partitura idealizada, mas diferenças radicais que se estendem da
natureza à ordem dos eventos (PRITCHETT, 1993, p.107)10

A segunda característica trata-se da própria retórica cageana a respeito de uma possível
política libertadora presente em suas propostas (PIEKUT, 2011, p.43). Deste modo, Cage propõe uma
dicotomia entre partituras convencionais e notações gráficas a qual, convencionais correpondem
a uma espécie de ditadura entre compositor e performer e as notações gráficas corresponderiam
a possível relação “não hierárquica” entre os agentes musicais. Neste sentido, o compositor teve
um minucioso cuidado em seus relatos para se opor ao ideal de obra:
As obras-primas da música ocidental exemplificam monarquias e ditaduras. Compositor e
maestro: rei e primeiro-ministro. Cage estava deixando claro que sua música se opunha
a esses sistemas hierárquicos: ele não compos “obras-primas da música ocidental” (…)
(PEIKUT, 2011, p.23)11

A partir do pressuposto acima a indeterminação é comumente vista como um
ambiente “aberto” as escolhas do performer, propondo a este uma espécie de coautoria para o
desenvolvimento da obra. Porém, é notável uma defasagem entre a retórica e a prática musical
vinculada a notações gráficas, uma vez que a possibilidade de “dar liberdade ao intérprete” seria
destinada no discurso de Cage, para apenas alguns sujeitos:
Dar liberdade ao intérprete individual me interessa cada vez mais. (…) Dada a indivíduos
como David Tudor, claro, gera resultados que são extraordinariamente belos. Quando essa
liberdade é dada a indivíduos sem disciplina e que não partem – como digo em vários textos
– do zero (…), que não são, em outras palavras, indivíduos mudados, mas que permanecem
como indivíduos com seus gostos e desgostos, então claro, conceder liberdade não me
interessa (KOSTELANETZ, 2003, p.72)

A insatisfação de Cage quanto a performance de suas obras foi uma constante nos
depoimentos ao longo de sua vida, como está relatado no trabalho de Fiel da Costa (2017b).
Nesse sentido, notamos que as estratégias de controle performáticas cageanas não seriam mais
demonstradas pelo viés notacional, mas o compositor passa a direcionar os performers por outros
meios. De acordo com Fiel da Costa:
Os resultados empíricos desse tipo de proposta nos são especialmente interessantes, pois
os intérpretes, uma vez libertos da função de responder de forma objetiva e inequívoca a
uma partitura acabada, eram levados a realizar a performance, na melhor das hipóteses,
problematizando a forma; na pior, negligenciando completamente a proposta, substituindo-a
por clichês de improvisação que o compositor considerava intoleráveis, como está muito
bem documentado. (2016, p.70)

10
“A common feature of the early experimental works of Feldman, Wolff, and Brown (as well as some of Cage’s music
from this time), is that they are designed só that they could be performed in a number of subtantially different ways. With
works such as Feldman’s Piece for Four Pianos, Brown’s December 1952, or Wolff’s Duo For Pianists II, the differentes between
performances are more that just subtle changes in interpretation of an idealized score, but rather are radical differences that
extend even to the nature and order of events”.
11
“The marterpieces of Western music exemplify monarchies and dictatorships. Composer and conductor: king and
prime minister, Cage was clearly implying that his music stood opposed to these hierarchical system: he did not composer
“masterpieces of Western music” (…)”
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A retórica de uma possível relação horizontal entre os agentes musicais nas notações
cageanas não condiz com a prática musical vinculada a obra do compositor. Dessa forma,
indagamos se a ruptura de Cage seja tão radical quanto parece. Trata-se de destacar que os
performers, apesar da flexibilidade de suas ações para construir resultados sonoros distintos,
não experimentariam a possibilidade de tomar decisões autorais no mesmo nível que elas
seriam tomadas pelo compositor. Nesse sentido, tratar notações gráficas como “obra aberta” nos
reencaminharia a uma ideia de essencialismo da obra que pretendemos nos afastar.
A partir dos limites encontrados em uma retórica pautada na ideia de liberdade atribuída
ao performer, detectamos que a relação de poder entre compositor e performer históricamente
estabelecida pelo conceito obra não parece ser tensionada na música indeterminada,
principalmente à vinculada a Cage. De fato, a indeterminação não se trata mais de um paradigma
vinculado a autonomia do texto musical, porém, a conduta do papel do compositor como sujeito
que cuida das bordas do espaço performático e do performer como agente que atua dentro desse
pressuposto limite estabelecido a priori, está presente de forma explícita e significativa na retórica
cageana.

REPERCUSSÕES
COLABORAÇÃO

PRÁTICAS:

TRABALHOS

ACADÊMICOS

A

RESPEITO

DA

A abordagem colaborativa defendida em trabalhos como o de Domenici (2010), Lôbo (2016)
e Machado e Ishisaki (2013) se configura com a retomada de uma prática musical baseada no
diálogo entre compositor e intérprete. O que pretende-se resolver na colaboração é a retomada da
figura do performer como agente significativo no desenvolvimento de obras musicais. Segundo
Domenici:
A falta de documentação de colaborações não só aponta para um descaso para com o
papel do intérprete na criação, difusão e recepção de novas obras musicais, mas, além
disso, despreza o processo de troca e seu impacto tanto para a composição, quanto para a
performance (2010, p.1143)

Essa proposta dialógica apresentada por Domenici (2010) que pressupõe um intérprete
com “direito a voz”, parece estabelecer uma relação de maior igualdade entre os papéis musicais.
É nesse sentido que o discurso de tais pesquisas aparenta igualar o papel de sujeito decisório na
configuração da obra musical.
Machado e Ishisaki (2013) destaca um processo colaborativo na composição da obra
Arcontes. O compositor partiu de ideias técnicas e gestuais propostas pelo instrumentista para
criar a forma e os planejamentos da composição. O trabalho de Lôbo (2016) aborda a execução
da obra Caminho Anacoluto II-Quasi-Vanitas de Marcílio Onofre. O autor investiga de que maneira
o trabalho colaborativo entre estes dois sujeitos podem gerar ferramentas que os auxiliem.
Na perspectiva colaborativa o intérprete passa a ser responsável por oferecer ao compositor
os recursos técnicos de determinada idiomática musical para planejamento da composição. É
nesse sentido que podemos nos atentar sobre o que se refere essa igualdade: “Parcerias como
essa, se alimentam daquilo mesmo que antes colocou compositor e intérpretes em campos
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opostos: a divisão do trabalho” (DOMENICI, 2010, p.1142).
Ao apontarmos alguns limites presentes na narrativa da colaboração, percebemos que o
fato do performer se vincular de forma direta e presencial ao compositor pode trazer determinados
problemas no que tange ao seu processo decisório. Segundo Domenici:
A falta de documentação de colaborações não só aponta para um descaso para com o
papel do intérprete na criação, difusão e recepção de novas obras musicais, mas, além
disso, despreza o processo de troca e seu impacto tanto para a composição, quanto para a
performance (2010, p.1143)

O que constatamos a princípio na abordagem colaborativa é a proposta de um possível
vínculo entre compositor e intérprete, sem que as hierarquias históricas/sociais presentes entre
tais sujeitos se tensionem. O que ocorre na colaboração é que os intérpretes oferecem aos
compositores materiais e técnicas que possibilitam ao segundo facilitar o planejamento e as
decisões estéticas de uma composição. Se na colaborção defende-se escolhas gestuais por parte
do colaborador (instrumentista), não quer dizer que o compositor deixe de ser protagonista na
conformação e nas decisões mais significativas da obra. É nesse sentido que desconfiamos se a
colaboração trata-se realmente de uma espécie de inovação no campo da performance.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do debate de obra musical, apontamos alguns limites das narrativas da música
indeterminada cageana e da colaboração musical no que tange a ideia de protagonismo
performático. Apesar desses dois vieses investigativos serem diferentes, a ideia de investigá-los
por um mesmo questionamento inicial baseia-se na constante de seus discursos que busca um
processo criativo atribuído ao performer.
Na indeterminação musical constatamos um limite a respeito desse protagonismo quando
notamos no discurso cageano uma específica necessidade de controle da obra. Ao direcionar quais
decisões poderiam ser válidas em suas propostas, disfarçado por uma retórica libertadora, Cage
estabelece uma borda autoral significativa a respeito de qual ação performática seria assertiva a
conformidade de sua proposição composicional.
Por outro lado, o discurso da colaboração se destaca por abordar o problema do processo
criativo do performer propondo a retomada de um vinculo entre compositor e instrumentista,
atribuindo ao segundo a responsabilidade de oferecer ao compositor os matériais técnicos/
gestuais da obra. A ideia de uma ação colaborativa nos parece resolver determinados problemas
presentes em algumas narrativas da história da música ocidental que marginaliza o performer
enquanto agente criativo. Ao mesmo tempo, a ideia de uma ação conjunta entre compositor e
performer pode apresentar determinadas margens de autoria não tensionadas, uma vez que a
voz do primeiro teria significativo impacto sobre as decisões interpretativas ou performáticas. A
princípio não precisaríamos ver tal característica como um problema, porém ao falarmos de uma
ideia de protagonismo performático é sobretudo necessário apontar os limites sobre como cada
abordagem trabalha com esse ideal. A hipótese que notamos na literatura é que a colaboração
estabelece uma fronteira autoral visível: o protagonismo se refere a construção de técnicas e
gestos performáticos.
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Analisar os vieses aqui propostos por via do conceito obra nos possibilitou localizar na
narrativa da indeterminação e da colaboração que a dicotomia entre compositor e performer não é
a mesma de um determinado nicho conservatorial. Porém, tais narrativas parecem não se atentar
ao fato de que os papéis continuam dicotomizados em suas argumentações. Tal dualismo é
explícito pelas condutas éticas projetadas aos sujeitos musicais por tais abordagens. A hipótese
aqui proposta é que uma relação de poder subentendida no protagonismo da obra parece ser
pouco alterada.
Ao direcionar o debate de obra por meio do fenômeno sonoro (FIEL DA COSTA, 2018, p.158),
as reflexões sobre morfologia (CARON, 2011) nos ajudam a compreender a incoerência de uma
ação performática estritamente correspondente ao projeto composicional. Nesse sentido, a
hipótese do viés morfológico torna-se necessária, pois a obra como deriva (FIEL DA COSTA, 2016)
se refere ao que de fato soa, e não aquilo que deveria soar:
Se abrimos mão da necessidade de entender a obra como de exclusiva responsabilidade do
sujeito que a assina ou a propõe, e aceitarmos que esta depende efetivamente da participação
de outros sujeitos, podemos discuti-la do ponto de vista das forças que contribuem para sua
conformação morfológica atual, como fruto de colaboração (FIEL DA COSTA, 2016, p.156).

É nesse sentido que a proposição de Fiel da Costa permite re-situar os papéis dos sujeitos
envolvidos em seu desdobramento. Cabe ao compositor lançar determinadas estratégias que
poderá ou não marcar os limites morfológicos, porém, desta vez: “cabe ao intérprete ocasional,
mediado pelas circunstancias, definir como se configurará seu resultado musical” (FIEL DA
COSTA, 2016, p.155). Se a obra então teria uma certa autonomia quanto ao compositor, trata-se
de desconfiar até que ponto essa autonomia é possível nas narrativas aqui analisadas.
Como recorte investigativo focamos a análise no discurso conceitual da indeterminação
e da colaboração, porém a necessidade de uma análise do ponto de vista das narrativas dos
performers torna-se necessária para debatermos os problemas aqui propostos. Essa abordagem
está inicialmente explícita no trabalho de Piekut (2011) no que se refere ao caso da cellista Charlotte
Moorman e na realização da Atlas Eclipticalis (1961) de John Cage pela Filarmonica de Nova York,
também esta presente no trabalho de Domenici (2010) no caso da colaboração. Nesse sentido
o conceito obra, os discursos cageanos a respeito da indeterminação, assim como a narrativa
da colaboração nos parece enunciados idealistas que não engloba as diversas manifestações,
conflitos e relações de poder que ocorrem na prática musical. Se o debate aqui proposto nos
oferece esclarecimento de algumas questões problemáticas, as narrativas por parte do performer
tornam-se necessárias para que posssamos observar outros questionamentos que surgem na
prática musical. Assim, a necessidade da indeterminação e da colaboração de sustentar uma
concepção de protagonismo performático não depende de um formato composicional (partitura
convencional ou notação gráfica), até mesmo não depende de um repertório específico para
ocorrer. Só faz sentido justificarmos a defesa do processo criativo do performer se tomarmos
como paradigmático um ambiente conceitual permeado pelo conceito obra Goehriano (1992).
Como reflexão final propomos que o debate a respeito da relação de poder entre
compositor e performer em diversos vieses não é um debate encerrado. E de fato, a necessidade
de abordarmos um tema como esse é justamente detectar problemas práticos e conceituais da
atuação ética de tais sujeitos como reflexo de uma normatividade historicamente estabelecida.
Não se trata de defender uma independência performática quanto a composição, mas detectar
que os pressupostos de protagonismo da performance parecem apresentar certos limites, estes
devem ser expostos para que não nos contenhamos com um ideal de liberdade, independência e
autonomia que na relação prática entre compositor e performer parece apresentar um acúmulo de
dilemas.
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Aspectos interpretativos de Dilermando Reis e Marco Pereira
sobre a obra Xodó da Baiana
Julio Cesar Moreira Lemos
Marcia Taborda
Resumo: Este artigo tem por objetivo fazer uma análise dos aspectos interpretativos presente em
duas performances da obra para violão solo intitulada Xodó da Baiana, composta por Dilermando
Reis. A primeira performance escolhida foi gravada pelo próprio compositor, em 1951, a segunda
gravação foi a de Marco Pereira, realizada em 2016. Foram observados aspectos referentes ao
arranjo, à variações rítmicas, rearmonização e forma.
Palavras chave: Violão Brasileiro, Dilermando Reis, Marco Pereira.

Interpretative aspects of Dilermando Reis and Marco Pereira over the work Xodó da Baiana
This article aims to analyze the interpretative aspects present in two performances of the work for
solo guitar entitled Xodó da Baiana, composed by Dilermando Reis. The first performance chosen was
recorded by the composer, in 1951, and the second recording was done by Marco Pereira, in 2016. We
analysed aspects related to the arragment, rhythmic variations, rearmonization, articulation and form.
Keywords: Brazilian Guitar, Dilermando Reis, Marco Pereira.

Introdução
No decorrer da história da música brasileira o violão teve uma evidente importância, tanto
no contexto erudito como no popular, no solo e no acompanhamento. No início do século XX a
prática do solo era habitualmente realizada por alguns violonistas que também eram compositores
dentre os quais se destacaram: Quincas Laranjeiras (1873-1935), João Pernambuco (1883-1947),
Américo Jacomino (1889-1928) e Dilermando Reis (1916-1977). O repertório destes compositores
consistia de choros, valsas, polcas e maxixes.
A partir da década de 1940, passaram a se destacar outros violonistas como Laurindo de
Almeida (1917-1995), Aníbal Augusto Sardinha (1915-1955), conhecido por Garoto, e Luiz Bonfá
(1922-2001), os quais, durante a década de 1940, já incorporavam em suas composições e arranjos
elementos harmônicos oriundos do jazz, da música impressionista francesa, sendo que Garoto foi
um dos que mais se destacou neste processo. Suas composições apresentavam grande densidade
quanto ao uso destes elementos se comparadas às obras de seus contemporâneos.
Numa época em que a música popular urbana, a prática dos regionais de choro e a música
do rádio em geral priorizavam a melodia, notamos que Garoto deixa-se “influenciar” pelo
jazz, cujo contato mais próximo aconteceu durante suas viagens aos Estados Unidos da
América. Através de sua música, percebemos uma utilização de acordes dissonantes,
harmonia expandida, cadências com dominantes estendidas e substitutas. O improviso e a
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experimentação devem ter imprimido, no músico atento e inquieto, um conceito sonoro que
irá se estampar em sua música, nas composições, onde a liberdade e a tradição podem se
encontrar. O conceito de “choro moderno” fica, então, adotado para definir um estilo onde o
campo harmônico é alargado e imprevisível (DELNERI, 2009, p. 17).

A segunda metade do século XX foi marcada pela hibridização da música brasileira com
jazz, o rock entre outros gêneros internacionais, criando novos estilos e movimentos como a
tropicália, o samba-jazz, etc. Dentre os principais violonistas da segunda metade do século XX
ainda em atividade, que compõem para violão solo e possuem suas obras editadas e publicadas,
e que se inserem nesta tendência, destacam-se Paulo Bellinati (1950), Althier Lemos Escobar
(1950), conhecido como Guinga e Marco Pereira (1950).
Neste trabalho utilizaremos o seguinte roteiro: inicialmente examinaremos de forma breve
o perfil de Dilermando Reis e Marco Pereira; a partir da transcrição das gravações de Xodó da
Baiana, por Dilermando Reis em 19511 e Marco Pereira em 20162; realizaremos as comparações
de determinados trechos nos quais serão apontados alguns dos principais elementos que
diferenciam as respectivas performances; por fim será realizada uma análise sobre a forma como
esses elementos interferem quanto aos aspectos técnicos e interpretativos de ambos pautados
no idiomatismo do violão brasileiro. Recomenda-se a apreciação auditiva das gravações para
melhor compreensão dos elementos analisados neste artigo, podendo ser acessados na internet
no site Youtube nos links indicados na nota de rodapé.

Dilermando Reis
Dilermando Reis nasceu em Guaratinguetá (SP), em 1916. Teve seu primeiro contato com
o violão aos dez anos de idade, seus primeiros professores de teoria musical foram Bonfiglio de
Oliveira e Benedito Cipoli e de violão Lauro Santos.
Em 1931, Dilermando conheceu Levino da Conceição (1895-1955), violonista concertista
que, ao realizar um recital de violão em Guaratinguetá, foi apresentado ao jovem Dilermando Reis.
Levino ficou impressionado com a desenvoltura do violonista, convidando-o para acompanhá-lo
ao Rio de Janeiro e estudar violão. Nogueira afirma:
“Foi em 1936 que começou a verdadeira carreira artística de Dilermando Reis, exatamente
no momento que foi apresentado ao radialista Renato Murce. Renato Murce, ao ouvir
Dilermando executar a valsa Gotas de Lágrimas, de Mozart Bicalho, logo o incluiu em um
dos dois mais famosos programas da emissora” (NOGUEIRA apud CORDEIRO, 2005, p. 20)

Dilermando usava cordas de aço, fator que favorecia o timbre metálico e com maior
sutentação sonora, além da clareza e expressividade dos vibratos. Após sua entrada nas rádios no
Rio de Janeiro, sua carreira como instrumentista deu grande salto, tornando-se um dos violonistas
mais conhecidos do Brasil. Em seguida, integrou um grupo regional junto com Luperce Miranda
e Pixinguinha, estreitando o seu laço com os chorões. Em 1941, Dilermando lançou seu primeiro
disco de 78 rotações por minuto (RPM), com as peças de sua autoria Magoado e Noite de Lua, que
se tornaram grande sucesso. Em 1951 gravou a obra Xodó da Baiana pela gravadora Continental.
A estes se seguiram vários outros discos que o colocaram como o violonista mais conhecido
do Brasil, principalmente com a gravação em 1952 da valsa Se Ela Perguntar, pela RCA Victor.
1
REIS, Dilermando. Xodó da Baiana . Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=iJfihrVpKPQ, acesso
em 10/03/2018.
2
PEREIRA, Marco. Xodó da Baiana. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gys_fycEifA, acesso
em 2/03/2018.
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No mesmo ano, lançou dois clássicos do repertório instrumental popular brasileiro, Sons
de Carrilhões, de João Pernambuco, e a valsa Abismo de Rosas, de Américo Jacomino, o Canhoto.
Em 1956, assinou contrato de um ano com a Rádio Nacional para um programa diário chamado
Sua Majestade o Violão. Sobre a importância de Dilermando Reis no cenário do violão popular
Brasileiro, Alan Rafael faz o seguinte comentário:
Dilermando Reis ressignificou o violão em um tempo em que este, associado à boemia, era
bastante estigmatizado no Brasil. Quando a utilização deste instrumento se fazia presente
principalmente nos grupos de chorões nos regionais ou no acompanhamento dos cantores
na Era do Rádio, Dilermando mesclou seu conhecimento herdado da tradição dos pioneiros
do violão com o crescente mercado do Rádio então em ascensão, fazendo a fusão da
brasilidade de sua melodia saudosa e brejeira, com nítidos traços de erudição próprios de
uma técnica particular, que fizeram a sonoridade de seu violão se tornar inconfundível. Sua
importância é inegável, tanto como divulgador do violão no Brasil quanto pela importância
de sua vasta obra. (RAFAEL, 2007, p.18)

Marco Pereira
No trabalho como performer, Marco Pereira se dedica à prática da música popular brasileira,
e apresenta elementos técnicos interpretativos provenientes de sua formação consolidada a partir
do estudo do violão erudito. Foi aluno de Isaias Sávio (1900-1977) uruguaio considerado um dos
principais violonista disseminador do violão erudito no período no Brasil. Ganhou dois concursos
internacionais de violão, concluiu o mestrado sobre a obra de Villa-Lobos na Universidade Sorbonne
de Paris. Já gravou 24 discos, dentre solos, formação em duos, trios, e também orquestrais,
contendo músicas de sua própria autoria e releituras de compositores renomados da música
brasileira, também participou de gravações de vários discos de artistas reconhecidos no cenário
da MPB. Desde 1988 é professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Observamos, em suas composições e arranjos, seções de improvisação, a influência do
jazz, situação em que ocorre um distanciamento do tema: a criação é livre, baseada puramente
na sequência harmônica da música. Suas improvisações diferem da improvisação tradicional do
choro, que geralmente se fundamentam em variações melódicas que sempre recorrem ao tema.
O violonista apropriou-se, do aspecto improvisativo do jazz, esta influência se encontra
presente a partir do Cool Jazz e do Beb-bop, segundo o próprio Marco Pereira, principalmente
através de Charlie Parker (1920-1955) e John Coltrane (1926-1967), a partir o uso de acordes por
quartas, escalas alteradas, de tons inteiros e uso intensivo de acordes alterados. A somatória
dos aspectos presentes nestas vertentes musicais – música erudita, música popular brasileira
e jazz – confluem não apenas como características de suas performances, mas também de seu
estilo composicional e de arranjador. Não nos cabe neste artigo espaço suficiente para analisar
os trechos de desenvolvimento presentes nesta gravação de Xodó da Baiana na versão de Marco
Pereira, porém iremos apontar alguns trechos onde ele faz citações de outras músicas em seus
solos.

Comparação entre as gravações de Dilermando Reis e Marco Pereira sobre Xodó da
Baiana
Uma primeira e evidente diferença que podemos apontar entre as versões de Xodó da
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Baiana de Dilermando Reis e Marco Pereira, a partir de uma simples audição, é a instrumentação.
A gravação de Dilermando Reis é com violão solo e a de Marco Pereira é em conjunto composto
por violão, baixo, percussão, e clarineta. Apesar da diferente instrumentação o violão de Marco
Pereira tem uma relação próxima com o violão de Dilermando Reis no sentido de se apresentar
como um instrumento polifônico e solista no conjunto. Em alguns momentos de improvisação
observamos dois violões, um tocando somente a harmonia e o outro somente a melodia, ambos
gravados por Marco Pereira.
Dentre as principais diferenças encontradas nas gravações podemos citar: alterações na
forma, expansão rítmico-harmônica, variação rítmica e melódica, variação rítmica e de textura,
a mudança da contrametricidade para a cometricidade e rearmonização, a alteração rítmica e
métrica baseada no paradigma do tresillo, a presença do solo de improvisação.

Forma
Dilermando Reis compôs Xodó da Baiana em duas partes A e B, seguindo uma forma recorrente em
composições de choro como veremos a seguir, observamos que a coda da música é semelhante
ao mesmo trecho da introdução, que se repete antes de todas aparições da seção A, formada
pela seguinte progressão em dois compassos ||: Dm | Gm A7 :||. A seção A, em Ré Menor, com 32
compassos considerando a casa 1 (16 compassos) e casa 2 (16 compassos), e a seção B em Ré
Maior, com 16 compassos, casa 1 (8 compassos) e casa 2 (8 compassos).
A modulação ocorre entre as diferentes seções para tons homônimos, Ré menor para Ré
maior, gerando um contraste harmônico que é recorrente nas formas do Choro e Maxixe.
Tabela 1: Forma de Xodó da Baiana, versão original de Dilermando Reis.
Intro + seção A
Intro + seção A
Seção B
Intro + seção A
Coda

c. 1 e 2 (intro) c. 3 ao 21 (Tema - casa 1 e casa 2)
c. 1 e 2 (intro) c. 3 ao 21 (Tema - casa 1 e casa 2)
c. 23 ao 34
c. 1 e 2 (intro) c. 3 ao 21 (Tema - casa 1 e casa 2)
c. 36 ao 39

Já no arranjo de Marco Pereira sobre Xodó da Baiana ele cria a seguinte forma apresentada
na tabela abaixo, introduzindo improvisos sobre o mesmo esqueleto harmônico que compõe as
seções da obra original.
Tabela 2: Forma de Xodó da Baiana, arranjo de Marco Pereira.
Intro + seção A
Seção B
Seção A
Seção B
Seção A

c. 1 ao 9 (Intro), c. 10 ao 28 (tema, casa
1 e casa 2)
c. 30 ao 42 (tema, casa 1 e casa 2)
c. 43 ao 72 (Improvisação)
c. 73 ao 92 (improvisação)
c. 93 ao 122 (Citação de Night in Tunisia
+ improvisação)
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Seção B
Intro + seção A
Seção B
Intro + seção A
Coda

c. 123 ao 142 (improvisação)
c. 1 ao 9 (Intro), c. 10 ao 27 (tema, casa
1 e casa 2)
c. 30 ao 42 (tema, casa 1 e casa 2, coda
Segura o Tchan)
c. 1 ao 9 (Intro), c. 10 ao 28 (tema, direto
casa 2)
c. 158 ao 161 (coda final)

Expansão rítmico-harmônica
Observa-se na introdução de Xodó da Baiana na versão de Marco Pereira que a quantidade
de compassos dobra, de 2 para 4, dobrando também a duração de cada acorde. Ele aplica uma
variação rítmica do acompanhamento em que o primeiro acorde é tocado de forma arpejada no
primeiro compasso.
Já no quarto compasso Marco Pereira substitui a presença do acorde da versão de
Dilermando, por uma frase de dois tempos em que utiliza um slap3 sobre a nota Lá.

Figura 1 – Introdução de Xodó da baiana, versão de Dilermando Reis (LEMOS, 2019)

Figura 2 – Introdução de Xodó da baiana, versão de Marco Pereira (LEMOS, 2019).

Variação rítmica e melódica.
No trecho adiante, observamos no compasso 11, no segundo tempo, que Marco Pereira antecipa
a nota Lá em uma semicolcheia, e no quarto compasso, no segundo tempo, ele faz uma variação
melódica substituindo as notas do arpejo pela repetição da nota Lá em 4 semicolcheias.

3
A corda do violão é puxada e solta imediatamente contra o braço do instrumento promovendo uma sonoridade
semelhante ao estalar da corda contra o braço, também conhecido como pizzicato Bartokiano.
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Figura 3 –Compassos iniciais do tema de Xodó da Baiana ,versão de Dilermando Reis (LEMOS,
2019).

Figura 4 – Compassos iniciais do tema de Xodó da Baiana versão de Marco Pereira (LEMOS,
2019).

Variação rítmica e de textura.
Nota-se no trecho a seguir que Marco Pereira prioriza a textura do violão de
acompanhamento rítmico-harmônico. A melodia realizada por Dilermando Reis nos acordes
de Gm e F, nos compassos 12 e 14, é substituída por acordes em blocos na versão de Marco
Pereira, na qual a melodia é transferida para a clarineta. No segundo tempo dos compassos 20
e 22, observamos que Marco Pereira faz uma célula rítmica diferente da melodia de Dilermando
Reis, mudando a sequência (duas semicolcheias e uma colcheia) por (semicolcheia, colcheia e
semicolcheia), evidenciando a contrametricidade a partir do uso da síncope.

Figura 5 – Compassos 11 – 15, versão de Xodó da Baiana de Dilermando Reis (LEMOS, 2019).
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Figura 6 – Compassos 184 – 22 da versão de Xodó da Baiana de Marco Pereira (LEMOS, 2019).

A mudança da contrametricidade para a cometricidade e rearmonização.
Constatamos no trecho adiante que Dilermando Reis faz uma antecipação dos acordes
de E7 e A7, evidenciando a contrametricidade5, enquanto Marco Pereira faz uma rearmonização
inserindo o acorde de Lá maior no primeiro tempo do compasso 24 e toca os acordes junto à
marcação métrica, contradizendo as antecipações e síncopes realizadas por Dilermando Reis
neste trecho. No Acorde E7, constatamos que Dilermando Reis antecipa notas do acorde junto ao
baixo, este é o único trecho que isto acontece na sua interpretação.
Além dos acordes, as notas da melodia também foram ritmicamente alteradas por Marco
Pereira. Tocadas de forma cométrica, isso acontece com a nota Mi no acorde de Lá maior e
com a nota Dó# no acorde de A7. Ainda na versão de Marco Pereira a nota Si do acorde de E7
é transferida do segundo para o terceiro quarto de tempo retirando-se a síncope apresentada
na melodia de Dilermando Reis. Acreditamos que tais alterações rítmicas na melodia no tempo
2 são decorrentes da levada rítmica presente em seu arranjo que apresenta uma clave na
percussão, com o seguinte ostinato rítmico:

Figura 7: Clave da percussão no arranjo de Marco Pereira sobre Xodó da Baiana, com a
prevalência da cometricidade.

Figura 8 – Compassos 16 – 18 da versão de Xodó da Baiana de Dilermando Reis (LEMOS, 2019).
4
A diferença dos números de compassos se deu devido a expansão dos compassos da introdução que
antecedem as seçoes A, conforme observado na gravação.
5
Contrametricidade refere-se a parte fraca de tempo, e cometricidate as partes fortes do tempo sobre a
métrica. Para maiores informações vide SANDRONI, Carlos. Feitiço decente: transformações do samba no Rio de
Janeiro (1917-33). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor/UFRJ, 2001.

382

Figura 9 – Compassos 23 – 25 da versão de Xodó da Baiana de Marco Pereira (LEMOS, 2019).
No exemplo a seguir, nota-se que Marco Pereira altera ritmicamente a melodia retirando as
síncopes, da nota Fá no primeiro tempo do segundo compasso e da nota Ré do primeiro tempo do
terceiro compasso. Acontece também a mudança rítmica da nota Sol no primeiro compasso, para
o terceiro quarto de tempo, neste caso, retira-se a síncope, o mesmo acontece com a nota Mi no
segundo tempo do segundo compasso. Observamos que ele faz alterações do trecho trazendo-o
para a cometricidade. Ele também faz uma rearmonização do terceiro compasso deste trecho,
colocando o acorde de A7 no segundo tempo, enquanto na versão de Dilermando Reis tem-se os
baixos Ré e Lá. Que configuram fundamental e quinta do acorde de Ré menor

Figura 10 – Casa 2 do final da parte A, versão de Xodó da Baiana de Dilermando Reis (LEMOS,
2019).

Figura 11 – Casa 2 do final da parte A, gravação de Xodó da Baiana de Marco Pereira (LEMOS,
2019).

Citações de outras músicas.
Em entrevista Marco Pereira, ao falar sobre seu arranjo de Xodó da baiana, comenta sobre
o fato de Dilermando Reis gostar de fazer citações de outros compositores.
O batuque Xodó da Baiana ganhou uma versão bem-humorada. O fato de Dilermando ter
praticamente decalcado o maxixe Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, incentivou Pereira a brincar
com outras melodias nessa releitura. ‘Dilermando gostava de fazer empréstimos de outros
compositors’, comenta o violonista, que bem ao estilo dos jazzistas se diverte citando em seus
improvisos trechos de “Night in Tunisia” (clássico do trompetista norte-americano Dizzy Gillespie)
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e “Segure o Tchan” (sucesso do grupo baiano Gera Samba). (CALADO, 2016)6
Tanto no Corta Jaca quanto em Xodó da Baiana, a partir do quinto compasso, o trecho
inicial da melodia é exatamente o mesmo até a nota Mi, presente no segundo tempo do sexto
compasso. Tal constatação de similaridade fica nítida a partir da observação das partituras
publicadas:

Figura 12: Xodó da Baiana, paritura publicada por Dilermando Reis.

Figura 13: – Partitura publicada de Corta Jaca, Chiquinha Gonzaga.
Ambas músicas apresentam duas partes, com modulações recorrentes do choro.
Corta Jaca

Parte A

Parte B

Ré Menor

Fá Maior (relativo maior)

Xodó Da Baiana Ré Menor
Ré Maior (homônimo)
Tabela 3: Tonalidades de Xodó da Baiana
6

Acesso em 07/07/2020 em http://www.boranda.com.br/marcopereira
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No arranjo de Xodó da Baiana, Marco Pereira mantém as seções de forma separada seguindo
a sequencia tradicional do jazz, tema – improviso – tema, acrescentando no improviso sobre a
terceira seção A, a citação de um trecho do jazz Night in Tunisia de Dizzie Gillespie7.
Ao compararmos o tema8 original de A Night in Tunisia com o arranjo de Marco Pereira,
podemos observar a partir do compasso 94 algumas diferenças; rítmica: a substituição da quiáltera,
as 3 colcheias, por semicolcheias seguida com a quarta nota antecipada; harmônica: o acorde
dominante de A7 ao invés do acorde substituto da dominate, Eb7; e melódica: um acréscimo de
notas em forma de arpejo descendente sobre a nota Lá no acorde de Ré Menor. Mesmo com essas
alterações está clara a citação do trecho em meio à seção de improviso.

Figura 14: Trecho inicial de A Night In Tunisia, tema da melodia a partir da segunda linha de
pentagrama (clave de sol) publicada no Real Book,9 published by Hal Leonard.

Figura 15: Citação de Night in Tunisia entre os compassos 94 ao 98, minuto 2:19 da gravação, no
trecho de desenvolvimento sobre a harmonia da parte A de Xodó da Baiana no arranjo de Marco
Pereira.

7
John Birks Gillespie, conhecido como Dizzy Gillespie, (Cheraw, 21 de outubro de 1917 — Englewood, 6 de
janeiro de 1993) foi um trompetista, líder de orquestra, cantor e compositor de jazz, sendo, a par de Charlie Parker, uma
das maiores figuras no desenvolvimento do movimento bebop no jazz moderno. Disponível em https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dizzy_Gillespie Acesso em 14/01/2020.
8
O tema inicia-se na segunda linha da partitura publicada no Real Book, a partir da clave de Sol.
9
Vale ressaltar que D- é um tipo de cifragem usada nos Estados Unidos que significa Ré menor, ou simplesmente
Dm.
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No final da terceira vez em que ocorre a seção B notamos novamente outra citação
desta vez um trecho do tema Segura o Tcham10, que surge no final da quarta seção B como
uma extensão ou coda de finalização desta seção sobre um baixo pedal da nota Ré. Podemos
constatar que na citação feita por Marco Pereira ocorre a adaptação da tonalidade original da
gravação de Segura o Tcham de Sol Maior para a tonalidade de Ré maior, de acordo com o tom
de Xodó da Baiana, porém mantém a nota Ré como nota de baixo pedal. Ele executa a melodia
juntamente com as notas do acorde em bloco, com a mesma rítmica, na qual ele usa a técnica
do rasgueado, conforme podemos verificar na transcrição abaixo.

Figura 16: Transcrição do refrão da música Segura o Tchan do grupo baiano Gera Samba.

Figura 17: Transcrição do trecho do arranjo de Xodó da Baiana de Marco Pereira onde se
encontra presente a citação de Segura o Tcham entre os compassos 152 ao156, no minuto 4:05.

Conclusões sobre as versões de Xodó da Baiana
Observamos que as duas versões de Xodó da Baiana possuem diferenças significativas
quanto aos aspectos interpretativos, com características singulares de cada intérprete. A liberdade
interpretativa característica da música popular é algo em comum em ambas versões. Dilermando
Reis tem sua obra original dentro da vertente do choro e do maxixe: nota-se a contrametricidade
através do uso de síncopes, e a antecipação dos baixos dos acordes.
10
Pagode baiano, por vezes também chamado pagodão, swingueira ou quebradeira. é uma variante
do pagode criada em Salvador, capital do estado da Bahia.[5] Por ser um gênero de origem baiana, é erroneamente
confundido com o axé music. Grupos como Terra Samba, Companhia do Pagode, Harmonia do Samba, Gera Samba, É
O Tchan, Gang do Samba, foram os precursores do ritmo. Já nos anos 2000 surgiram outros grupos de destaque
como Psirico, Parangolé, Pagodart e Fantasmão. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Pagode_baiano. Acesso
em 14/01/2020.
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Marco Pereira usa variações rítmicas, melódicas e harmônicas além de improvisações
dentro do estilo do jazz e do samba-jazz, com momentos em que o tema é substituído pela livre
improvisação juntamente com citações de trechos de outras músicas sobre a mesma progressão
da harmonia original de Xodó da Baiana.
Observamos que Marco Pereira realiza o processo de variação por aumentação da introdução,
de forma proporcional ao dobro da versão original na introdução com alteração rítmica e com o uso
da técnica chamada slap. Como consequência observamos a mudança do estilo da obra original
para uma outro caráter, apresenta uma nova condução rítmica baseada em uma nova clave que se
repete como um ostinato na percussão. Isso acaba por interferir e gerar novas alterações rítmicas
na melodia mudando a disposição de notas da contrametricidade para a cometricidade. Estas
alterações dialogam dentro do universo das possibilidades rítmicas da música popular brasileira.
Em determinados momentos, substitui a melodia tocada originalmente por Dilermando Reis
no violão pelo acompanhamento, transferindo trechos da melodia para a execução da clarineta.
Desta forma, ele realiza uma espécie de “diálogo” entre os instrumentos, valoriza o discurso
musical apresentado no arranjo, alternando as texturas do violão e o timbre da melodia sem alterar
as notas da versão original.
Em Xodó da Baiana, Marco Pereira faz algumas rearmonizações inserindo novos acordes,
porém sem utilizar notas complementares, tais como: nona, décima primeira e décima terceira,
fator que mantém a harmonia mais próxima da original possível. Ele utiliza também citações
de trechos de outras músicas tais como Nigth in Tunisia e Segura o Tcham, como uma forma
descontraida de seguir as idéias de Dilermando Reis sobre a citação que faz da música Corta Jaca
de Chiquinha Gonzaga no início do tema de Xodó da Baiana.
Marco Pereira apresenta uma perspectiva contemporânea para a música de Dilermando
Reis, com uma nova condução rítmica e de andamento configurando-se uma nova “roupagem”.
Notamos o novo caráter da obra através da diferente instrumentação e de diferentes texturas, e
diferentes levadas de acompanhamento da percussão sem descaracterizar ou tornar irreconhecível
a obra original de Dilermando Reis. Ele consegue realizar isso principalmente por preservar as
notas da melodia, fazendo somente alterações rítmicas dentro das possibilidades permitidas de
acordo com o contexto estético da linguagem da música popular brasileira.
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RESUMO: Esta pesquisa objetiva discutir sobre a interferência da produção dos hormônios
testosterona e cortisol sobre o gesto motor na performance musical. Nesta pesquisa,
consideraremos o gesto motor ligado a fatores psicológicos e físicos que serão tratados como
componentes integrados no organismo humano, ou seja, podem influenciar-se mutualmente.
Foram apresentadas algumas estratégias, que podem ajudar o músico a lidar com situações
adversas ligadas aos fatores aqui discutidos. A partir das discussões estabelecidas, esta
pesquisa demonstrou a necessidade do performer se preocupar também com as interferências
que a produção de determinados hormônios pode exercer sobre o gesto motor na performance.
Esperamos que este trabalho traga contribuições e um maior despertamento a respeito da
importância do assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Hormônios e a performance; Testosterona e Cortisol; Gesto motor na
performance.

RELATIONS OF CORTISOL AND TESTOSTERONE HORMONES WITH MOTOR GESTURE AND MUSICAL
PERFORMANCE
ABSTRACT: This article aims to discuss the interference from the production of the hormones testosterone
and cortisol on the motor gesture in musical performance. In this research, we will consider the motor
gesture linked to psychological and physical factors that will be treated as components integrated
with the human organism, that is, they can influence each other. Some strategies that can help the
musician to deal with adverse situations linked to factors discussed here were presented. From the
discussions established, this research demonstrated the need for the performer to be aware as well
with the interferences that the production of certain hormones can exert on the motor gesture in the
performance. We hope that this work will bring contributions and a greater awakening regarding the
importance of the subject.
KEYWORDS: Hormones and performance; Testosterone and Cortisol; Motor gesture in performance;
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INTRODUÇÃO
Temos percebido nos últimos anos um aumento no número de pesquisadores interessados
em estudar sobre corpo e mente na performance musical. Apesar de muitos músicos deixarem
esta temática às margens de seus estudos e preparação, consideramos o assunto tão importante
quanto a prática musical. Pesquisas como as de Ray (2009) e Pontes (2017) demonstram que
são muitos os musicistas afetados por fatores como ansiedade, medo de palco, tensões físicas,
problemas de sono, má alimentação e descontroles na produção de hormônios como cortisol e
testosterona. Dentre todos estes aspectos, esta pesquisa dedicará esforços em discutir sobre
a interferência da produção dos hormônios testosterona e cortisol sobre o gesto motor na
performance musical. Consideraremos os fatores psicológicos e físicos como interligados no
organismo humano.
São muitos os músicos que sofrem com interferências de fatores extramusicais, não
conseguindo identificar as suas origens e nem encontrar estratégias suficientes para lidar com
esta questão, seja em concertos, audições, saraus, enfim, qualquer ocasião que exponha o músico
a algum tipo de observação e julgamento.
Muitos são acometidos por um nervosismo tão intenso e uma sensação tão grande de
apavoramento, que praticamente neutralizam suas capacidades de realizar os gestos motores,
exigidos em uma performance. Tomaremos nesta pesquisa a noção de gesto motor como aquela
responsável por tornar uma ideia musical em som através de movimentos físicos (FREITAS, 2008).
Neste contexto, consideraremos a mente e o desempenho físico como fatores primordiais na
produção dos gestos motores.
Quando somos expostos a ambientes que geram ansiedade, são produzidos em nós
substâncias em resposta à situação estressante. No caso da testosterona, produzido em baixos
níveis e do cortisol elevado, o indivíduo tende a ser afetado psicologicamente, passando a sofrer
influências negativas quanto ao seu comportamento (CUDDY, 2016).
Se considerarmos que os hormônios testosterona e cortisol são controlados pelas
emoções e podem aumentar ou diminuir os níveis de confiança de uma pessoa, tanto físico como
mentalmente, surge a problemática principal da pesquisa: Um estudo sobre as interferências dos
hormônios testosterona e cortisol, sobre o gesto motor na performance musical, poderia promover
um maior entendimento sobre o assunto?
Acreditamos que uma pesquisa que aborde essa temática, pode responder esse
questionamento, bem como esclarecer muitas outras questões, inclusive a referente à relação dos
hormônios com a mente e o corpo do performer musical, especificamente o gesto motor. Desta
forma, justifica-se a escolha desta temática pela necessidade de maior visibilidade do assunto em
relação a músicos.
Esta pesquisa é de base qualitativa e se apoiou, primeiramente, em uma revisão bibliográfica
realizada a partir de teses, artigos e vídeos desenvolvidos a respeito do assunto, visando uma
atualização geral sobre o tema. Nossa revisão teve como base autores como Alexander (2010),
Bichara e Vasques (2019), Cuddy (2016), Pontes (2017), Ray (2009) e Sinico e Winter (2013).
Utilizamos estes autores, pois eles discutem o assunto de forma circunstanciada e trazem
algumas propostas, que podem ajudar o performer a lidar com as dificuldades aqui mencionadas.
Com base na bibliografia consultada, percebemos que a temática, aqui abordada, ainda é
um campo aberto para novas pesquisas. A pesquisa apontou para a real necessidade do performer
se preocupar com os aspectos aqui discutidos. A partir das discussões estabelecidas em torno
dos autores utilizados, foi possível considerar que existem estratégias e habilidades que podem
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ajudar o performer a lidar com os fatores adversos.
Esperamos que esta pesquisa traga contribuições aos leitores interessados neste
assunto, bem como encoraje músicos a terem mais curiosidade sobre este objeto de pesquisa e,
consequentemente, deem mais importância para este tema.

ASPECTOS EXTRAMUSICAIS E SUAS RELAÇÕES COM O GESTO MOTOR
Inúmeros são os fatores extramusicais que podem desestabilizar a performance de um
músico. Cuddy (2016), Pontes (2017) e Ray (2009) estes fatores podem afetar tanto o corpo quanto
a mente do performer, além de influenciar diretamente sobre os elementos musicais. Ray apud
Bichara e Vasques (2016) há seis elementos constituintes da performance musical, sendo eles:
aspectos psicológicos, técnicos, musculoesqueléticos, fisiológicos, neurológicos, musicalidade e
expressividade.
Há uma tendência, principalmente entre alguns estudantes, de se pensar, sobre os aspectos
levantados por essa autora, de uma maneira verticalizada, ou seja, muitos tendem a relacionar
musicalidade unicamente com aspectos psicológicos e neurológicos, já outros vinculam aspectos
técnicos somente a fatores físicos.
Entretanto, há outra linha de pensamento que traz uma conexão dos elementos citados por
Ray apud Bichara e Vasques (2016). Alexander (2010, p. 13) defende a seguinte abordagem: “[...] o
que se conhece por ‘mental’ e ‘físico’ não são entidades separadas”, portanto, segundo o autor o
organismo humano é uma unidade indivisível, ou seja, o autor percebe o corpo em unidade com a
mente.
Neste sentido, tomaremos o gesto motor, na performance musical, como resultado das
ações deste sistema que integra corpo e mente. Assim o gesto motor configura-se como um
dos elementos mais importantes da performance musical, pois são materializados em sons,
articulações, dinâmicas entre outros e estão diretamente ligados às esferas mental e física,
citados por Alexander. Assim, faz-se necessária uma discussão sobre este importante elemento.

GESTO MOTOR NA PERFORMANCE MUSICAL
Segundo Freitas (2008, p. 39), a palavra gesto tem origem etimológica na palavra latina gestu,
“que significa movimento do corpo”. Em concordância com Zavala (2012), Mello e Ray (2014, [n.p.])
afirmam que “gesto corporal é todo movimento que possui um sentido expressivo [musical] em
potencial. Ele não é apenas um movimento corporal sem sentido e puramente mecânico, vez que
possui um grande poder de comunicação e de intenção”. Leonido et al. (2017) acrescentam ainda
que os “gestos físicos na performance artística comunicam a expressão musical que afeta tanto o
músico quanto o público em geral, pois são ativadas as inteligências interpessoais, intrapessoais
e corporal-cinestésica1” (LEONIDO et al., 2017, p. 78).
1
Inteligência corporal-cinestésica está ligada com a capacidade de se utilizar o corpo de forma consciente
para a prática de habilidades que exigem o uso do corpo.
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Parâmetros como o som, dinâmica e articulação são produzidos através de gestos físicos.
Em palavras de Freitas (2008, p. 42), “nos instrumentos acústicos - nos quais o movimento ainda
se conserva como principal produtor de som - é o gesto que transmite a energia necessária para
transformar uma ideia musical, ou simplesmente uma intenção em matéria sonora”. Os gestos
são o que compõem as técnicas dos instrumentos e são capazes de criar uma grande variedade
de sonoridades como sons leves, densos, tensos, flautados, dentre inúmeros outros exemplos.
Biscaro (2017, p. 182), Freitas (2008) e Leonido et al. (2017) percebem a construção do
gesto em três etapas: a criação, que está ligada à mente do performer; a ação, que está ligada ao
desempenho físico e, por último, a recepção, afinal, enquanto recurso comunicador, o gesto motor
produz significados, tanto para quem o executa como para quem assiste. Todo gesto motor em
música, carrega consigo uma intenção musical, um exemplo disso é a regência, onde os maestros
fazem uso de diversos gestos, para transmitir suas ideias aos músicos da orquestra/coro.
Freitas (2008) também relaciona a produção de gestos a dois parâmetros: físicos e
mentais, em que o primeiro estaria relacionado com a forma de se produzir som, seja através de
um instrumento, voz ou pelas mãos de um regente. Já o segundo estaria ligado às intenções e
sensações concebidas pelos compositores e instrumentistas.
Apesar de a autora citar dois possíveis tipos de gestos, baseando-nos em Biscaro (2017) e
Alexander (2010), é fundamental para esta pesquisa considerar ambos de forma indivisível para a
performance musical, principalmente porque o músico lida simultaneamente com mente e corpo
na sua prática.
O pensamento de Alexander trazido para o contexto musical, faz sentido ao pensarmos que
a musicalidade, por exemplo, tem origem na mente do performer, mas ela não existe se o corpo
não executar os movimentos necessários para que a expressividade seja percebida pela plateia,
de igual modo, os aspectos técnicos dependem de um comando mental, para ocorrer, pois são
produzidos na mente. Desta forma, os aspectos extramusicais, às vezes, são desencadeados por
questões musicais e vice-versa.
A partir da discussão aqui estabelecida, consideramos extremamente nociva a manifestação
de ansiedade, pânico e inseguranças na performance, pois acarretarão em sintomas como
sudorese aguda, perda de controle fino e falta de atenção/concentração na performance musical,
exatamente pelo fato de que, tocar um instrumento, exigi gestos motores muito precisos e
calculados.
Dentre os inúmeros fatores extramusicais, que podem interferir sobre os gestos motores,
trataremos a seguir especificamente de como alguns hormônios podem influenciar negativamente
ou positivamente os estados mental e físico na performance musical.

A QUESTÃO HORMONAL NA PERFORMANCE MUSICAL
São muitos os fatores extramusicais que podem interferir na realização dos gestos na
performance. Neste sentido, é importante salientar, que há hormônios ligados ao comportamento
humano e que podem ajudar ou atrapalhar um performer musical. Cuddy (2016) apresenta alguns
estudos publicados que procuraram relacionar alguns hormônios aos sentimentos de impotência
e de poder pessoal, sendo eles o cortisol e a testosterona.
A testosterona é um hormônio muito relacionado à força física e à sexualidade masculina,
mas também corresponde ao comportamento humano.
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Nos seres humanos, a testosterona basal tem sido associada ao comportamento
socialmente dominante, assertivo e competitivo tanto em homens quanto em mulheres. Os níveis
de testosterona, quer sejam relativamente estáveis quer sejam temporários, são tanto o resultado
quanto a causa de alguns dos comportamentos que nos ajudam a enfrentar corajosamente (e a
nos sair bem em) desafios. (CUDDY, 2016, p. 117).
Segundo a autora, altos níveis de testosterona estão relacionados a sentimentos de
confiança e poder, com forte influência na linguagem corporal. Já os níveis baixos de testosterona
estão ligados ao sentimento de impotência e a falta de confiança que também interferem na
linguagem corporal. Sobre a atuação do cortisol, “um hormônio que liberamos quando estamos
sobre estresse, especialmente aquele que envolve o julgamento social2” (CUDDY, 2016, p. 46), no
organismo humano, cita-se:
O cortisol é secretado pelo córtex suprarrenal em reação a estressores físicos, tais como
correr para pegar o trem, e estressores psicológicos, como preocupar se com uma prova.
Sua função básica é mobilizar energia, aumentando o açúcar no sangue e ajudando a
metabolizar gordura, proteína e carboidratos. Ajuda também a regular outros sistemas,
inclusive o digestivo e o imunológico. [...] Tal como a testosterona, afeta nossa psicologia
e nosso comportamento, fazendo com que fiquemos mais alertas diante de ameaças e a
possibilidade de evitarmos situações desafiadoras3. (CUDDY, 2016, p. 118)

Segundo Cuddy (2013), quando somos submetidos a ambientes de muito estresse, são
produzidas em nós reações originadas da produção excessiva deste hormônio em resposta à
situação de estresse. Quanto maior a presença desse hormônio no organismo menor a capacidade
do indivíduo de lidar, de forma saudável, com a situação. “Assim como a impotência, o cortisol alto
enfraquece nossa função executiva e nos deixa ansiosos” (CUDDY, 2016, p. 119). Nesse sentido,
Souza et al. (2016) afirmam que o cortisol em níveis elevados pode afetar diferentes sistemas
do organismo e impactar diretamente no controle da mente e das emoções. Cuddy (2016) afirma
ainda que situações estressantes são causa comprovada de picos de cortisol no organismo.
A autora explica também que não basta ter os níveis de testosterona altos ou os de cortisol
baixos:
Dois importantes pesquisadores de neuro endocrinologia social, os professores Pranjal
Mehta e Robert Josephs, sugeriram que a testosterona está relacionada ao poder somente
quando o cortisol é baixo, o que denominam hipótese bi hormonal. (CUDDY, 2016, p. 119).

Dentro desta hipótese, nota-se a inter-relação desses dois hormônios, na qual ambos
precisam ser liberados da forma correta, para que se tenha um bom funcionamento do organismo.
Se um deles for liberado em níveis impróprios, pode interferir sobre a ação do outro. Segundo a
autora, o ideal para a situação de confiança é o cortisol baixo e a testosterona alta. Já os casos
mais extremos de ansiedade costumam estar ligados a níveis baixos de testosterona e altos de
cortisol.
Além disso, a autora faz uma relação entre os níveis destes hormônios e dos sentimentos
gerados por eles com algumas posturas corporais:
2
Segundo Ray (2009), o julgamento social pode ser gerado pela avaliação e julgamento de outras pessoas a
partir da exposição do músico ao público e à banca.
3
Cuddy estabelece essa discussão a partir de alguns posicionamentos de autores como Hamilton, L. D.; Carré,
J. M.; Mehta, P. H.; Olmstead, N. e Whitaker, J. D. (HAMILTON et al. 2015)
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Quando nos sentimos impotentes, praticamente de todas as formas possíveis, nos tornamos
menores [fisicamente]. Em vez de ocuparmos mais espaço, ocupamos menos - através de
nossa postura, de nossos gestos, de nosso jeito de andar e até de nossa voz. Diminuímos
de tamanho, caminhamos de maneira mais desleixada, contraímos e restringimos nossa
linguagem corporal. E, quando outras pessoas nos observam fazendo essas coisas, não
conseguem evitar nos enxergar senão como impotentes e assustados. (CUDDY, 2016, p.
136).

Ainda segundo a autora, o contrário também se mostra verdadeiro:
Seja em caráter temporário ou permanente, benevolente ou sinistro, o status e o poder se
expressam por exibições não verbais evoluídas: membros afastados do corpo, alargamento
do espaço ocupado, postura ereta. [...] Quando nos sentimos poderosos, nós nos retesamos.
Empinamos o queixo e recuamos os ombros. Estufamos o peito. Separamos os pés.
Erguemos os braços. (CUDDY, 2016, p. 127).

O pensamento de Alexander (2010) sobre o organismo, em diálogo com Cuddy (2016), nos
mostra que da mesma forma que a mente pode gerar estímulos negativos ou positivos sobre o
corpo, o corpo também pode produzir estímulos sobre a mente, ou seja, um desconforto físico pode
gerar algum tipo de inquietação mental. Corpo e mente podem interferir na produção de cortisol e
testosterona, desta forma, manter uma mente confiante e estável pode gerar a mesma sensação
sobre o corpo. De igual modo, posicionar o corpo em uma postura de confiança e vigor pode fazer
com que a mente também acompanhe esta tendência. Em palavras de Cuddy (2016, p. 165): “o
modo como você conduz seu corpo - suas expressões faciais, suas posturas, sua respiração afeta nitidamente a forma como você pensa, se sente e se comporta”.
Tais descobertas são particularmente interessantes para a performance musical, pois
posicionar o corpo de modo confiante e vigoroso é uma prática com alto potencial de produzir
ou reduzir o estresse e a ansiedade no organismo. Sobre a ansiedade na performance, autores
como Ray (2009) e Sinico e Winter (2013) são unânimes em observar que ela é uma ‘via de mão
dupla’, ou seja, pode atuar gerando apreensão e prejudicando o musicista, da mesma forma que
uma performance executada sem um certo nível de ansiedade4 “poderá resultar em execução
enfadonha, sem vida” (SINICO e WINTER, 2013, p. 241). Quando os autores citam, que um certo
nível de ansiedade pode ser benéfico à performance, eles referem-se a uma ansiedade ligada à
vontade de tocar, ao estímulo para tocar, ao prazer de se apresentar em público, entre outros.
Os hormônios em níveis desregulados podem gerar sensações de falta de confiança no
performer, o que acarretaria também o surgimento da ansiedade, que é outro fator que pode
interferir negativamente no gesto motor. Entre os sintomas desencadeados pela ansiedade, Rocha
(2012, p. 5) cita “sudorese profusa, tremores, palpitações, falta de ar, náusea, diarreia e rubor
facial”. Baseando-se em Cuddy (2016), estes sintomas podem ser bastante agravados a depender
da forma com que o performer utilizar o corpo e a mente, para enfrentar a situação estressante.
A partir da ideia de Alexander (2010) sobre o organismo indivisível, praticamente todo o
organismo se envolve na performance e não apenas as partes do corpo mais requisitadas. No caso
do gesto motor, ele pode ser negativamente influenciado pelos fatores citados por Rocha (2012),
4
Nós entendemos que existem dois lados referentes à palavra excitação, o primeiro é o que estamos discutindo,
associado ao mal desempenho e ao medo de apresentar-se. Embora a terminologia seja a mesma, a palavra pode ser
usada também para definirmos um lado bom da performance que seria uma ansiedade ligada à vontade de tocar, ao
estímulo para tocar, ao prazer de se apresentar em público, e assim por diante.
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principalmente pela sudorese, tremores, perda de controle fino e falta de atenção/concentração
na performance musical, exatamente pelo fato de que a habilidade de tocar um instrumento exija
gestos motores muito precisos e calculados.
Como exemplo, em alguns instrumentos há a necessidade da utilização de uma grande
quantidade de gestos motores que, muitas das vezes, são realizados simultaneamente por um
único membro superior, como o caso do violinista. Na mão esquerda, a sudorese aguda, causada
pela ansiedade pode, por exemplo, acarretar uma insegurança ao violinista que terá a sensação
de que o instrumento pode cair a qualquer momento, gerando uma maior tensão no pescoço
na tentativa de segurá-lo, além disso, perde-se um pouco da sensibilidade criada pela memória
tátil relacionada à precisão em mudanças de posição. Já na mão direita, a sudorese pode causar
instabilidade na forma de segurar o arco, levando o performer a apertar os dedos contra o arco,
o que faz com que o violinista perca os movimentos finos e precisos, necessários à execução da
técnica de arco do instrumento. A falta de controle pode levar a uma insegurança por parte do
performer e, consequentemente, à ansiedade.
Desta forma, as manutenções do cortisol baixo e da testosterona alto, apresentam-se como
um importante elemento na produção e confiança, e consequente controle sobre a ansiedade, isto,
certamente, trabalharia em função de ajudar o performer a construir uma performance em que os
gestos motores seriam executados com mais consciência e segurança, conforme verificaremos
adiante.

SUGESTÕES E CONSIDERAÇÕES
Considerando que os hormônios podem ser controlados pelas emoções, é importante o
musicista criar o hábito de sempre ter pensamentos positivos em relação à sua performance.
Segundo Cuddy (2016), quando alguém desenvolve uma crença interna, de que é capaz de
desempenhar uma certa habilidade, a probabilidade desta tarefa ser cumprida com sucesso é
maior, afinal, muitos pensamentos positivos ou negativos tendem a emergir na mente de um
musicista na hora da performance. Os estados mentais e físicos do músico tendem a se manifestar
e interferir na performance musical de várias maneiras, influenciando no desempenho dos gestos
motores.
Além disso, é importante entender que a postura e a forma de se movimentar e realizar
os gestos motores, durante a performance, influenciam diretamente nossos pensamentos,
comportamentos e nosso desempenho (CUDDY, 2016). Isso significa que, se usarmos nossa postura
conscientemente em função da realização dos gestos motores, podemos não só mantermo-nos
confiantes durante a performance, como melhorar nosso desempenho durante a mesma, pois
nossa postura pode modificar, significativamente, os níveis de cortisol e testosterona presentes
no nosso organismo (CUDDY, 2013).
Um músico, que entra no palco com postura confiante, mesmo que sentindo-se inseguro,
transmite segurança ao público e, com o passar do tempo, seu organismo tende a criar um
estado de confiança, fazendo com que internamente, o performer também sinta algum nível de
segurança. Cuddy (2016). Por conseguinte, sugerimos, como forma de auto influência, a prática
sugerida pela autora de tomar uma das posturas, indicadas na figura 1, durante dois minutos
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antes da performance iniciar. Estas posturas tendem a influenciar a mente a sentir-se mais segura
e confiante e, por conseguinte, tendem a induzir a produção de hormônios que vão afirmar esta
condição de segurança criada inicialmente na postura. Já a figura 2 mostra algumas posturas que
podem influenciar a confiança e a autoestima do performer de maneira negativa, portanto elas
devem ser evitadas.

FIGURA 1: Posturas influenciam a alta confiança
Fonte: Cuddy (2016, p. 173)
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FIGURA 2: Posturas que influenciam a baixa confiança
Fonte: Cuddy (2016, p. 173)
Notamos que praticamente todo o corpo se envolve na performance, não apenas o parâmetro
físico isolado da mente e vice-versa. Recomendamos que o performer crie estímulos, que ajudem
o organismo a produzir os hormônios, aqui discutidos da forma adequada. Tocar de forma mais
relaxada, executar os movimentos motores de forma mais consciente possível, são alguns dos
exemplos que podem contribuir para a criação de um ciclo de confiança favorável à performance.
As posturas ligadas à confiança recomendadas por Cuddy podem ajudar a criar um estado
de empoderamento e segurança no performer e, consequentemente, isto intervirá positivamente
na prática dos gestos motores. Os gestos motores, em uma performance, tendem a espelhar
os estados mental e corporal do performer. A condição qualitativa desses gestos depende,
substancialmente, dos estados mencionados anteriormente, portanto, é primordial que o músico
crie na mente e no corpo um estado de confiança.
É importante ressaltar também que um estudo eficiente onde o performer elabore um
planejamento com metas e objetivos a serem cumpridos e o execute com foco e disciplina, tende
a ajudá-lo a desenvolver os gestos motores com mais segurança. Citamos ainda que a eficiência
da execução de um gesto motor é alcançada através do estudo, com repetições conscientes e
concentradas, durante a preparação para a performance. Assim, a falta de eficiência na preparação,
juntamente com uma produção desequilibrada dos hormônios, pode contribuir para o fracasso de
uma performance.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa objetivou discutir a relação dos níveis dos hormônios cortisol e testosterona
com a qualidade da execução de um gesto motor, considerando os fatores psicológicos e físicos
como interligados ao organismo humano. Desta forma, entendemos que, a maneira com que
estimulamos nosso corpo a produzir quantidades adequadas dos hormônios, devem ser tratados
com a mesma relevância, em relação aos aspectos musicais, pois podem ter grande interferência
sobre a performance.
Percebemos que alguns assuntos, já discutidos, estão consolidados devido ao grande
número de pesquisas realizadas nos últimos anos. Outros carecem, ainda, de discussões e
pesquisas mais aprofundadas, como é o caso das relações entre os hormônios e a postura.
A discussão, aqui proposta, conseguiu responder a problemática principal da pesquisa,
demonstrando que esta temática tem a sua relevância e ainda é fonte para novas discussões. As
estratégias que propusemos para o performer lidar com os aspectos não são as únicas existentes.
Através desta pesquisa, incentivamos fortemente os músicos a se conhecerem melhor quanto ao
uso do corpo e criarem suas próprias estratégias, para estimular o organismo a sentir-se mais
confiante e seguro na performance.
Esperamos que este artigo inspire novas discussões e pesquisas a respeito desta temática,
bem como estimule os músicos a se interessarem por este tema tão essencial para a performance
musical.
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Efeitos vocais e o binômio texto-som na gravação de Elis Regina
de Vou Deitar e Rolar
Alfredo Ribeiro(UFMG)
alfredo.ribeiros@gmail.com

Resumo: A cantora Elis Regina gravou a canção Vou Deitar e Rolar, dos compositores Paulo César
Pinheiro e Baden Powell, no LP Em Pleno Verão (1970). Este estudo apresenta a identificação, análise
espectrográfica e descrição de ocorrências relevantes de 4 efeitos vocais (vibrato, portamento,
onomatopeia e crepitação) nesta gravação. Os procedimentos metodológicos utilizados são de
natureza qualitativa (com base na literatura de fonoaudiologia) e quantitativa (taxa e amplitude dos
vibrati, frequências inicial e final de articulação no espectro sonoro dos portamenti). Os resultados
revelam que a utilização e, algumas vezes, a combinação dos efeitos vocais de Elis Regina em
um mesmo gesto musical, é fruto de um planejamento minucioso que é central na construção
de sua performance. A simetria observada entre as repetições de um mesmo efeito vocal revela
coerência e unidade resultantes de: (1) intercomunicação de diferentes nuances interpretativas,
realizada por meio dos efeitos vocais, (2) ênfases nas relações texto-som e (3) grande coerência e
unidade nas repetições simétricas de um mesmo efeito vocal.
Palavras-chave: Efeitos vocais, Elis Regina, análise espectrográfica musical.

Vocal effects and the text-sound binomial in Elis Regina recording of Vou Deitar e Rolar
Abstract: Elis Regina recorded the song Vou Deitar e Rolar, by Paulo César Pinheiro and Baden Powell,
on her LP, Em Pleno Verão (1970). This study presents the identification, spectrographic analysis and
description of relevant occurrences of 4 vocal effects (vibrato, portamento, onomatopoeia and fry)
in this recording. The methodological procedures used are qualitative nature (based on the literature
on speech therapy) and quantitative (rate and amplitude of the vibrati, initial and final frequencies of
articulation in the sound spectrum of the portamenti). The results reveal that the use and, sometimes,
the combination of Elis Regina vocal effects in the same musical gesture, is the result of a meticulous
planning that is central to the construction of her performance. The symmetry observed between the
repetitions of the same vocal effect reveals coherence and unity resulting from: (1) intercommunication
of different interpretive nuances, carried out through vocal effects, (2) emphases on text-sound relations
and (3) great coherence and unity in symmetric repetitions of the same vocal effect.
Keywords: Vocal effects, Elis Regina, musical spectrographic analysis.
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Introdução
O estudo sistemático das práticas de performance na realização musical, tem se mostrado
poderosas ferramentas na construção de performances mais bem fundamentadas (LEECHWILKINSON, 2009, p. 791). Consequentemente, a análise das gravações de música - considerada
por COOK (2014) a grande “virada etnográfica” da musicologia - permite a extração de informações
de grande significado para a performance musical, mas que, geralmente, não são acessadas nas
análises tradicionais auditivas ou que envolvam apenas a partitura. Isso se dá pelo fato de a análise
de música gravada permitir observar práticas de performance que, geralmente, não são notadas
em partitura. Como forma de contribuir neste vasto caminho de desenvolvimento e intuindo
fornecer substância científica aos performers para que, juntos, possamos construir uma base de
conhecimento. E tendo em vista a escassez de trabalhos científicos sobre o tema se compararmos
a imensidão de materiais audiovisuais disponíveis, vislumbro a oportunidade de colaborar através
do estudo das interações texto-som, com enfoque em quatro efeitos vocais (vibrato1, portamento2,
onomatopeia3 e crepitação4), em uma icônica performance da canção Vou Deitar e Rolar (REGINA e
POWELL e PINHEIRO, 1970) realizada por uma igualmente icônica intérprete da música brasileira,
Elis Regina (1945-1982).
A Gravação de Elis Regina da canção Vou Deitar e Rolar foi realizada em 1970, no LP Em
Pleno Verão com direção de Erlon Chaves e com uma duração de [3:22]. Esta canção foi escrita
por Paulo César Pinheiro e Baden Powell especialmente para Elis Regina em 1969, refletindo
uma das muitas separações entre ela e o seu, até então, marido, Ronaldo Boscoli (RITA, 2012).
Apesar de o casamento entre eles ter acabado definitivamente apenas 2 anos após a gravação,
podemos observar Elis assumir um tom provocativo e debochado, buscando construir e valorizar
uma atmosfera baseada no estereótipo do “carioca malandro”, usando de muitas gírias5, ditados
populares e timbres característicos deste estereótipo.
A letra completa de Paulo César Pinheiro e Baden Powell pode ser apreciada na Fig.1, que também
demonstra a divisão da canção em 12 seções formais (Seção A – [00:00-00:27], Seção B - [00:2700:35], Seção C – [00:35-0:53], Seção A’ – [0:53-1:11], Seção B’ – [1:11-1:20], Seção C – [1:20-1:37],
Seção A’’ – [1:37-1:55], Seção A’ – [1:55-2:13], Seção B’ – [2:13-2:21], Seção C – [2:21-2:39], Coda
- [2:39-2:56] e Seção C – [2:56-3:24]).
1
O efeito vocal vibrato é uma modulação contínua para cima e para baixo da frequência fundamental de
uma nota que, em vários estudos sobre a voz (CASTELLENGO e COLLAS, 1991; HAKES e DOHERTY e SHIPP, 1987;
SUNDBERG, 1994) têm taxas médias que variam entre 5 a 7 Hz (número de ciclos completos por segundo) e uma
profundidade média de ± 1 St (semitom), ou seja, 0,5 St acima e 0,5 St abaixo da fundamental. Em outras palavras, no
vibrato, a profundidade é o dobro da extensão.
2
O efeito vocal portamento (descendente ou ascendente) é a conexão entre duas notas, passando-se de maneira
audível pelas frequências intermediárias. Neste trabalho, o portamento é categorizado em 2 tipos apenas (RIBEIRO
e BORÉM, 2012): (1) portamento inicial (que tem, grosso modo, início imediato na nota de origem e estabilização da
frequência ao atingir a nota-alvo e (2) portamento conclusivo (que tem seu início na porção final da nota-alvo e, cuja
frequência também se estabiliza somente ao atingir a nota de chegada).
3
A Onomatopeia é um recurso linguístico e efeito vocal da fala que consiste na sugestão ou imitação de
sons existentes como ruídos, vozes de animais, fenômenos da natureza etc.
4
O efeito vocal da crepitação ou fry (ou ainda som basal, ou creak ou strohbass) é obtido fisiologicamente
por constantes e rápidas contrações no mecanismo laríngeo M0 (KOB et al., 2011, p. 363–366), especialmente no
músculo laríngeo tiroaritenoideo (CIELO et al., 2011, p. 365–367), resultando em um efeito de rouquidão. Este efeito
vocal se popularizou em gêneros como o pop (especialmente na região média e aguda da voz) e rock (especialmente
na região grave da voz, como no rhythm and blues, heavy metal e punk rock). Neste estudo, a ocorrência da crepitação
em notas mais graves ajuda a diferenciá-lo do drive.
5
As muitas gírias e ditados da malandragem carioca aparecem em “... não dá mais pé...” (no verso 2 da Seção
A), “... fica na tua...” (verso 2 da Seção A’), “...vai ser fogo me aturar...” (verso 4 da Seção A’), “... quem cai na chuva, só
tem que se molhar...” (versos 5 e 6 da Seção A’), “... quem te viu e quem te vê...” (verso 3 da Seção B’), “...deu no pira...”
(verso 3 da Seção A’’), “...dando colher de chá...” (verso 9 da Seção A’’), “...vou deitar e rolar...” (verso 10 da Seção A’’),
“...volta pro mandingueiro a mandinga de quem mandingar...” (versos 3 e 4 da Coda).
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Fig. 1 – Letra de Paulo César Pinheiro e Baden Powell da canção Vou Deitar e Rolar.

A metodologia aqui utilizada é de natureza analítica, descritiva e comparativa. Os
procedimentos metodológicos foram desenvolvidos em duas etapas. Na primeira etapa, foi
realizada a análise espectrográfica dos trechos onde incidem os efeitos vocais de Elis Regina. A
clareza destes extratos sonoros permitiu uma observação quantitativa dos efeitos vocais, extraindo
informações como: intervalos melódicos percorridos (em semitons), timing (em milissegundos)
de eventos e flexibilizações rítmicas, velocidade e tipologia inicial, intermediário ou conclusivo
(RIBEIRO e BORÉM, 2012) de portamenti, taxa (em hertz) e profundidade (em frações de semitons)
de vibrato e intensidades (em decibéis). A análise espectrográfica permite também colher dados
qualitativos, como transições entre registros vocais, fluidez do vibrato no decorrer das notas e
delineamento de contornos melódicos. Na segunda etapa, foram realizadas comparações entre
os dados quantitativos e qualitativos extraídos através da análise espectral e a semântica do
texto, intuindo a compreensão de como Elis construiu tal relação.
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A gravação de Vou Deitar e Rolar
A gravação de Vou Deitar e Rolar tem como gênero predominante o samba e conta com
instrumentação comumente encontrada em grandes gravações radiofônicas das décadas de
1960 e 1970 (POLETTO, 2010; SOUZA, 2015). Participam da gravação piano, violão, baixo, bateria
e um grande grupo formado por instrumentos do naipe de metais. A instrumentação não é
utilizada de forma diversa no arranjo, onde podemos observar a participação constante de todos
os instrumentos, salvo um isolado breque realizado por Elis e banda nos momentos finais da
seção A’’ [1:48] que culmina no seguinte trecho a cappella: “. . . Breque! Mas que malandro sou
eu pra ficar dando colher de chá se eu não tive colher. Vou deitar e rolar. . .”. Este uso constante
dos instrumentos, somado as características técnicas das gravações da época explicam a pouca
variabilidade dinâmica encontrada na gravação. Outro elemento musical que possui grande
estabilidade é o andamento. Como podemos observar na Fig.2, existe grande similaridade
e estabilidade na construção dos andamentos no decorrer das 11 seções. Esta estabilidade é
resultado de minucioso planejamento na construção rítmica da gravação. Assim como nas
dinâmicas, o único ponto onde a estabilidade rítmica é interrompida de forma massiva, ocorre no
breque. Neste trecho os andamentos vão de uma média de 109bpm para 39bpm (uma diminuição
de 179,5%). Esta mudança brusca nos andamentos deste trecho, ocorre por Elis assumir uma
rítmica mais livre, realizando um derramamento da métrica (ULHÔA, 2006), assemelhando seu
canto à voz falada.

Fig. 2 – Gráfico demonstrativo do delineamento dos andamentos de Elis e banda na gravação de
Vou Deitar e Rolar.
Elis Regina utiliza oito tipos de efeitos vocais em sua gravação de Vou Deitar e Rolar: o vibrato,
o portamento (ascendente e descendente), a onomatopeia, o scoop, a crepitação, o sprechstimme e
o glissando. Neste trabalho, abordaremos 4 destes (vibrato, portamento, onomatopeia e crepitação).
Destes, o vibrato é o efeito mais recorrente, incidindo sobre toda a obra, o que reafirma uma tradição
predominante deste recurso entre os cantores. Em segundo lugar, aparece o portamento com 38
ocorrências (sendo 35 ascendentes e 3 descendentes). Continuando, em ordem de recorrência,
se observam 11 onomatopeias e 2 crepitações. Na Fig.3, podemos observar a distribuição dos
efeitos vocais nas diferentes seções formais, a forma de onda e o espectrograma da gravação de
Vou Deitar e Rolar.

403

Fig.3 – Seções formais, distribuição dos efeitos vocais, forma de onda e e espectrograma da
gravação de Elis Regina da canção Vou Deitar e Rolar.

O vibrato de Elis Regina em Vou Deitar e Rolar
De forma geral, Elis Regina possui um estilo reconhecível no uso dos vibrati, que pode ser observado
na análise de várias outras de suas gravações (RIBEIRO, 2018; RIBEIRO e BORÉM, 2016, 2017,
2018; RIBEIRO e LOPES, 2019). As especificidades deste estilo de vibrati ficam mais presentes
conforme sua carreira amadurece, uma vez que em seus anos de estreia, Elis recorre ao efeito de
forma menos diversa. Podemos afirmar que na gravação de Vou Deitar e Rolar, Elis utiliza os vibrati
em todas as notas longas e com uma construção similar quanto a desafinação (profundidade)
e velocidade (ciclos por segundo em hertz). Esta padronização de Elis na utilização dos vibrati é
efetiva na suavização das notas longas e finais de frase (principal função dos vibrati na música
popular (HAKES e DOHERTY e SHIPP, 1987; ISHERWOOD, 2009; SILVA, 2010)da profundidade e da
regularidade em trˆ es tipos de sinal: (i) e evidencia o cuidadoso planejamento interpretativo de
Elis quanto ao uso do recurso, porém, não contribui significativamente na construção de diferentes
atmosferas e nuances emocionais na gravação. Outra questão levantada pela padronização,
é a automatização técnica de Elis na realização deste efeito. A performer executa o efeito em
momentos específicos, porém de uma forma tecnicamente automatizada, sem lançar mão, por
exemplo, de um vibrato mais profundo em partes mais dramáticas do texto ou outras alterações
que poderiam estreitar a relação entre o binômio texto-som.
Na Fig.4 A, B, C, D, E e F, vemos seis vibrati de Elis incidirem sobre notas equivalentes
melódica e ritmicamente das Seções A e A’, sempre sobre notas longas em finais de frase. Os
vibrati representados nas Fig.4 A, B e C incidem sobre os fonemas “ar” (fonemas finais) dos versos
1, 4 e 6 da Seção A: “Não venha querer me consolar . . . Também quem mandou se levantar . . .
Perde o lugar”. Na palavra “consolar” (Fig.4 A [0:11]), o vibrato é realizado sobre a nota Lá3 e tem
profundidade de 0,57st e velocidade de 6,37hz. Na palavra “levantar” (Fig.4 B [0:19]), o vibrato
é também realizado sobre a nota Lá3 e tem profundidade de 0,59st e velocidade de 6,43hz. Na
palavra “lugar” (Fig.4 C [0:23]), o vibrato incide sobre a nota Mi3 e tem profundidade de 0,66st e
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velocidade de 6,3hz. Os vibrati representados nas Fig.4 D, E e F são realizados também sobre os
últimos fonemas “ar” dos também versos 1, 4 e 6 da Seção A’ (melodicamente e ritmicamente
equivalentes a Seção A): “Você já entrou na de voltar . . . Porque vai ser fogo me aturar . . . Só tem
que se molhar”. Em “voltar” (Fig.4 D [0:54]), o vibrato é realizado sobre a nota Lá3 e tem profundidade
de 0,61st e velocidade de 5,9hz. Na palavra “aturar” (Fig.4 E [1:03]), o vibrato é também realizado
sobre a nota Lá3 e tem profundidade de 0,57st e velocidade de 6,2hz. Na palavra “molhar” (Fig.4 F
[1:07]), o vibrato incide sobre a nota Mi3 e tem profundidade de 0,68st e velocidade de 5,8hz. Apesar
da variabilidade matemática de 15,8% entre a menor e maior profundidade dos trechos descritos
acima e de 8% entre a menor e maior velocidade, auditivamente estes vibrati soam de forma muito
semelhante, sensação que é fortalecida pela aplicação do efeito sobre os mesmos fonemas, em
versos, ritmos e notas equivalentes.

Fig.4A, B, C, D, E e F – Análise dos vibrati de Elis Regina em dois trechos correspondes da Seção
A e Seção A’ na gravação de Vou Deitar e Rolar

O portamento de Elis Regina em Vou Deitar e Rolar
Junto com o vibrato, o portamento é um dos efeitos instrumentais e vocais mais presentes e tem
sido abordado em diversos trabalhos de análise de performance com enfoque em diferentes
gêneros e estilos musicais (LEECH-WILKINSON, 2007, 2010; RIBEIRO e BORÉM, 2012)loudness
or duration within or between notes or phrases. Collections differ somewhat between individuals
(personal style. Além de seu emprego tradicional como elemento expressivo - muito comum na
construção das interpretações de Elis Regina - este efeito é fundamental na gravação de Vou
Deitar e Rolar, como artifício acústico na elaboração do personagem “malandro”, além de 35 dos
38 portamenti de Elis serem ascendentes, o que é coerente interpretativamente na construção da
relação texto-som.
O perfil da cantora de manter um alto controle no planejamento e construção de suas
performances, pode ser observado no padrão de realização dos seus portamenti, que incidem, na
grande maioria das vezes, sobre os mesmos pontos melódico/rítmicos das seções equivalentes e
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possuem grande semelhanças em suas construções. Os espectrogramas das figuras Fig.5 A e B
representam, respectivamente, os versos cantados (melodicamente e ritmicamente equivalentes)
das Seções A [0:09-00:27] e A’ [1:55-2:13]. O único portamento descendente dos dois trechos incide
sobre a segunda nota da Seção A [0:09], na sílaba “ve-nha” no intervalo de segunda maior Sol2-Fá2
e tem duração de 0,53 segundos, ocupando toda a duração deste fonema. O fato deste portamento
ocupar completamente a nota em que incide, faz com que ele tenha grande impacto acústico,
sendo o menos discreto portamento realizado em toda gravação. Sua direção descendente, sua
duração e o fato de ser o único portamento que não se repete em sua seção equivalente A’, pode ser
relacionada ao aviso efusivo que a performer emite no texto deste primeiro verso (“. . . Não venha
querer me consolar. . .”). A partir deste momento, todos os portamenti incidem sobre os mesmos
pontos nas duas seções. O primeiro portamento ascendente da Seção A, acontece em [0:11] sobre
o fonema “conso-lar”, com intervalo melódico de terça maior (Mi3-Sol#3), duração de 0,15 segundos
e ocupando somente 8% da duração da nota em que incide. O segundo portamento ascendente
da Seção A, acontece em [0:20] sobre o fonema “levan-tar”, com intervalo melódico também de
terça maior (Mi3-Sol#3), duração de 0,19 segundos e ocupando 13% da duração da nota em que
incide. O terceiro e último portamento ascendente da Seção A, acontece em [0:25] sobre o fonema
“lu-gar”, com intervalo melódico de oitava justa (Mi2-Mi3), duração também de 0,19 segundos
e ocupando somente 11% da duração da nota em que incide. Estes três portamenti tem grande
similaridade aos portamenti equivalentes na Seção A’, que variam minimamente em duração e em
proporção de ocupação das notas. Por ocuparem uma parte menor das notas, estes portamenti
ascendentes são acusticamente mais discretos e suas construções similares, colaboram para a
unidade interpretativa das seções e demonstram, mais uma vez, a assertividade de Elis no uso de
efeitos vocais.

Fig.5 A e B – Análise dos Portamenti de Elis Regina em dois trechos correspondes da Seção A e
Seção A’ na gravação de Vou Deitar e Rolar

As onomatopeias de Elis Regina em Vou Deitar e Rolar
Elis Regina recorre a vocalizações que nos fazem lembrar das “linguagens híbridas” que
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SANTAELLA (2005, p. 20) propõe para a interação entre as três matrizes de comunicação: verbal,
visual e sonora. Esta integração sensorial planejada da cantora é recorrente em muitas de suas
performances emblemáticas (BORÉM e TAGLIANETTI, 2014; RIBEIRO, 2018; RIBEIRO e BORÉM,
2018) e também se manifesta nesta gravação através da utilização de sons onomatopaicos.
Como dito anteriormente, na gravação de Vou Deitar e Rolar, Elis busca valorizar a atmosfera
da malandragem carioca e um dos fatores principais nesta construção é a onomatopeia
“quaquaraquaquá!” do refrão, recorrente em diversos pontos da gravação6. Na ocorrência desta
onomatopeia em [01:27], a intérprete gargalha ao interpretar o jogo provocativo de pergunta e
resposta (“Quem riu?” e “Fui eu!”). Aqui se observa que as onomatopeias são construídas através
da combinação de elementos acústicos e efeitos vocais. Neste caso específico, a intérprete utiliza
uma modulação timbrística – aumentando significativamente a quantidade de ar na realização do
fonema - e uma manipulação na articulação – fragmentando a coluna de ar que gera uma emissão
sonora com um envelope de ataque mais percussivo. Isto pode ser observado no espectrograma da
Fig.6 pela maior presença dos harmônicos superiores (característica comum em sons flautados)
e, durante o gargalhar, a alteração do ritmo original da melodia, aproximando-o de uma rítmica não
controlada, o que é típico em uma gargalhada espontânea, porém, resultando em uma sincopa
brasileira (SODRÉ, 1998). Simultaneamente a estas duas manipulações, Elis abaixa a afinação
sutilmente em cada uma das três notas da sincopa, o que pode ser observado no espectrograma
pela indicação das três setas.

Fig.6 – Composição da onomatopeia através de modulação timbrística e alteração articulatória
em Vou Deitar e Rolar.

As crepitações de Elis Regina em Vou Deitar e Rolar
Como último efeito vocal a ser discutido neste trabalho, discorro sobre a crepitação realizada por
Elis Regina na gravação. Fisiologicamente, de forma simplificada, as crepitações são consequência
6
A onomatopeia “quaquaraquaquá!” acontece na gravação de Vou Deitar e Rolar em [00:35], [00:39], [00:43],
[00:48], [01:19], [01:22], [01:27], [01:31], [02:20], [02:24], [02:29], [02:33], [02:54], [02:59], [03:03], [03:07], [03:11], [03:16] e
[03:20].
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do aumento da pressão subglótica, em conjunto com a redução do fluxo de ar, produzindo um
resultado sonoro de rouquidão e micro granulações nos fonemas. Elis utiliza o efeito como mais
uma ferramenta na impressão de seu personagem “malandro”, inerente ao personagem que narra
os eventos na primeira pessoa do singular, e que faz alusão a voz falada de grandes figuras do
samba brasileiro como Cartola (1908-1980), Adoniran Barbosa (1910-1982), Nelson Gonçalves
(1919-1998), dentro outros.
Enquanto Elis canta, em sprechstimme7, a expressão que dá título a música “...vou deitar e
rolar...” (Fig.7 [1:54]), a intérprete aplica o efeito de crepitação em algumas sílabas. Nesta frase,
Elis está a cappella, o que torna o efeito auditivamente muito perceptível. Ao mesmo tempo, esta
ausência de acompanhamento, deixa Elis livre para cantar o trecho com oscilações na afinação,
no timing e com características que se assemelham a voz falada, deixando prevalecer a rouquidão
resultante da crepitação. Ainda na Fig.7, os círculos azuis indicam os pontos onde a técnica vocal
crepitação foi empregada, e que são caracterizados no espectrograma pelas nuvens de harmônicos
turvas e com baixa definição. Já os círculos amarelos, indicam os pontos em que a voz é utilizada
mais tradicionalmente (visualmente reconhecíveis no espectrograma pelas linhas paralelas bem
definidas).

Fig.7 – Realização de crepitações em trecho a cappella em sprechstimme na performance de Elis
Regina de Vou Deitar e Rolar.

Notas conclusivas
A estreita relação entre texto, música e efeitos vocais na gravação de Vou Deitar e Rolar
por Elis Regina é elucidada através da análise espectrográfica com foco em quatro efeitos vocais
presentes na gravação (vibrato, portamento, onomatopeia e crepitação). Esta análise nos permite
afirmar que a intérprete utiliza os efeitos vocais sempre de forma altamente planejada e coerente
e, no caso dos portamenti, onomatopeias e crepitação, orientada pelo contexto da canção.
7
O Sprechstimme é a técnica vocal que busca uma entonação intermediária entre a fala e o canto, resultando
também em afinação não exata do trecho cantado com esta técnica (GRIFFITHS, [s. d.]).
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O efeito vocal que Elis mais utiliza na gravação é o vibrato e este está presente em todos
os finais de frases e em todas as notas longas. Apesar do nítido planejamento dos pontos onde
os vibrati incidem, Elis não demonstra um planejamento complexo na construção interna ou na
diversidade de tipos dos vibrati, fazendo com que encontremos somente um tipo de realização
deste efeito na gravação. Com profundidade (média de 0,6st) e velocidades (média de 6,1hz)
medianos, os vibrati de Elis atendem a função de suavização acústica de notas longas e de finais
de frase, mas sua relação com o texto termina aqui, não sendo possível identificar manipulações
mais drásticas em função da semântica.
O segundo efeito vocal mais utilizado por Elis é o portamento, com 38 ocorrências. Destes,
35 são ascendentes, o que sublinha a mensagem predominante de superação amorosa e
superioridade do locutor em função do receptor. Uma grande diversidade pode ser encontrada
no uso deste efeito na gravação, comparando o menor portamento da Seção A (em [0:11], com
duração de 0,15 segundos) com o maior portamento da Seção A (em [0:09], com duração de 0,54
segundos), observamos uma variabilidade de 266%.
Elis Regina constrói, através de vários artifícios, um personagem “malandro” em sua
gravação. Dentre estes, as onomatopeias e crepitações são os dois elementos acusticamente
mais evidentes. As onomatopeias nascem através de modulações no timbre e nas articulações
de frases e fonemas, dando origem a simulações de gargalhadas que expandem o significado
dos “Quaquaraquaquá!” recorrentes na letra. A crepitação é realizada, principalmente, através da
manipulação das características aéreas do canto de Elis e através da rouquidão e granulação
características, a performer constrói uma referência direta a “malandragem”.
Finalmente, apesar da crença ainda corrente de que a enorme competência, reconhecimento
e sucesso profissional que Elis experimentou em sua carreira derivam de um talento nato, podemos
perceber, com base na análise de sua performance, um planejamento musical/interpretativo
minucioso. Utilizando sua desenvoltura técnica, que dialoga com outras manifestações artísticas,
como teatro e dança, Elis faz escolhas conscientes e elaboradas de como sua voz deve soar
para conferir maior significado às sílabas, palavras e frases de Vou Deitar e Rolar. Elis Regina se
apropria do binômio texto(contexto)-som possível na canção, criando pontes sólidas que ligam a
performer eclética que era – musicista e atriz – a nuances interpretativas sutis e profundas.

Referências
BORÉM, Fausto; TAGLIANETTI, Ana Paula. Texto-música-imagem de Elis Regina: Uma análise de
Ladeira da Preguiça, de Gilberto Gil e Atrás da porta, de Chico Buarque e Francis Hime. Per Musi,
[S. l.], v. 29, p. 53–69, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1517-75992014000100007
CASTELLENGO, Michelle; COLLAS, D. Etude acoustique de la realisation et de la perception du trill
vocal. Voice Conference Besançon, France, [S. l.], 1991.
CIELO, Carla Aparecida et al. Músculo tiroaritenoideo e som basal : uma revisão de literatura. Rev
409

Soc Bras Fonoaudiologia, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 362–369, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1590/
S1516-80342011000300020
COOK, Nicholas. Beyond the Score: Music as Performance. [S. l.]: Oxford University Press, 2014.
E-book.
GRIFFITHS, Paul. sprechstimme. [s. l.], [s. d.]. Disponível em: http://www.oxfordmusiconline.com/
subscriber/article/grove/music/26465. Acesso em: 17 mar. 2016.
HAKES, J.; DOHERTY, T.; SHIPP, T. Acoustic properties of straight tone, vibrato, trill and trillo. Journal
of Voice, [S. l.], v. 1, n. 15, p. 148–157, 1987.
ISHERWOOD, Nicholas. Vocal Vibrato : New Directions. Journal of Singing, [S. l.], v. 65, n. 3, p.
271–283, 2009.
KOB, Malte et al. Analysing and Understanding the Singing Voice: Recent Progress and Open
Questions. Current Bioinformatics, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 362–374, 2011. Disponível em: https://doi.
org/10.2174/157489311796904709
LEECH-WILKINSON, Daniel. Portamento e significado musical. Per Musi, [S. l.], n. 15, p. 7–25, 2007.
LEECH-WILKINSON, Daniel. Musicology and performance. Music’s Intellectual History: Founders,
Followers & Fads, [S. l.], p. 791–804, 2009.
LEECH-WILKINSON, Daniel. Performance style in Elena Gerhardt’s Schubert song
recordings. Musicae Scientiae, [S. l.], v. XIV, n. 2, p. 57–84, 2010. Disponível em: https://doi.
org/10.1177/102986491001400203
POLETTO, Fábio Guilherme. Saudade do Brasil: Tom Jobim na cena musical brasileira (19631976). 2010. - Universidade de São Paulo, [s. l.], 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/8/8138/tde-27052011-164629/en.php
REGINA, Elis; POWELL, Baden; PINHEIRO, Paulo César. Vou Deitar e Rolar. São Paulo: Philips
Records, 1970. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i_qz_o8AW-k
RIBEIRO, Alfredo. Efeitos vocais e o trinômio texto-som-imagem de Elis Regina em Como nossos
pais, de Belchior. In: BORÉM, Fausto; MONTEIRO, Luciana (org.). DIÁLOGOS MUSICAIS NA PÓSGRADUAÇÃO. PRÁTICAS DE PERFORMANCE No.3. [S. l.]: UFMG, 2018. p. 1–48. E-book. Disponível
em:
http://www.musica.ufmg.br/selominasdesom/wp-content/uploads/2016/03/LIVRODiálogos-Prat-Perf-N.3.pdf
RIBEIRO, Alfredo; BORÉM, Fausto. Portamento e vibrato no Andante do Concerto Op.3: práticas
de performance do contrabaixista-compositor-regente Serge Koussevitzky. XXII Congresso da
ANPPOM, João Pessoa, n. XXII, p. 1832–1840, 2012.
RIBEIRO, Alfredo; BORÉM, Fausto. XXVI ANPPOM “O corpo e a voz indissociáveis em três
performances de Elis Regina”. XXVI CONGRESSO DA ANPPOM, [S. l.], p. 2016, 2016.
RIBEIRO, Alfredo; BORÉM, Fausto. Efeitos vocais e o trinômio texto-som-imagem de Elis Regina
em Como nossos pais, de Belchior. In: BORÉM, Fausto; MONTEIRO, Luciana (org.). DIÁLOGOS
MUSICAIS NA PÓS-GRADUAÇÃO. PRÁTICAS DE PERFORMANCE N.2. Belo Horizonte: UFMG/
Minas Som, 2017. p. 1–43. E-book.

410

RIBEIRO, Alfredo; BORÉM, Fausto. Os Sonhos na voz de Elis Regina em O Sonho, de Egberto
Gismonti. Anais do III Encontro da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical, TEMA, [S. l.],
p. 67–76, 2018.
RIBEIRO, Alfredo; LOPES, Leonardo. OS EFEITOS VOCAIS DE ELIS REGINA EM “UPA, NEGUINHO” DE
EDU LOBO E GIANFRANCESCO GUARNIER: UM INSTRUMENTO DE PROTESTO. PERFORMUS´19
ABRAPEM, [S. l.], 2019.
RITA, Maria. Pelo Repertório: Vou Deitar E Rolar. [s. l.], 2012. Disponível em: http://www.maria-rita.
com/blog/index.php/pelo-repertorio-vou-deitar-e-rolar/. Acesso em: 31 mar. 2016.
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal: Aplicações na
hipermídia. 3. ed. São Paulo: Iluminuras, 2005. E-book.
SILVA, José Eduardo de Carvalho. TREMOR E VIBRATO HUMANOS: MEDICAO DE TAXA,
PROFUNDIDADE E REGULARIDADE NO MOVIMENTO DE MEMBROS, NA VOZ E NO CONTRABAIXO
ACÚSTICO. 2010. - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, [s. l.], 2010.
SOUZA, Pedro. Elementos Para a Escuta E Análise Do Jogo Da Voz No Simbólico. Reflexão e Ação,
[S. l.], v. 23, n. 1, p. 221, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.17058/rea.v23i1.5640
SUNDBERG, Johan. The Science of the Singing Voice. Dekalb, Illinois: Northern Illinois University
Press, 1994. E-book.
ULHÔA, Martha. Métrica Derramada: tempo rubato ou gestualidade na canção brasileira popular.
VII COngresso da IASPM-AL. Casa de las Américas -Havana, Cuba, [S. l.], n. 1999, p. 1–9, 2006.

411

Reynaldo Hahn e a prática musical carioca na primeira metade
do século XX
Robson da Silva Lemos (UFRJ)
robsonsg1@hotmail.com

Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
apacheco@musica.ufrj.br

Resumo: O presente trabalho aborda a influência musical francesa no Rio de Janeiro na primeira
metade do século XX, através das performances de obras musicais de Reynaldo Hahn, com ênfase
nas suas mélodies. Para isso, foi feita pesquisa nos periódicos da Hemeroteca Digital da Fundação
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro sobre as performances musicais de peças de Hahn, a
exemplo da pesquisa de Alberto Pacheco (2018) nos mesmos periódicos. Dentre os artistas que
performavam a música de Hahn nesse período, as musicistas Magda Tagliaferro e Bidu Sayão se
destacam. Poderemos concluir que essas importantes artistas brasileiras tiveram estreita relação
com esse compositor e tiveram sua prática interpretativa influenciada por ele, um dos principais
artistas da Belle Époque francesa.
Palavras-chave. Reynaldo Hahn. Belle Époque. Mélodie. Relações musicais Brasil/França.

Reynaldo Hahn and the musical practice in Rio de Janeiro in the first half of the 20th century
Abstract: This research addresses the French musical influence in Rio de Janeiro, in the middle of the
20th century, through the performances of musical works by Reynaldo Hahn, with an emphasis on his
melodies. For this, a research was done in the journals of the Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro on musical performances of Hahn’s works, in the same way as the research
on the same journal by Alberto Pacheco (2018). Among the artists who performed the Hahn’s music
during this period, the musicians Magda Tagliaferro and Bidu Sayão stand out. It will be possible to
conclude that those important Brazilian artists had a close relation with this composer and that their
musical practice was influenced by him, one of the main artists of the French Belle Époque.
Keywords. Reynaldo Hahn. Belle Époque. Mélodie. Brazil/France Musical Relationships.

1. Introdução
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Os estudos sobre a relação musical Brasil/França no início do século XX devem levar em conta,
entre outros fatores, que nesse período muitos artistas performavam obras musicais francesas
no Brasil. Entre eles, não podemos deixar de citar importantes musicistas como a pianista Magda
Tagliaferro (1893-1986) e o soprano Bidu Sayão (1902-1999). Essas artistas, das quais falaremos
com detalhes mais adiante, tiveram relação próxima com aquele que é reconhecido como um dos
principais artistas da Belle Époque, Reynaldo Hahn (1874-1947), tendo sido influenciadas por ele.
Franco-latino-americano, nascido em Caracas em 9 de agosto de 1874 e falecido em Paris
em 28 de janeiro de 1947, Hahn foi um dos compositores que mais se dedicou a música vocal.
Isso pode ser conferido se levarmos em conta que a maior parte de sua obra é composta por
composições para voz. Com isso, ele demonstrou ser, dentre outras habilidades, um cancionista
e intérprete de canções muito festejado no início do século XX, o que, segundo o seu biógrafo
Bernard Gavoty (1997), rendeu-lhe a fama de “o músico da Belle Époque”.1
Mas qual teria sido o impacto das canções de Hahn no Brasil? Para responder esta questão,
iremos investigar a presença e a interpretação da obra musical de Hahn no Brasil, com ênfase
nas mélodies, através da pesquisa em periódicos da Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro (FBN). Buscaremos também informações sobre a relação artística do
compositor com as artistas mencionadas.
O exemplo inicial para este trabalho foi a pesquisa de um ano e meio, realizada por Alberto
Pacheco (2018). Esse trabalho tinha como um dos objetivos a edição crítica de aproximadamente
cinquenta canções, grande parte delas pertencentes à Belle Époque, e acabou sendo um exemplo
de como a pesquisa nos periódicos pode trazer informações relevantes para a pesquisa em
música, em especial nesse período e tema. Assim, essa pesquisa inicial nos levou a procurar por
periódicos que trouxessem informações sobre Hahn especificamente. Os periódicos da época
consultados foram: A Estação theatral (RJ), Fon-Fon! (RJ), Gazeta artística (RJ), Gazeta de notícias
(RJ), Illustração brasileira (RJ), O Malho (RJ), O Paiz (RJ), Revista da semana (RJ) e Revista musical
(RJ). Esses periódicos foram escolhidos porque tiveram grande circulação no Rio de Janeiro,
anunciando tanto notícias nacionais como internacionais (principalmente, francesas).
A pesquisa realizada, que se limitou à primeira metade do século XX, encontrou tanto notícias
sobre as duas musicistas brasileiras citadas como de outros artistas que interpretavam a obra
musical de Reynaldo Hahn, com destaque para sua música vocal, sejam músicos consagrados
ou aspirantes. Além disso, sua música era entoada nos mais diversos espaços, como no Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, no Theatro João Caetano e em outros salões da capital brasileira
desse período.
A primeira referência encontrada sobre o artista nessa pesquisa em periódicos brasileiros,
data de 15 de janeiro de 1912 e a última é do dia 29 de setembro de 1954. Nesses, encontramos
1
O livro de Bernard Gavoty de 1997 com o título de “REYNALDO HAHN: Le musicien de la Belle Époque” traz
uma das biografias do músico, que é considerado pelo autor como o músico da Belle Époque.
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programas de concerto, críticas, homenagens e notícias francesas relacionadas e publicadas no
Brasil através de serviços internacionais de informação.

2. Magda Tagliaferro

A exímia pianista Magdalena Tagliaferro nasceu em Petrópolis, em 19 de janeiro de 1893,
e morreu no Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1986. Ela iniciou seus estudos de piano aos 5
anos com seu pai: Paulo Tagliaferro e, logo aos 13 anos mudou-se com sua família para França,
formando-se pelo Conservatório de Paris e posteriormente continuando seus estudos com Alfred
Cortot (1877-1962), o qual era amigo de Reynaldo Hahn e, inclusive, foi seu colega de classe no
Conservatório de Paris. O círculo de amizades em que a musicista se inseriu foi fundamental para
que ela conhecesse Hahn. Assim, ela merece nossa atenção não só pelo seu talento e renome
como musicista, mas, também, porque foi amiga íntima do músico supracitado.
Tagliaferro e Hahn foram professores da École Normale de Musique, instituição fundada pelo
pianista Alfred Cortot (1877-1962) em 1919. Porém, a conquista mais relevante do ponto de vista
pedagógico e musical da estadia da brasileira na França foi a sua nomeação como professora
da classe de aperfeiçoamento e virtuosidade do Conservatório de Música de Paris na década
de 1930, onde desenvolveu intensa atividade musical e passou a contribuir ainda mais para a
formação de novos pianistas. Com esse incentivo, passou a ministrar cursos de interpretação por
toda a França. (BISPO, 2009).
Reynaldo Hahn tinha grande admiração por Magda Tagliaferro, tanto que ela estreou
muitas de suas composições para piano e, em 1930, foi composto por Hahn o Concerto para Piano
e Orquestra em Mi Maior dedicado a ela,2 com várias passagens somente para a mão esquerda.
Essa peça foi estreada no Théatre de Champs-Elysées em 4 de fevereiro de 1931 pela própria
pianista e dirigida pelo próprio compositor na ocasião. A composição e sua performance foram
bem recebidas pelo público e pela crítica parisiense.3 A pianista, em uma entrevista dada à Gazeta
de notícias (RJ) em 1924, defende a relevância do compositor para a sua época:

2
3

Albeniz é um dos maiores compositores modernos, dos que melhor sabem compreender e
exteriorizar a inquietação da época presente, tão disputado quanto Reynaldo Hahn, Vuillemin,
os do grupo dos seis e todos esses que sofrem a influência dos russos, influência que data
https://www.youtube.com/watch?v=mEFe46xfIXg
https://reynaldo-hahn.net/Html/concertantepiano.htm
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de Moussorwsky e mantida actualmente com todo o vigor por Strawinsky, o magico dos
fogos de artificio. (AS MÃOS..., 1924, p. 2).

Ou seja, ela colocava Hahn entre os compositores mais disputados do seu tempo. Somandose a isso, temos com muita frequência peças do músico nas gravações e álbuns disponíveis
da artista como: a Sonatina em Dó Maior gravada em 1936 e o Concerto em Mi Maior, citado
anteriormente, gravado em 1937. Além disso, Hahn a dirigiu na gravação do Concerto para Piano
em Ré Maior de Wolfgang Amadeus Mozart.
Não obstante às suas inúmeras facetas na arte pianística, Magda também se interessava
pelas discussões na arte do canto, interesse esse compartilhado por Hahn. Por isso, as discussões
sobre canto estavam sempre presentes nas reuniões oferecidas por ela em sua casa em Paris.
Dessas conversas saíram muitas das convicções que nortearam seu pensamento artístico e
contribuíram para as concepções defendidas por Hahn em seu livro Du Chant, já que o músico era
presença cativa em tais reuniões. Esse impulso deve ter sido incentivado desde o início pelo pai
da pianista, Paulo Tagliaferro, que também nutria grande interesse pelo canto.4
A concepção de interpretação pregada pela artista pode ter sido influenciada pelas
concepções artísticas de Hahn. Mesmo sem citar nomes, segundo Bispo (2009), alguns
pesquisadores constataram a presença da estética de canto adotada por Hahn nos cursos de
interpretação ministrados por Tagliaferro.
No Brasil, seus concertos sempre abordavam peças do amigo. Por exemplo, vindo de
Cannes onde tinha apresentado um concerto em homenagem a Wolfgang Amadeus Mozart sob a
regência de Hahn, Tagliaferro volta aos palcos cariocas com dois concertos realizados em 1923 no
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Esses concertos foram amplamente divulgados em jornais
e revistas, como a divulgação feita em julho de 1923 pela Gazeta de Notícias. A crítica do primeiro
concerto sobre sua interpretação da obra de Hahn La Reverie du Prince Englantine diz o seguinte “é
uma joia de emoção e suavidade: as notas subiam do piano em suspiros” (LITO, 1923, p. 5). Dessa
crítica, podemos assimilar duas importantes informações: a sensibilidade artística da pianista e a
suavidade e emoção das composições de Hahn. No seu segundo concerto, a artista apresentou,
entre outras, a obra La Fête de Terpsichore do mesmo compositor. Em 1924, Magda retorna mais
uma vez à grande casa de ópera da cidade do Rio de Janeiro e, mais uma vez, segundo a crítica,
ela nos brinda com uma performance magnífica de uma peça de Hahn. Na crítica desse concerto,
ele é descrito da seguinte forma: “Hahn sabe construir a frase melódica, apoiando-a em bases já
deixadas pelos mestres antigos e valorizando-a com sentimentos bem pessoaes. Existe nelle um
melancholico e, em certas passagens, lembra Chopin” (LITO, 1924, p. 2). Dentro desse panorama,
podemos observar a genialidade do compositor não só em compôs mélodies, como na composição
de peças para piano e orquestra.
4
Paulo Tagliaferro, que havia estudado na França com Gabriel Fauré (1845-1924) e Raoul Pugno (1852-1914),
era intérprete, professor de canto e piano. Por conseguinte, ele lhe deu as suas primeiras lições de piano e canto.
Disponível em http://institutopianobrasileiro.com.br/enciclopledia/Magda-Tagliaferro.
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Magda retornou ao Brasil em 1940 e 1941 para dois concertos no Theatro Municipal do
Rio de janeiro e novamente apresenta obras de Reynaldo Hahn: Sonatine em 1940 (MOREIRA,
1940, p. 12) e Les Reveries du Prince Eglantine em 1941. (O ÚLTIMO..., 1941, p. 12). O concerto
mais concorrido de sua passagem pelo Rio de Janeiro em 1941, foi o concerto realizado no Salão
Leopoldo Miguez do Instituto Nacional de Música no dia 04 de agosto, que contou com uma
superlotação do público, incomum para esse espaço. (D’ALVA, 1941, p. 23).
A arte de Hahn e Tagliaferro está impregnada da cultura francesa. Isso pode ser observado
quando analisamos os periódicos da época. Neles, encontramos diversos traços do intercâmbio
cultural e artístico entre Brasil e França, como os serviços internacionais de informação que
circulavam em ambos os países e a coluna escrita por Xavier de Carvalho no jornal O Paiz,
denominada Carta de Paris. (CARVALHO, 1914, p. 1).

3. Bidu Sayão

O soprano carioca Bidu Sayão (1902-1999) é considerado por muitos como a cantora
lírica brasileira de maior prestígio no mundo. Graças a essa grande popularidade e fama, ela já
foi tema, por exemplo, de Carnaval da escola de samba carioca Beija-Flor, em 1995, e tem seu
nome gravado nas paredes da fama do Metropolitan Opera House de Nova York (MET). Bidu
sempre se entusiasmou pela carreira artística. Na infância, sua aspiração era ser atriz, mas isso
era considerado imoral para a época. Assim, a jovem Bidu decidiu alçar voo na arte do canto,
incentivada pelo seu tio Alberto Costa que também era músico.
A carreira do “Rouxinol do Brasil”, como era conhecida, teve início no Rio de Janeiro com
aulas de solfejo e canto com uma professora de canto romena Elena Theodorinu (1857-1926),
mas sua notoriedade internacional é iniciada quando ela inicia os estudos com um dos maiores
cantores e professores da época: Jean de Reszke (1950-1925), que residia em Nice na França e
que foi amigo e cantor preferido de Reynaldo Hahn. Bidu foi a única aluna latino-americana aceita
por Reszke, considerado por muitos como a melhor escola de canto da época.
Na entrevista concedida à rádio MEC em 1987,5 Sayão narra sua trajetória artística e cita os
ensinamentos recebidos por Hahn, o qual ela admirava como compositor e, inclusive, ensinou-lhe
várias de suas composições. Nesse mesmo registro, ela narra sua formação musical na escola
do famoso tenor francês Jean de Reszke, onde teve aulas de técnica vocal com o mesmo e de
interpretação com Hahn, que também a acompanhava ao piano. Dessa parceria, resultou em vários
concertos pela França e de gravações de canções de Hahn na interpretação da referida cantora,
5

https://youtu.be/zZrt1LrFGCI
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orientada pelo próprio compositor, como a gravação de Si mes vers avaint des ailes.6 Ela inicia seus
estudos com Reszke em 1918 e termina em 1925, com a morte dele.
Os concertos eram sempre muito bem elogiados pela crítica e pelo público. Um dos concertos
mais icônicos de sua carreira foi o concerto em homenagem a Reynaldo Hahn, realizado em Nice
na França em 1925. Esse concerto foi tão bem-sucedido que notícias sobre ele chegaram ao Brasil
e a imprensa noticiou com uma reportagem na Gazeta de Notícias nesse mesmo ano. (MELLE...,
1925, p. 6).
Como resultado do sucesso mundial do soprano, ela partiu para as terras cariocas para uma
série de concertos. No concerto realizado no dia 24 de outubro de 1925, como havia de se esperar,
a artista brindou os expectadores com peças de seu professor e pianista Reynaldo Hahn. Essa
apresentação foi anunciada em grande massa pela imprensa carioca, como podemos constatar
na Gazeta de Notícias dos dias 18, 20, 22, 23 e 24 de outubro do mesmo ano.

4. Considerações finais

Apesar de algumas obras famosas, de sua influência notável no início de século XX e na
arte musical de Magda Tagliaferro e Bidu Sayão, Reynaldo Hahn não tem alcançado o devido
reconhecimento póstumo no Brasil. No entanto, como ficou evidente, Tagliaferro, sua pianista
favorita, sempre apresentava obras de seu amigo em seus concertos e, Sayão, além de ter tido
aulas de interpretação e ter sido acompanhada por Hahn, também o dedicava uma admiração
especial. Com isso, no início do século XX, ele era uma figura essencial na vida musical francesa
e sua repercussão alcançou o território brasileiro. Por isso, segundo os periódicos consultados na
Hemeroteca da FBN, além de Tagliaferro e Sayão, a obra musical de Reynaldo Hahn foi interpretada
por diversos artistas no Brasil na primeira metade do século XX, sejam músicos consagrados
ou aspirantes, como: Blanchaud Séguin (CONCERTOS, 1915b, p. 4), Edir Turino (EDIR..., 1933, p.
6), Maria Emma Freire (PERLES, 1926, p. 5), Henriqueta Mandim (D’ALVA, 1932, p. 46), Roberto
Novi (GREMIO..., 1924, p. 4), Heloisa Bloem Mastrangioli (AUDIÇÃO..., 1933, p. 5), Helena Figner
(D’ALVA, 1939, p. 9), G. de Freitas Abreu (O TENOR, 1914, p. 5), Édouard Risler Fernand Francell (O
TERCEIRO..., 1925, p. 3), Zaíra de Oliveira (CINE-THEATRO..., 1925, p. 6; ADOUR, 2018, p; 5),7 Adacto
Filho (ADACTO..., 1926, p. 4), João de Sousa Lima (CARVALHO, 1930, p. 5), entre outros. Devemos
ressaltar que alguns dos artistas que interpretavam Hahn atuavam tanto na sala de concerto
como nos palcos da música popular. Esses, como Eduardo Souto (1882-1942) e Zaíra de Oliveira
não limitaram sua arte apenas a serviço da música erudita, mas, extrapolaram esse universo.
Os dados levantados sobre Tagliaferro e Sayão mostram que elas estiveram na França na
6
https://www.operamusica.com/artist/bidu-sayao/video/44070
7
Devemos lembrar que, o soprano Zaíra de Oliveira, foi o único soprano negro a se apresentar na inauguração
do Salão de Concertos do Instituto Nacional de Música em 09 de novembro de 1922 e foi laureada com o primeiro
prêmio em um concurso mesmo instituto, além de ter se apresentado em algumas vezes no Theatro Municipal do Rio
de Janeiro em 1920.
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época de Hahn e compartilharam os mesmos amigos e/ou professores. Dessa relação, resultou
gravações e concertos das artistas com obras de Hahn, como a gravação da célebre mélodie Si
mes vers avaint des ailes por Sayão. Somando-se a isso, verificamos uma relevante presença da
arte musical de Hahn no Brasil, e consequentemente, da influência da estética musical da francesa
entre os intérpretes brasileiros. Ou seja, os dados apresentados aqui mostram que a influência
francesa, notória na prática composicional brasileira da Belle Époque, também foi considerável
no campo da interpretação musical, em específico na interpretação da canção de câmara e das
peças para piano, repertórios intimamente relacionados.
Em suma, o material histórico reunido aqui sugere que a estética francesa e, em especial a
cultivada por Hahn, tiveram influência considerável na produção musical do Rio de Janeiro – no
caso da mélodie, através do canto de Sayão e do pianismo através de Tagliarerro. Ou seja, este
artigo documenta conexões franco-brasileiras de grande relevância, estabelecidas por intérpretes
que foram modelos de excelência incontestáveis. O exemplo de Hahn mostra que devemos refletir
sobre como um “sotaque” interpretativo francês possa ter penetrado na performance de canções
no Brasil, tanto na componente vocal, quanto instrumental. Reflexões deste tipo, alicerçadas
em pesquisa documental histórica, podem justificar novas possibilidades de interpretação do
repertório em questão, que ressaltem a sonoridade eclética e internacionalista da Belle Époque
musical brasileira.
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Considerações sobre as figuras retórico-musicais de J.
Burmeister (1606)
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Resumo: No tratado intitulado Musica Poetica (1606), Joachim Burmeister concebeu suas figuras
retórico-musicais como desvios da forma mais simples e elementar de composição, capazes de
outorgar elegância e eficiência ao discurso musical de que trata. A despeito de seus méritos e
aparente pioneirismo, ainda hoje esse texto é criticado por inconsistências em suas formulações,
que produzem dúvidas e incompreensões. Diante disso, lançamos algumas questões: Afinal, o
que diz Burmeister sobre as figuras musicais? Em quais referências ele se baseia para formular
sua definição? A que repertório musical ele se refere? Qual o alcance e para que serviam suas
descrições e prescrições? A fim de responder a essas questões, esta comunicação propõe uma
abordagem hermenêutica do texto de Burmeister, reafirmando seu valor como chave de acesso
às ideias e ao repertório musical de seu próprio tempo e como representante de uma concepção
luterana da música, que é posta a serviço de um projeto político-religioso do qual cobra seu sentido.
Palavras-chave: Figuras retórico-musicais; Joachim Burmeister; Poética musical; Retórica
musical.

Considerations about the musical-rhetorical figures of J. Burmeister (1606)
Abstract: In the treatise entitled Musica Poetica (1606), Joachim Burmeister conceived his musicalrhetorical figures as deviations from the simplest and elementary form of composition, capable of giving
elegance and efficiency to the musical discourse he deals with. Despite its merits and apparent pioneering
spirit, this text is still criticized today for inconsistencies in its formulations, which produce doubts and
misunderstandings. In view of this, we raised some questions: After all, what does Burmeister say about
musical figures? On what references does he base himself to formulate his definition? What musical
repertoire does he refer to? What is the scope and what were his descriptions and prescriptions for? In
order to answer these questions, this communication proposes a hermeneutic approach to Burmeister’s
text, reaffirming its value as a key to access the ideas and musical repertoire of his own time and as a
representative of a Lutheran conception of music, which is put in service of a political-religious project
from which it takes its meaning.
Keywords: Musical-rhetorical figures; Joachim Burmeister; Musical poetics; Musical rhetoric.
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Introdução
Joachim Burmeister (1566-1629) foi um mestre de capela e professor alemão que atuou
na cidade de Rostock, na região nordeste da Alemanha, entre 1589 e 1629. Parte de sua atuação
profissional é ilustrada por seus textos, concebidos para o ensino da música, representativos
das ideias vigentes em sua época sobre teoria, prática e poética musical. A este último tema,
Burmeister dedicou três publicações, das quais, acredita-se, a última representa a versão final
de suas ideias, uma vez que, depois dela, nenhuma outra reformulação foi elaborada. Desde sua
primeira publicação, esse texto de Burmeister, intitulado Musica Poetica (1606), é justificado e
reconhecido pela originalidade de sua contribuição em relação aos artifícios elocutivos da
música, em particular aos ornamentos ou figuras musicais. Atualmente, para além desse aspecto,
esse texto é reconhecido também como um dos primeiros a apresentar formulações analíticas
sistemáticas do repertório musical corrente1.
A despeito de seus méritos e aparente pioneirismo, esse texto é igualmente criticado por
inconsistências em suas formulações e por sua concisão e síntese que, hoje, produzem dúvidas
e incompreensões2. Igualmente, numa perspectiva presentista, é eventualmente considerado
equivocado em relação ao repertório que aborda3.
Diante de perspectivas distintas e eventualmente conflitantes, poderíamos nos perguntar:
Mas, afinal, o que diz Burmeister sobre as figuras musicais? Em quais referências ele se baseia
para formular sua definição? A que repertório musical ele se refere? Qual o alcance e para que
serviam suas descrições e prescrições? A fim de responder a essas questões, esta comunicação
propõe uma abordagem hermenêutica do texto de Burmeister, reafirmando seu valor como chave
de acesso às ideias e ao repertório musical de seu próprio tempo e como representativo de uma
concepção luterana da música, linguagem musical posta a serviço de um projeto político-religioso
do qual cobra seu sentido.

Desenvolvimento
No prefácio de seu primeiro tratado, intitulado Hypomnematum musicae poeticae (Resumo das
observações sobre a poética musical), publicado em Rostock em 1599, Burmeister justifica a
formulação das figuras musicais nos seguintes termos:
Também possibilitei que aqueles elementos que são especiais e notáveis nesta arte [a
poética], que até então careciam de nomes próprios, por assim dizer, recebessem seus
nomes para que nosso discurso, destinado a esclarecer as coisas por meio de comparação,
não pudesse resultar ineficaz por falta de terminologia.4 (BURMEISTER, 1993, p. 218-219,
tradução nossa).

Além desse autorreconhecimento, Burmeister recebe o reconhecimento de seus pares,
manifestado em duas cartas de endosso da publicação de seu tratado que seguem o referido
1
Vide DUNSBY; WHITTALL, 2011, p. 21-22; MCCRELESS, 2008, p. 854-855.
2
Vide VICKERS, 1984, p. 35.
3
Vide VICKERS, 1984, p. 7, 19, et passim.
4
Original: “In arte hac praecipua et nobilia sunt hactenus velut proprio nomine orbata, quomodo iisdem nomina
dari possint, ne sermo ob penuriam nominum ad rem ipsam collatione explicandam incassum suscipiatur, ansam
praeberem”.
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prefácio. Na primeira delas, assinada por J. Simonius, professor de oratória da Universidade de
Rostock, lemos: “Embora eu não afirme nem pretenda fazer juízo sobre a poética musical, tanto
quanto posso entender, vejo que, com o que é conhecido como rótulos e termos gramaticais
e oratórios, ele [Burmeister] trata de forma erudita e engenhosa de assuntos muito úteis”5 (in
BURMEISTER, 1993, p. 220-221, tradução nossa). Na segunda, assinada por S. Olthoff, vice-reitor
da escola de Rostock, Burmeister é reconhecido como aquele que “apresenta todos os elementos
por meio de termos adequados e convenientes da disciplina da retórica e outras artes, de modo
que poucos erros e dúvidas resultem da ambiguidade das palavras”6 (in BURMEISTER, 1993, p.
222-223, tradução nossa).
Ao prefaciar seu segundo tratado, intitulado Musica autoschediastike (Compilação improvisada
sobre música), publicado em Rostock em 1601 – que se configura como uma espécie de revisão
ampliada do primeiro –, Burmeister retoma essa mesma questão que parecia lhe ser de grande
valor:
Em todas as áreas da música, certos termos foram formulados para o bem dos meus discípulos,
de modo que as coisas serão ensinadas com referência a esses termos, e a discussão será
baseada em comparação para que a matéria em discussão seja compreendida e a mente
não seja imersa na ignorância por causa de alguma declaração ou observação ambígua e
obscura sobre algo. Somos destituídos de vocabulário, e nossa única razão para inventar
novos termos é que podemos aliviar essa deficiência o máximo possível. A autoridade de
Quintiliano, expressa no livro 8, capítulo 3 de sua Instituição Oratória, nos encoraja com as
seguintes palavras: “Muitas palavras novas e de vários tipos foram cunhadas baseadas no
grego etc., nas quais não vejo razão alguma por que as reneguemos tanto, a não ser que
nós, juízes, sejamos exagerados conosco mesmos e, por isso, incidamos em pobreza de
linguagem”. Eu penso que, dada a ordem e o contexto, nossas ideias sobre as coisas da
música podem, de forma apta, apropriada e conveniente, ser ajustadas, representadas e
combinadas com tais termos e rótulos. Se, ao compilar esses termos, nós não satisfizermos
aos especialistas, nós lhes pediremos que levem em conta o fato de que nós estamos apenas
começando esse estudo, essa obra e esforço. Nós nunca esperamos que a compilação
desses preceitos pudesse ser fácil, mas o tempo irá nos ensinar e guiar. […] Logo chegará
o tempo em que essa terminologia estabelecerá na mente as raízes dos conceitos e ideias
que ela representa e os salvará da inutilidade de sua antiguidade.7 (BURMEISTER, 1993, p.
236-239, tradução nossa).

Aqui, Burmeister constata uma aparente falta de vocabulário musical para tratar das
questões de natureza elocutiva que ele desenvolve em seu texto. De fato, não encontramos
5
Original: “Etsi enim mihi non tribuo neque arrogo iudicium de musica poetica, tamen quantum ego intelligo,
video illum vocibus et terminis, ut vocant grammaticis et oratoriis, res utilissimas erudite et subtiliter complexum
esse...”.
6
Original: “[…] tum accurratis divisionibus cognoscendos proponis, verum etiam omnia aptis et convenientibus
vocabulis, ex rhetorum officina, allisque artibus desumptis, enuntias, ut eo minor in vocum ambiguitatibus exista
terror et haesitatio”.
7
Original: “Essent quoque auditoribus in forma illa de omnibus ferme rebus, quas musica tractat, certi termini
formati, ad quos res cognoscendo perciperentur, et sermo deinde in collatione formaretur, et res, de quibus sermo fit
illico intelligerentur, nec mens ex alterius dicti vel enuntiationis de re aliqua ambiguae et obscurae suspensa teneretur.
In terminis inveniendis causam habuimus nullam, nisi ut vocabulorum, quibus destituebamur, penuriam pro nosse et
posse sublevaremos. Unde factum est, et opus fuit, horum novitatem ut introduceremus. Instigavit autem Quintiliani
nos autoritas lib. 8. cap. 3 Institutionis Oratoriae incorporata, quae his verbis sic notatur: ‘Multa ex Graeco formata
sunt etc. quae cur tantopere aspernemur, nihil vídeo, nisi quod iniqui iudices adversus nos sumus, ideoque sermonis
paupertate laboramos.’ Quibus terminis sicut et appellationibus, ordine et denique contextus serie non inepte, non
inconvenienter, non incommode musicalium rerum notitiam conciliari, suppeditari, et comparari posse arbitramur.
In quibus coacervandis, si peritissimis non satisfecimus, concedatur, quaeso, nobis incipientibus studium, operam
et laborem mostra ita posita esse. Ad quae nos facilitas, qua praeceptionum harum collectio praedita fore non tam
existimabatur, quam dies quandoque docebit, adduxit. […] Quandoquidem nihil sit tam difficillimum, quod non labor
superet et vincat, et novitas hoc secum ferat, ut citius earum rerum, quas suppeditat, cognitionis et notitiae radices in
mente agat, quam quae ob antiquitatem vilescunt”.
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terminologia específica dedicada a essas mesmas questões em publicações anteriores às dele.
Diante dessa “pobreza de linguagem”, seguindo a recomendação de Quintiliano, constitui então
uma terminologia, transpondo vocabulário do campo da retórica para o da música, ressignificando
os termos selecionados conforme as estruturas e procedimentos musicais que eles passam a
designar. Este processo, nos lembra Bourdieu, ocorre entre os diversos campos que coexistem
num determinado contexto histórico e resulta no compartilhamento de conceitos e modos de
pensamento comuns, derivados de propriedades gerais características do próprio contexto que
os interliga. As relações de permuta linguística entre esses campos devem ser pensadas “como
outros tantos mercados que se especificam segundo a estrutura das relações entre os capitais
linguísticos ou culturais dos interlocutores ou dos seus grupos” (BOURDIEU, 1989, p. 68-69).
Assim, reconhecemos que a própria (re)construção desses objetos de conhecimento exige e
fundamenta a transferência conceitual e terminológica entre campos, conforme as homologias
estruturais estabelecidas, eliminando de sua compreensão a ideia descontextualizada da metáfora
meramente explicativa.
Nesses termos, ao proceder a permuta terminológica entre os campos da Retórica e da
Música, constituindo um vocabulário musical, Burmeister recorre às homologias estruturais entre
esses campos, estabelecendo “na mente” de seus leitores as raízes dos conceitos e das ideias
que essa terminologia representa. Ao dar nome a coisas antes inominadas, Burmeister amplia as
possibilidades de percepção e racionalização delas, constituindo um modo “luterano” de perceber
e pensar a música que se alinha à tendência também luterana de ampliação e qualificação do
acesso à educação como forma de se promover o exercício da fé e a boa manutenção do estado.
Nessa perspectiva, recuperamos aqui aquela ideia de Bourdieu de que a música e a religião, assim
como a música da religião e outros sistemas simbólicos, contribuiriam para
[…] a imposição (dissimulada) dos princípios de estruturação da percepção e do pensamento
do mundo e, em particular, do mundo social, na medida em que impõe um sistema de
práticas e de representações cuja estrutura objetivamente fundada em um princípio de
divisão política apresenta-se como a estrutura natural-sobrenatural do cosmos. (BOURDIEU,
2007, p.33-34).

Nesses termos, podemos considerar que os textos dedicados às teorias, poéticas e práticas
musicais financiados pela igreja ou os estados luteranos operam, para além da própria educação
musical, como instrumentos de ação política e religiosa que definem as possibilidades de leitura
do mundo, conforme as convenções estabelecidas e autorizadas pelas instituições sociais então
vigentes.
O terceiro tratado de Burmeister, intitulado Musica Poetica (Poética musical), publicado
em Rostock em 1606, constitui-se como a última revisão e ampliação das duas publicações
anteriores. Neste texto, a preocupação em justificar a proposta de uma nova terminologia já não
é tão evidente, ainda que se faça presente de forma genérica no conjunto das preocupações que
mobilizam o autor, ou seja, dos problemas que ele procura solucionar. Nesse sentido, no prefácio
dessa terceira publicação, Burmeister assevera:
Por isso, acontece forçosamente que, se qualquer um de seus aspectos for negligenciado, a
arte não será completamente comunicada. Ou então, com certeza, se não alocarmos espaço
para os preceitos necessários, ou se não estivermos dispostos a reconhecê-los, a arte não
será totalmente aprendida e haverá um sinal inconfundível de inveja ou negligência. Pois em
toda arte isso ou aquilo tem que ser de um jeito ou de outro. Mas se alguém não menciona
e explica por que algo deve ser assim e não o contrário, por que isso deve ser observado e
aquilo ignorado, por que isso é louvável e digno de imitação ao passo que aquilo é censurável
e deve ser evitado, então para o que, eu pergunto, isso deve ser atribuído, se não ao ciúme?
De fato, se uma coisa é ensinada a alguém, como ela pode resultar em algo contrário às
regras? Pois, se forem ignoradas, ninguém pode negar que haverá inevitavelmente muitos
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resultados errados, impróprios e censuráveis. […] É por causa deles [aqueles que não
respeitam e reconhecem o valor das regras da arte] que a música está em grande parte
aberta a um veredicto injusto de desprezo, e está agora (infelizmente) sujeita a ele. A fim
de resgatar a música desse destino [o desprezo decorrente de sua prática desregrada e
descompromissada] tanto quanto eu pudesse – pois, após longa consideração e atenção
aos pedidos de Deus, eu compreendi que essa arte pode ser mais amplamente comunicada
–, eu não hesitei em escrever esses preceitos com a ajuda Dele e em organizá-los numa
ordem precisa para o benefício de minha audiência.8 (BURMEISTER, 1993, p. 4-7, tradução
nossa).

Neste tratado, que é dedicado principalmente à poética musical, uma questão que parece
mobilizar seu autor é o aparente desprezo pelas regras da arte entre estudantes ou, talvez, seu
desconhecimento, resultante da falta de textos que promovam o tipo de formação que ele propõe.
Desse modo, Burmeister responde àquilo que ele descreve como um chamamento divino para
salvar a música desse descaminho e qualifica seu trabalho pela ajuda que diz ter recebido de
Deus. Isso, por um lado, indica ao leitor o valor de seu trabalho e, por outro, situa o próprio autor no
contexto social do qual participa, pelo serviço prestado. Além disso, por ter sua obra autorizada para
publicação pelas instituições locais, Burmeister seria reconhecido como aquele que, naquele local,
recebeu a autorização para dizer, em nome dessas mesmas instituições, como a música deveria
ser percebida, pensada e produzida, constituindo-se como uma autoridade nesses assuntos.
Sinal disso são os sete poemas escritos por autoridades de Rostock que acompanham o prefácio
de seu texto, todos em estilo elevado e dedicados ao seu louvor e de sua obra, reconhecendo
publicamente seu valor como autoridade nesse assunto.
No capítulo XII de seu Musica Poetica, Burmeister define os ornamentos ou figuras nos
seguintes termos:
O ornamento ou figura musical é uma passagem [tractus musicus], tanto em harmonia
quanto em melodia, circunscrita a um determinado período que começa em uma cadência
e termina em outra, que se distancia da razão composicional simples para assumir e vestir,
com elegância [virtute], um caráter de ornamento. (BURMEISTER, 1993, p. 154-157, tradução
nossa)

Dessa definição, podemos destacar alguns aspectos, tais como a de que a figura esteja
circunscrita a um período musical, ou seja, ela constitui parte de uma unidade gramatical, sintática
e semântica completa do discurso musical. Em outros termos, a figura pode ser compreendida
como parte de uma unidade estrutural do discurso musical, que comporta a expressão de uma
ideia musical cuja totalidade se circunscreve e se materializa entre cadências. Essa unidade
estrutural constitui-se de elementos menores, dentre os quais a figura se situa como um desvio
da “razão composicional simples”. As relações entre os elementos que constituem o período
orientam-se gramaticalmente, por sua correção, sintaticamente, pela relação que guardam entre si
e, semanticamente, pelo sentido que produzem. A medida do distanciamento que a figura efetua é
regulada pelo princípio do decoro que, segundo Burmeister (1601, p. Dd1), impõe ao compositor a

8
Original: “Unde hoc consequenter necessum fit, ut Ars, si ejus aliqua pars praetermittitur, integre non
communicetur; aut certe si praeceptis necessarijs locum non damus, nec ea cognoscere volumus, non plene
percipiatur, et non leve vel invidenriae, vel socordiae signum subsit. Nam cum in Arte sit hoc vel illud, quod sic se
habet, vel minus; idipsum autem cur ita fiat, cur non; cur item hoc observandum, illud negligendum; cur hoc laudabile
sit et ad imitandum aptum, illud vituperabile et fugiendum, si reticetur, nec cuiquam revelatur, cui, quaeso, praeter
invidiam, sit tribuendum? Et certe si tandem alicui idipsum monstratur, quomodo praeter morem id praeceptionum
fieri potest? Hae vero si ignorantur nemo negabit necesse esse, ut multa perperam, multa non decore, multa vituperio
digna fiant. […] Quorum gratia haec Ars iniquae contemptus sorti non leviter exposita est, et etjamnum subjecta esse
(proh dolor) cogitur. A quo, quoad fieri, et quoad a me aliquid opis huc accedere potest, ut vindicetur, haec praecepta,
quantum Deo suggerente jam longa observatione notavi posse hanc Artem plenius communicari, eodem cooperante
conscribere, et in accuratioris ordinis formam redigere, ac ad Auditorum meorum placitum edere non detrectavi […]”.
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exigência de desenvolver, interpretar os textos, e produzir a partir dele a construção musical mais
ornada e agradável9.
Tanto a ideia de figura, como ornamento, quanto a ideia de decoro, como medida de uso
das figuras, não é invenção de Burmeister, exceto sua transposição para a linguagem musical.
Originalmente, esses termos pertencem ao campo das retóricas, formuladas em contexto
luterano por Ph. Melanchton (1497-1560) e L. Lossius (1508-1582), dentre outros, que por sua vez
contrafizeram as ideias de Quintiliano, Cícero, Aristóteles e outros.
As equivalências entre as definições que cada um desses autores apresenta sobre o tema
é reveladora da relação entre eles, tanto quanto as citações que efetuam entre si, evidenciando
a historicidade dos conceitos e o caminho entre as ideias ao longo do tempo. L. Lossius, por
exemplo, em sua obra intitulada Questões dialéticas e retóricas de Felipe Melanchton [Erotemata
Dialecticae et Rhetoricae Philippi Melanthonis] publicada pela primeira vez em Nuremberg, em
1545, define as figuras “à maneira de Quintiliano”, como “alguma forma inovadora de se dizer com
arte10” (LOSSIUS, 1569, p. 221).
Na Instituição Oratória de Quintiliano, obra amplamente difundida no ambiente luterano
pelas mãos de Ph. Melachton, as figuras de linguagem são definidas também como “a alteração
motivada no significado ou na expressão de uma palavra comum e simples” (QUINTILIANO, 2016,
III, p. 376-377), que se caracteriza por uma “certa convergência distante da expressão relativa a uma
noção comum e primeira” (QUINTILIANO, 2016, III, p. 372-373). Esta noção comum e primeira, que
pode ser compreendida como o material da invenção (res), as ideias do discurso, ou o material da
elocução (verba) elaborado em estilo baixo, ou seja, as ideias representadas por palavras comuns
e simples, da qual a figura distancia a forma de expressão, equivale à razão composicional simples
de Burmeister.
Quintiliano justifica o uso das figuras atestando que elas conferem elegância [virtute],
movimento e força ao discurso, e que, se suprimidas, o discurso se tornaria “inerte qual um corpo
desprovido do espírito vivificante” (QUINTILIANO, 2016, III, p. 400-401). A proposta de Burmeister
é semelhante, especialmente pela ideia de elegância ou virtude [virtute] que é comum a ambas as
definições. Essa elegância ou virtude, segundo Lausberg, pode ser definida como um meio termo
entre dois vícios extremos, o da insuficiência, decorrente da falta de competência ou de cuidado,
e o da demasia, decorrente da falta de juízo, que gera uma espécie de malla affectatio (LAUSBERG,
2004, p. 115-116). Esse meio termo que caracteriza a ideia de elegância ou virtude [virtus] proposta
por Quintiliano no campo da retórica e contrafeita por Burmeister no campo da música, se faz
presente também no campo dos hábitos e costumes da vida cortesã quinhentista, conforme
ilustra Baldassare Castiglione (1478-1529) em seu Livro do Cortesão [Il libro del Cortegiano] (1528),
pela perspectiva da temperança. Por outro lado, pela perspectiva da vida religiosa, o meio termo
também remete à ideia da temperança, equilíbrio e juízo, alcançada no exercício da fé pela imitação
de Cristo, conforme propõe São Paulo (2 Pe 1, 2 Tim 1, Fil. 4).
Essas referências nos permitem compreender a virtude elocutiva como causa formal do
produto resultante da ação produtiva efetuada por aqueles que dispõem da virtude espiritual
equivalente, uma vez que, no contexto das cortes protestantes quinhentistas, as virtudes espirituais
balizavam a vida em sociedade, conforme propõe Lutero (2017, p. 82).
Ao definir as figuras de linguagem, Quintiliano adverte que elas “sempre foram mutáveis e
são alteradas conforme o uso as impõe” (QUINTILIANO, 2016, III, p. 466-467). Na mesma medida,
e de forma análoga, Burmeister adverte aos seus leitores que não procurem regras em seu texto
para formar os ornamentos ou figuras musicais. Esclarece que “a variedade delas [as figuras] é tão
9
Original: “Poeticum decorum est contextus, qui harmoniae ultra suavisonantem & harmonicam syntaxin
ornatum ex textus explicandi exigentia harmoniae addens.”
10
Original: “Quid est figura? Est, quem ad modum Quintilianus definit, arte aliqua novata dicendi forma.”
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ampla entre os compositores que é quase impossível determinar seu número. (...) Aqui o costume
se impõe e tem precedência sobre as regras” (BURMEISTER, 1993, p. 156-157). Nesse sentido,
Burmeister oferece a seus leitores algumas definições e descrições de artifícios, mas não oferece
prescrições. No lugar dessas últimas, fornece algumas categorias analíticas, com o objetivo de
tornar evidentes os artifícios elocutivos no repertório corrente, disponibilizando-os para imitação11,
ou seja, orienta seus leitores a conhecer os usos e costumes da linguagem musical a partir da
observação atenta da produção musical e dos seus modos de elaboração.
Burmeister esclarece que
(...) se o estudante de música anseia por aprender quando e onde adornar obras harmônicas
com o floreio dessas figuras e quando usá-las, ele deve examinar cuidadosamente o
texto do trabalho harmônico dos mestres compositores, especialmente um trabalho que
evidentemente usa a elegância e sofisticação de um ornamento em particular. Então, que
tenha consigo a ideia de que um texto semelhante deve ser adornado com a mesma figura
com a qual o texto daquele mestre compositor foi adornado. Se o estudante de música faz
isso, o próprio texto verbal servirá para ele no lugar das regras, e ele não será sobrecarregado
por uma série incômoda de preceitos. (BURMEISTER, 1993, p. 156-159, tradução nossa)

A ideia de que textos semelhantes comportam figurações semelhantes fundamenta-se
novamente no princípio do decoro, que estabelece uma proporcionalidade entre as ideias e sua
forma de representação que se ajuste às demandas do lugar, das pessoas e do tempo em que o
discurso será proferido e à causa a que ele se destina. Burmeister assume que textos semelhantes,
empregados em demandas e circunstâncias semelhantes, comportam uma elaboração musical
análoga ou figuração equivalente. No contexto da produção musical seiscentista, que propõe
a alteração da materialização sonora mais simples e direta do discurso, aquela produzida pelo
orador, para torná-la mais persuasiva, por meio da ação do músico-orador, o compositor, aquele
que opera a compositio, situa-se como causa eficiente desse processo de adaptação do discurso,
de uma forma de expressão para a outra. A ele compete o estudo do texto, a base da operação
musical, e sua adaptação sonora, fazendo uso de técnicas de invenção, medidas dispositivas e
artifícios elocutivos, preservando o sentido do texto, sua finalidade, qualidade e inteligibilidade,
em conformidade aos padrões e formas de expressão consolidados pela tradição.
Burmeister pondera que, mesmo que ele tentasse definir algumas figuras, não conseguiria
apresentar nada de diferente das regras de contraponto, que ele chama de regras de sintaxe, ou seja,
as regras que regulam as relações entre as diferentes harmonias que compõem os períodos. Mas,
poderia “observar que cada uma delas [as figuras] comporta uma característica particular similar
aos exemplos encontrados entre os mestres compositores. Elas não podem ser feitas exatamente
com os mesmos intervalos e sonoridades, mas poderão ser similares12” (BURMEISTER, 1993, p.
156-157, tradução nossa), ou seja, na especificidade de cada discurso, cada figura assume uma
conformação peculiar, mas, entre suas diversas ocorrências, preserva-se algo de semelhante que
possibilita relacioná-las entre si. É a partir dessas semelhanças que Burmeister formula suas
definições e descrições, o que lhes confere um valor universalizante, por aquilo que apresentam de
aparentemente comum entre as diversas ocorrências que engloba, sem perder a particularidade
dos casos descritos como exemplos.
A fim de cumprir com o propósito de seu texto, a formação produtiva em música, Burmeister
indica modelos para imitação aos seus leitores, uma relação de “mestres compositores”
11
Original: “Analysis cantilenae est cantilenae ad certum Modum, certumque Antiphonorum Genus pertinentis,
et in suas affectiones sive periodos, resolvendae, examen quo artificium, quo unaquaeque periodus scatet, considerari
et ad imitandum assumi potest.” (BURMEISTER, 1993, p. 200-201).
12
Original: “Et si aliqua eorum attentaverimus constituere, nihil in eo novum et diversum a legibus syntacticis
musicis produceremus, nisi ut significaremos quod unumquodque habitum peculiarem indueret, similem exemplis
artificum, non in iisdem intervallis et concentibus, sed similibus elaboratum.”
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reconhecidos como autoridades, ou seja, como aqueles que obtiveram sucesso recorrente no
cumprimento de causas comuns que sintetizam as categorias vigentes de estilo. Nesses termos,
destaca, no estilo baixo, Jacob Meiland, Gallus Dressler e Antonio Scandelo; no estilo médio,
Clemens non Papa, Ivo de Vento, Jacob Regnart, Andre Pevernage e Luca Marenzio; no estilo
elevado ou sublime, os compositores Alexander Utendal, Johannes Knöfel e Leonhardt Lechner; e
no estilo misto, Orlando di Lasso.
Nos termos de Burmeister, o estilo baixo caracteriza-se pelo predomínio do movimento
melódico por graus conjuntos e de combinações consonantes entre as vozes. O estilo elevado
caracteriza-se pela introdução de intervalos melódicos mais amplos e pela abundante mistura de
dissonâncias escondidas entre consonâncias. O estilo médio é aquele que se define pela negação
dos extremos, ou pelo justo meio entre eles, numa espécie de equilíbrio entre as qualidades do
estilo baixo e do estilo elevado. O estilo misto é aquele no qual se adotam as qualidades dos
outros três estilos de forma arbitrária, não simultaneamente, mas sucessivamente, conforme
a natureza do texto que o compositor ornamenta harmônica e melodicamente (BURMEISTER,
1993, p. 208-209). Por essa descrição e pelos modelos propostos para imitação, fica evidente
que Burmeister tem como referência a música quinhentista, especialmente aquela da segunda
metade do século XVI, para a qual o uso da dissonância permanecia estritamente orientado pelas
prescrições contrapontísticas, ou seja, suas dissonâncias deveriam estar “escondidas” [tectae]
entre consonâncias.
As figuras que Burmeister descreve em seu tratado são de três tipos distintos: aquelas
que alteram a harmonia, aquelas que alteram a melodia e aquelas que alteram tanto a melodia
quanto a harmonia. Do primeiro tipo, define dezesseis espécies: fuga realis, metalepsis, hypallage,
apocope, noëma, analepsis, mimesis, anadiplosis, symblema, syncopa ou syneresis, pleonasmus,
auxesis, pathopoeia, hypotyposis, aposiopesis e anaploke. Cada um desses tipos imprime “um novo
caráter que é incompatível com um simples arranjo que consista puramente de consonâncias13”
num período harmônico constituído por qualquer número de vozes (BURMEISTER, 1993, p. 156157). Do segundo tipo, define seis espécies: parembole, palillogia, climax, parrhesia, hyperbole e
hypobole, como aquelas que alteram a melodia em qualquer voz de um período (BURMEISTER,
1993, p. 156-157). Do terceiro tipo, define quatro espécies: congeries, fauxbourdon, anaphora e fuga
imaginaria, como aquelas que alteram tanto a melodia das vozes quanto a harmonia que elas
realizam simultaneamente entre si (BURMEISTER, 1993, p. 156-157).
Cada uma dessas figuras recebe uma definição do artifício que lhe é próprio e uma
relação de exemplos que atesta seu uso no repertório referenciado, materializando esse artifício
em casos particulares, estabelecendo termos de comparação que amplifiquem e especifiquem
semanticamente a definição e possibilitando compreender essa figura de forma dedutiva, da
definição ao exemplo, e de forma indutiva, dos exemplos de volta para a definição. Pela natureza
do artifício, ou seja, pelo tipo de desvio que efetuam, essas figuras poderiam ser diversamente
categorizadas como figuras de repetição (mimesis, anadiplosis, clímax, fuga realis, fuga imaginaria,
anaphora, metalepsis, hypallage, apocope, analepsis, auxesis, anaploke, palillogia), figuras de licença
(hyperbole, hypobole, symblema, pathopoeia, syncope, pleonasmos, parrhesia, congeries, fauxbourdon),
figuras de alteração ou variação (noëma, aposiopesis, parembole) e figuras de representação
(hypotyposis). A primeira categoria, mais numerosa em espécies, comporta os diversos artifícios
que se caracterizam pela repetição literal ou variada de melodias numa mesma voz e em vozes
diferentes, ou pela repetição literal ou variada de harmonias entre grupos de vozes e, por essa
razão, são utilizadas para a amplificação do discurso musical, considerando que essas repetições
tornam os períodos mais extensos. Por outro lado, essa repetição reforça as ideias do discurso,
produzindo, como efeito, a ênfase, o destaque e a variação.
13
Original: [Harmoniae est, quo periodus aliqua harmoniae ex quotenis etiam ea confecta sit vocibus,] “novum
induit habitum, alienum a simplici consonantiarum absolutarum nexu.”
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A segunda categoria comporta artifícios que operam como desvios das regras morfológicas
e sintáticas mais elementares, viabilizando a introdução de dissonâncias, uma conjugação
variada de harmonias e uma relação variada entre elas. Podem ser chamadas de licenças porque
operam no campo das regras que definem a correção do uso da linguagem, transgredindo-as ou
reafirmando-as.
Em relação a esse tipo de figura, Quintiliano esclarece:
(...) as figuras de palavras são de dois gêneros: o primeiro é chamado modo de falar e o
segundo se caracteriza sobretudo pela elegância na colocação das palavras. Embora ambos
sejam aplicáveis ao discurso retórico, podes, contudo, dizer que aquele é mais gramatical e
esse, mais retórico. O primeiro gênero origina os mesmos tipos que os erros de linguagem
proporcionam. Pois haveria um erro para cada figura desse tipo, caso fosse ele acidental,
mas não voluntário. Em verdade, esse tipo de figura é geralmente defendido por autoridade
[auctoritate], antiguidade [vetustate] e tradição [consuetudine], muitas vezes também por
alguma razão. Em vista disso, sendo um modo diferente de falar relativamente ao simples e
correto, é uma virtude, se tiver algo provável que lhe corresponda. Contudo, sob um aspecto é
extremamente útil: que suavize o tédio causado por uma linguagem trivial e formada sempre
do mesmo modo e nos afaste do modo vulgar de falar. (QUINTILIANO, 2016, III, p. 466-467)

Desde essa perspectiva, podemos compreender as figuras de licença como desvios
deliberados das regras de correção, justificados pela demanda de expressão e pela aparência
de verdade que encerram. Essas licenças constituem-se como virtude elocutiva quando seu
uso dispensa uma obrigação em favor de outra de maior força, como a eventual necessidade
de distanciamento da forma comum e trivial de expressão. Se essa forma simples de expressão
pode ser associada às qualidades definidoras do estilo baixo, conforme descrito por Burmeister,
as figuras de licença podem ser compreendidas pelo uso de saltos melódicos e dissonâncias
harmônicas, capazes de “suavizar o tédio” decorrente da simplicidade predominante da aparência
de verdade que lhe corresponde. Quintiliano propõe a defesa desse tipo de figura pela razão, ou
seja, pelo juízo que encontra o meio termo entre demandas concorrentes no processo criativo.
Em outros termos, essa defesa pode ser elaborada pela perspectiva dos usos [consuetudo] da
linguagem musical, uma vez que encontramos formas de expressão que são mais apropriadas a
um determinado gênero discursivo do que de outros, como aquelas que sejam próprias do moteto,
e outras que sejam próprias da missa, ou ainda que sejam próprias do madrigal, por exemplo.
Igualmente, defende-se as licenças pela perspectiva da autoridade [auctoritate] , não apenas por
aquilo que elas apresentam como norma e determinação de uso, orientados para a tradição,
mas também por aquilo que as especificam como estilo particular, tal como o uso próprio que
determinado compositor faz das dissonâncias que, ao ser reproduzido por outros, constitui aquilo
que Burmeister chama de imitação específica (BURMEISTER, 1993, p. 208-209). A antiguidade
ou arcaísmo [vetustate], por sua vez, possibilita a defesa da licença pelos termos dos modelos
que na tradição e nos usos vigentes já não são encontrados. Lausberg esclarece que o arcaísmo
se difere da autoridade por que ao passo que esta procura a distinção social, aquele procura
um estranhamento mais acentuado, decorrente do distanciamento histórico e cultural entre as
referências adotadas e o público a que o discurso se dirige (LAUSBERG, 2004, p. 120).
A terceira categoria comporta artifícios que produzem alteração da relação entre os
elementos presentes no período de um discurso, tal como no caso da parembole, ou a alteração
na forma de representação das ideias, tal como no caso da noëma e da aposiopesis, que efetuam a
mudança no fluxo do discurso ou a suspensão desse, por vezes rompendo com a expectativa do
ouvinte.
A quarta categoria, por sua vez, comporta apenas uma única espécie de figura, mas, dentre
todas, talvez seja aquela mais estimada pelo efeito que seu uso produz no ouvinte. Burmeister
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define a hypotyposis como a representação sonora do sentido do texto, de tal maneira que pareça
que a ideia representada seja trazida à vida e colocada diante dos olhos da audiência (BURMEISTER,
1993, p. 174-175).
Pela definição de Quintiliano, fica manifesta sua relação com Burmeister:
aquela figura de colocar um fato diante dos olhos, como diz Cícero, costuma ser usada
quando se aponta algo não realizado, nem em sua totalidade e sim por partes, mas que se
demonstrará como de fato efetivado (...). Outros a denominam hypotyposis: apresentação
dos assuntos expressos de tal forma com palavras adequadas, que deem a impressão de
mais serem vistas do que ouvidas. (QUINTILIANO, 2016, III, p. 420-421)

Para o orador romano, esse artifício simula a efetuação de um ato ou fenômeno,
constituindo-o como evidência em favor da causa defendida. Sua força reside justamente na
qualidade da descrição, ilustração ou demonstração da ideia representada que, dirigida à fantasia
do ouvinte, constitui uma imagem de grande poder persuasivo.
Como o objetivo desse texto não é discutir cada figura em separado, mas antes o próprio
conceito de figura e a maneira como ele é transposto por Burmeister para o campo da música
em sua poética, não abordarei a definição ou os exemplos de cada figura aqui, reservando esse
detalhamento para um trabalho posterior.
O professor Brian W. Vickers (1937), conhecido por suas importantes contribuições na
área da retórica, em seu artigo intitulado Figures of rhetoric/Figures of music?, questiona o valor da
terminologia proposta por Burmeister, identificando inconsistências entre as definições propostas
pelo músico alemão e aquelas propostas pelos retores precedentes para o campo do discurso
verbal. Aparentemente, Vickers procurava em Burmeister uma equivalência de definições entre
campos, sem considerar que, de fato, cada linguagem operava com material distinto e, por isso
mesmo, a materialização de cada artifício seria efetuada, em cada campo, por seus próprios
termos, ainda que ambos se relacionassem, na produção musical, pelas ideias que subjazem às
duas formas de expressão, a verbal e a musical. Assim como as palavras são representações
verbais das ideias que as antecedem, os sons musicais são concebidos como representações
sonoras dessas mesmas ideias e o que relaciona os sons e as ideias são propriamente as palavras
a que esses sons são associados. Nesses termos, de acordo com a perspectiva retórico-musical
de Burmeister, a consideração dos sons musicais não prescinde da consideração do texto, mas
se efetua a partir dela, como o próprio músico alemão recomenda: “um texto semelhante deve ser
adornado com a mesma figura com a qual o texto daquele mestre compositor foi adornado. Se
o estudante de música faz isso, o próprio texto verbal servirá para ele no lugar das regras, e ele
não será sobrecarregado por uma série incômoda de preceitos14” (BURMEISTER, 1993, p. 158-159,
tradução nossa).
Rivera, musicólogo que traduziu o Musica Poetica para a língua inglesa, na introdução dessa
publicação e ao longo do texto de Burmeister também estabelece paralelismos entre os campos
da retórica e da música, apontando aproximações e distanciamentos com o objetivo de explicar
a maneira com que Burmeister constituiu suas descrições das figuras (RIVERA, in: BURMEISTER,
1993). A partir de suas considerações, é possível constatar que não há um processo sistemático
de apropriação terminológica e nem um compromisso expresso pelo músico alemão de preservar
as definições e artifícios do campo de partida para o campo de chegada, ou seja, do campo da
retórica para o campo da música. No campo da música, os termos retóricos adquirem definição
própria, que designam artifícios sonoros específicos reconhecidos como recorrentes no repertório
14
Original: “(...) et praesentim, quae alicuius ornamenti cultum et ornatum induzisse videtur, probe consideret,
arbitreturque sibi similem textum eadem figura esse exornandum quo ille alterius artificis textus est exornatus. Quod
cum fecerit, textus ipse ei praeceptorum instar erit, et philomusus a praeceptorum copia moleque liber, quod sibi
ingratum fore non speramus.”
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vigente e, por isso, dignos de atenção e sistematização. Nessa perspectiva, as aproximações entre
definições de diferentes campos, assim como os distanciamentos, não qualificam ou desqualificam
o artifício em si, seja como técnica ou como efeito, pela maneira com que podem ser produzidos
ou percebidos, mas revelam apenas a condição histórica do caminho das ideias que lhes deram
origem.
Dentre outras questões, Vickers destaca:
Um ponto preliminar importante, entretanto, é que todas as discussões sobre música e
retórica pressupõem que as notas na música se comportam da mesma maneira que as
palavras na linguagem. Ou seja, como as notas podem ser repetidas, assim como as palavras,
o efeito será semelhante. Na medida em que consideramos a forma da figura resultante,
isso pode ser verdadeiro; mas e quanto ao significado das palavras? Como pode ser dito que
a música corresponda ao nível denotacional ou referencial da linguagem?15 (VICKERS, 1984,
p. 27-28, tradução nossa)

Aqui, o professor inglês parece desconsiderar que a música a que Burmeister se refere é
exclusivamente a música vocal, ou seja, aquela associada à palavra, relacionada a ela por uma
condição de subordinação, na medida em que a palavra lhe determina o sentido e o propósito
da expressão. Em momento algum de seu texto Burmeister trata a música como uma linguagem
autônoma, mas apenas como uma espécie de elocução sonora da palavra, mais especificamente,
como composição [compositio] dela. Assim, ainda que o questionamento de Vickers possa ser
considerado válido se tomado em sentido lato, em sentido estrito, pela relação que guarda com a
retórica musical de Burmeister, esse questionamento evidencia um equívoco e uma inapropriação.
A aplicação dessa poética na produção da música instrumental é questão que Burmeister não
elabora em seu texto, assim como não trata do conhecimento e análise desse tipo de repertório,
o que, em princípio, restringe sua possibilidade de aplicação. Pelas referências musicais que
adota, limita-se também ao repertório vocal conhecido hoje pelo epíteto da prima pratica, ou seja,
o repertório vocal centro-europeu circunscrito entre a segunda metade do século XVI e o início do
século XVII.
Nesses termos, a proposta de Burmeister constitui-se como apenas uma poética musical
dentre tantas outras de natureza retórica que foram elaboradas ao longo dos séculos XVII e XVIII
no universo luterano, representativas de modos particulares de produzir, perceber e compreender
a música vigente em cada tempo e lugar.
A propósito, nenhuma delas foi elaborada com a pretensão de ser uma síntese unitária
e unívoca de um sistema retórico-musical, e as divergências entre elas ilustram a riqueza de
referências – musicais, retóricas, poéticas e culturais – a partir das quais cada autor se posicionava
para definir as possibilidades de produção e leitura musical válidas no lugar onde atuava.

Considerações finais
As figuras de elocução foram originalmente constituídas como artifícios de linguagem
projetados para outorgar força persuasiva aos discursos. Como essa força é uma qualidade
15
Original: “An important preliminary point, however, is that all discussions of music and rhetoric assume that
notes in music behave in the same way as do words in language. That is, since notes can be repeated, as words can,
then the effect will be similar. Insofar as we consider the shape of the resulting figure, that may be true; yet what of the
meaning of the words? How can music be said to match the denotational or referential level of language?”
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relativa, condicionada pela concretude dos fatores que definem a recepção do discurso, tais como
o lugar, o tempo, as pessoas e a causa a que o discurso se destina, a aplicação das figuras acaba
por se orientar pelas convenções de uso, pela tradição, mas principalmente pelo princípio do
decoro, que integra o processo criativo ao processo de recepção numa relação de causalidade
que tem como fim a própria persuasão, como efeito do ato comunicativo.
No contexto das poéticas musicais luteranas do século XVI, concebidas como instrumentos
de estado dedicados à promoção da fé religiosa e da ordem social, a relação entre a retórica e
a música foi estreitada ao ponto de se viabilizar a formulação de retóricas musicais, ou seja,
sistematizações de usos, técnicas, artifícios, conceitos, procedimentos e processos orientados
para a produção de discursos musicais persuasivos, dedicados às causas consolidadas e
legitimadas pelos estados e pela Igreja Luterana. Nesse contexto, encontramos a poética musical
de J. Burmeister que, segundo seus próprios relatos, diante da escassez de terminologia adequada
para lidar com as técnicas a que se propunha, empenhou-se por formulá-la. Para isso, transpôs do
campo da retórica para o da música os termos, técnicas e princípios que julgou necessários, com
a intenção de constituir nesse novo campo uma sistematização que viabilizasse, por um lado, o
conhecimento dos processos criativos para a formação de novas gerações de compositores e, por
outro, a exegese dos discursos proferidos como exercício de fé.
Nessa sistematização, encontramos quatro categorias de elaboração musical, denominadas
de estilos, dentre as quais o mais simples, chamado de baixo, constitui uma espécie de primeiro grau
de elaboração. Caracteriza-se predominantemente por desenhos melódicos em graus conjuntos
e por sucessões harmônicas consonantes. Em relação a ele, os demais estilos são constituídos
de acordo com a quantidade e qualidade de desvios que a forma de expressão comporta. Esses
desvios são definidos por Burmeister como as figuras ou ornamentos musicais, que outorgam
elegância, variedade, ênfase e graça ao enunciado musical, com a finalidade de torná-lo mais
persuasivo, ou seja, mais apto ao convencimento do público para a causa a que se destina. As
figuras descritas por Burmeister foram divididas por ele em três categorias: aquelas que alteram
a harmonia, aquelas que alteram a melodia e aquelas que alteram tanto a harmonia quanto a
melodia.
Em sua descrição das figuras, Burmeister apresenta sinteticamente o artifício musical e o
ilustra com exemplos extraídos do repertório vigente em sua época. Ao todo, descreve e nomeia
26 figuras, aparentemente escolhidas como sendo aquelas de maior incidência no repertório.
Burmeister deixa claro que não tinha a pretensão de tratar sobre esse assunto em sua totalidade,
ou seja, não conseguiria lidar com todo o universo de ornamentos musicais existentes, mas
orienta aos seus estudantes que se empenhem na análise e transcrição desse repertório, como
forma de conhecer outros usos, outros procedimentos, técnicas e artifícios eventualmente não
contemplados em seu texto. Para isso, propõe categorias analíticas, concebidas para colocar em
evidência essas figuras disponibilizando-as para imitação.
Essas figuras caracterizam-se como artifício elocutivo próprio do processo criativo e
como efeito próprio dos processos de recepção do discurso. Como artifício, suas espécies se
caracterizam pela repetição literal e variada de material melódico e harmônico; pela transgressão
deliberada das regras morfológicas e sintáticas do discurso; pela alteração de seu fluxo e pela
representação de ideias extramusicais. Como efeito, promovem ênfase, variedade, benevolência,
arrebatamento, estranhamento, monotonia e o movimento das paixões que contribuam para o
cumprimento das causas do discurso. Ainda que Burmeister não tenha tratado sobre esses efeitos
em detalhes, isso não significa que eles não fossem considerados no processo, inclusive porque
o emprego das figuras só se justifica por seus efeitos nos ouvintes.
Hoje, na medida em que reconhecemos que o distanciamento temporal que nos separa
das ideias de Burmeister é também um distanciamento cultural, de natureza semântica,
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compreendemos que a recuperação de suas ideias, conceitos e técnicas demanda um grande
exercício hermenêutico, que não pode se restringir ao conhecimento de seu texto em particular,
mas que deve reconhecer dele todas as suas referências, sejam elas de ordem musical, retórica,
poética, filosófica ou cultural, que possibilitem conhece-lo em perspectiva, reconhecendo suas
potencialidades e limitações. Para nós, hoje, seu valor ainda é subjugado e seu potencial como
chave de acesso ao repertório por ele referenciado ainda está por ser explorado. É certo que as
técnicas por ele descritas são de natureza musical e, como tal, são compartilhadas por todos
aqueles que fazem uso da mesma linguagem. Mas, seu modo de percepção, leitura e compreensão
do discurso musical é eminentemente luterano e aquilo que podemos obter com ele é uma
compreensão sempre enviesada, ou seja, é representativa de uma visão de mundo particular, da
qual suas ideias, conceitos e formulações cobram seu sentido. Assim, há de se atentar para os
limites que lhes são próprios. Em relação às suas potencialidades, destaco finalmente aquela
que me parece ainda inexplorada, que resulta da consideração das figuras pela perspectiva da
técnica ou do desvio que, assim como teriam sido aplicados, poderiam igualmente, de modo
inverso, ser retirados do discurso, num gesto analítico de decomposição, a fim de se investigar,
entre sua total ausência e sua efetiva presença, os diferentes graus de elaboração que o discurso
musical comportaria. Considerando as recomendações de Burmeister a seus estudantes, acredito
que esse gesto de decomposição pudesse ter sido praticado como forma de estudo e formação
poética em sua época.
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Resumo: Sem pretensões de chegar a um consenso sobre a indagação que dá nome a esse
artigo, pretendemos discutir como a música brasileira tem se apresentado nos livros que narram
a música feita no Brasil. Para tanto, nossa análise parte das definições encontradas em tais livros
que geralmente classificam-na como popular ou popularesca, erudita ou artística, folclórica ou
tradicional. Buscando contrapor as ideias e ideologias presentes em alguns livros que tem sua
importância confirmada nos estudos de musicologia histórica, nosso objetivo específico é trazer a
tona a discussão de quais músicas vem sendo estudadas sob a peixa de serem brasileiras e quais
transitam à margem dos estudos acadêmicos.
Palavra-chave: Musicologia, historiografia, música brasileira, música popular, música de concerto.

WHAT IS BRAZILIAN MUSIC, ANYWAY?
Abstract: Without pretending to reach a consensus on the question that gives the name to this paper, we
intend to discuss how Brazilian music has been presented in books that narrate music made in Brazil.
For this, our analysis starts from the definitions found in such books that generally classify it as popular
or popular, erudite or artistic, folk or traditional. Seeking to counter the ideas and ideologies present in
some books that have confirmed their importance in the study of historical musicology, our specific
objective is to bring up the discussion of which songs have been studied under the influence of being
Brazilian and which are on the margins of academic studies.
Keyword: Musicology, historiography, Brazilian music, popular music, concert music.

Introdução
Sem a pretensão chegar a uma definição cabal sobre qual seria a música brasileira, este texto
tem como objetivo trazer a luz algumas definições que já são encontradas nas narrativas sobre a
música brasileira. A visão entre o que é popular ou erudito é motivo de controvérsias entre os
estudiosos das artes, da música, da história e da antropologia, e assim, encontramos diferentes
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termos na historiografia musical que classificaram as diversas músicas feitas no Brasil. A fim de
entender tais definições sobre a música brasileira, olhemos brevemente para os primeiros escritos
sobre música brasileira, os quais, construíram suas narrativas apoiando-se na união da tríplice
influência cultural que as músicas feitas aqui supostamente preservam desde a chegada dos
portugueses: música de índios, de negros e de brancos.
Estudiosos como Vasco Mariz (2005), Luiz Heitor (1956) e Mário de Andrade (1963),
seus predecessores como Guilherme de Mello (1908) e Sylvio Romero (1894), e também alguns
historiadores posteriores, como José Maria Neves (2008), Bruno Kiefer (1976), e José Ramos
Tinhorão (2013), confirmam esta tríplice raiz em seus livros. Assim, a música brasileira é uma
mistura da “rítmica” africana que imprimiu “acentuada lascívia à nossa dança” introduzindo “um
caráter dramático ou fetichista”, em conjunto com a influência branca de portugueses, espanhóis,
franceses, e italianos que, “fixaram o nosso tonalismo harmônico”, nossa “quadratura estrófica”
e provavelmente “a síncopa, que nos encarregamos de desenvolver ao contato da pererequice
rítmica do africano” (MARIZ, 2005, p. 25), porem com pouca interferência do elemento ameríndio
na concretização da música nacional brasileira. Essa junção historicamente repetida de
“variadíssimo material” visou produzir o que chamamos de “os primeiros espécimes eruditos da
música brasileira” (ibidem).
Ao falar das influências brancas incorporadas na cultura brasileira ao longo de sua história,
consideramos aquelas trazidas da Europa desde as primeiras expedições marítimas, produzida
por músicos profissionais que frequentavam a corte e também a música cantarolada por aqueles
que viveram para a América Portuguesa em busca de melhores condições de vida. No primeiro
caso, essa música letrada da corte e, que se destina aos teatros e instituições religiosas, será
o pilar edificador da música brasileira que convencionou-se chamar como música erudita1 e
que assumiu em seus primórdios dois papeis que se diferem mais pela sua função do que por
sua aparência: uma se dirige a espetacularização e outra aos serviços e interesses religiosos,
(CASTAGNA, 2010). No segundo caso, tais músicas de produção espontânea trazidas com os
marinheiros preservaram sua função descontraída, não letrada e que será fundamental como
constituinte da canção folclórica e popular durante o colonialismo brasileiro.
Ao falarmos então, das influências indígenas e negras, estaremos tratando diretamente da
música do povo e portanto da música popular ou folclórica, mas suas definições ainda percorrerão
um longo caminho para se definirem como tais. Notadamente a literatura relacionada à música
popular no Brasil vêm crescendo nas últimas décadas. Tal fato pode ser justificado em função
da importância que a música popular assumiu na vida cotidiana do tempo presente, através do
crescimento da indústria da comunicação e entretenimento.
Durante o período colonial as músicas chamadas tradicionais dos povos indígenas,
africanos e também dos europeus que viveram para trabalhar na colônia e que passou a ser campo
de estudos dos etnomusicólogos não apresentavam até então uma diferenciação como folclórica
ou popular. Tais músicas de produção espontânea que já existiam antes mesmo da chegada
dos Portugueses e uma parcela significativa daquelas trazidas com os marinheiros do além Tejo
1
Encontramos outras definições para a música erudita como música de invenção (Campos, 1998),
música de concerto, ou ainda música artística (Andrade, 1972).
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preservou sua função descontraída e não escrita mesmo com a mistura de elementos musicais
praticados por estes diferentes grupo sociais ou com a origem de novos tipos de música.
Em termos gerais, tanto na América espanhola quanto na América portuguesa coloniais,
conviveram três tipo de repertório: o repertório tocado nas igrejas – âmbito institucional que
acolheu a atividade musical – e escrito em partituras; o chamado repertório profano, pouco
conhecido hoje, tocado em festas públicas e privadas sobre o controle das autoridades
coloniais, e o repertório tocado pelos grupos étnicos segundo seus usos repertório
desconhecido atualmente. (GONZÁLEZ, 2015, p. 101).

Tendo em vista que o repertório profano e o repertório tocado por grupos étnicos passam
a ser chamados como popular e folclóricos respectivamente no final do século XIX e que seus
registros são escassos, faz-se necessário observarmos o significado de tais conceitos no contexto
atual: o popular é aquilo que vem do povo e de sua tradição? De qual povo estamos falando? Todo
povo é igual e assim pode ser estudado de maneira igual? Um povo de um determinado lugar pode
ser analisado independente de sua classe social ou função na sociedade a qual pertence? Esta
categoria inventada e frequentemente idealizada (popular) segundo critérios que ora beneficiam
seus agentes ora excluem, andam de mãos dadas com o que é (ou deveria ser) o autêntico e o
identitário nacional.

Definições
Segundo o Dicionário do Folclore Brasileiro de Luís Câmara Cascudo (2012), a música
popular confunde-se com a música folclórica ou regional quando falamos dos países latinos e
tende a se separar quando diz respeito aos países anglo-saxões. Neste segundo, a música popular
é aquela “de baixa extração e sucesso barato, composta por músicos menores, impressa, divulgada
pelo disco e pela rádio” (p. 601) e a música folclórica é aquela de tradição oral, anônima e antiga.
Mais adiante nesse mesmo verbete, Cascudo (2012) abre uma discussão a respeito das
definições e contrariedades entre o popular, o popularesco, o folclórico e o artístico, assumindo
que muitos compositores, músicos e também teóricos esbarraram nas arbitrariedades de tais
definições quando dizem que a música popular inclui “hinos, marchas patrióticas, cantos escolares
e de igrejas” (ibidem, p. 601), por estas não apresentarem uma função de especulação artística
nem tão pouco por estarem ligadas a uma tradição folclórica.
De acordo com Tinhorão (1975), aliado a esse cantar solitário e improvisado do imigrante
português surge um tipo de música que servirá para o entretenimento de uma burguesia colonial
agrícola que está destinada a inaugurar novas formas de vida urbana no Brasil. Gregório de Mattos
e posteriormente Domingues Caldas Barbosa, escreveram uma música de entretenimento que
agora não mais é improvisada e se consolida como a primeira do gênero dirigido ao gosto popular
das novas camadas médias em meados do século XVII. Algo semelhante ao que Lopes (2017)
escreve no Dicionário da História Social do Samba como definição para a música popular. Nesse
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caso a simplicidade do conceito é definida como aquela de um “autor conhecido, criada fora do
âmbito da música de concerto, clássica e diversa da folclórica” (ibidem, p. 193). Em tal definição,
não se faz alusão quanto a sua escritura, nem quanto a sua função (religiosa, entretenimento ou
artística) e tão pouco à classe social que irá apreciar e consumir esta música. Todavia, o autor
diferencia esta música de outra que seria folclórica, sugerindo que uma estaria localizada na
cidade enquanto outra estaria no campo.
Ainda na tentativa de encontrar uma definição para o que se convencionou chamar de
música popular, González (2015) chama a atenção para o fato de que os limites teóricos entre o
que os estudiosos consideravam do campo ou da cidade era tênue e que a industria fonográfica
também esteve presente nas áreas rurais, transportando a música da cidade (erudita e popular)
para o campo e vice-versa.
Mário de Andrade, em fins da década de 1930, identificou que os ambientes rurais e urbanos
não estavam bem definidos na América Latina, dada a existência de âmbitos intermediários,
e usou esporadicamente a expressão música popular urbana para se referir a gêneros como
o choro, a modinha e o maxixe, que eram populares e citadinos. (GONZÁLEZ, 2015, p.
255).

Para além do estabelecimento de um conceito ou classificação faz-se necessário
problematizar a noção dos indivíduos que contaram as histórias da música brasileira assim como
entender quem foram seus mediadores e produtores culturais em cada momento histórico. Vemos
hoje que as músicas brasileira passam por uma mobilidade social sem encontrarem barreiras de
classes sociais, ou seja uma mesma música pode ser ouvida no Leblon, nas comunidades do Rio
de Janeiro, numa cidade pequena do interior do Minas Gerais e na capital do país. Entretanto, há
diferenças e variações na interpretação de seus códigos sociais e das redes de significados que
uma mesma música provoca em locais diversos.
Isso corrobora para a nossa análise de que a música popular é aquela que está em todo
(ou grande parte) do território nacional e que, mais que o movimento de globalização na década
de 1980, os meios digitais possibilitaram que a veiculação de uma música não mais esteja ligada
à critérios econômicos ou intelectuais. Todo adolescente com acesso à internet pode ouvir um
prelúdio para piano de Gilberto Mendes assim como uma canção da Liniker, independente se mora
em um apartamento de luxo ou em uma casa na periferia.
Tal divisão em categorias dicotômicas entre o popular e o erudito, entre uma cultura letrada
e uma cultura popular, ou ainda entre a alta cultura e a cultura popular, desenvolvem importantes
desdobramentos metodológicos. Assim, textos sobre a cultura popular se apresentam sob uma
perspectiva externa e sociológica, enquanto que a produção intelectual da chamada alta cultura se
une a uma abordagem mais tecnicista. Podemos dizer que tal acordo hipotético entre historiadores
musicais e musicólogos separou e tornou confortável as pesquisas de ambos. De um lado os que
não conhecem o código musical e por tanto recorrem às teorias da história em suas análises e,
de outro lado, um trabalho tão técnico que só analisa as estruturas da linguagem musical usando
como única fonte seu próprio código apoiado pela história dos vencedores.
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Ao falarmos então da música popular que se manteve afastada da cidade, ou seja, a música
folclórica, coube a esta nomear todas as manifestações musicais feitas no campo sem a mistura
dos eventos urbanos e que ainda se mostravam ligadas as tradições mutáveis de um grupo social
(HOBSBAUWM, 1997), e assim, esta música não serviria para representar todo o “romantismo” da
expressão nacional brasileira, mas serviria sim “para nutrir a obra criadora do artista” erudito pelo
seu “interesse científico”. (GONZÁLEZ 2015, p. 256).
Esta separação entre a tradição oral de raízes camponesas ou de “semiletrados urbanos”
(ibidem, p. 100), e, a música letrada que é ensinada nas escolas de música, nos conservatórios
e universidades, criou “no início do século XX, uma escala ambígua de valores que, por um lado,
menosprezou socialmente a música de tradição oral” e por outro lado “romantizou-a” (ibidem). Tal
fato pode ser visto nos currículos das instituições de ensino mencionadas que contem apenas
a tradição musical europeia, a qual era considerada sinônimo de progresso. Em contra partida,
vimos a progenitura de um “movimento romântico que lutou pela valorização e recuperação das
tradições orais”, trazendo-as para o centro das identidades nacionais. (ibidem).
O campo de estudos da música popular é então, entendida, como uma decorrência das
circunstâncias da história, com suas próprias especificidades, ou seja, seu caráter massivo,
mediatizado, sua instrumentação própria, a ênfase em parâmetros musicais não contemplados
na notação tradicional, o papel da gravação como suporte e até mesmo na relação semiótica
entre o texto e a melodia das canções. Portanto o desenvolvimento de um instrumental teórico
metodológico próprio intimamente ligado aos estudos da história e das ciências sociais, não
tardaria.
Sobre a música letrada, ou melhor, a música artística (Andrade 1975 e 1972), é necessário
frisar que esta desenvolveu um caráter especulativo e que, dialoga com as estruturas musicais e
escolas da música sinfônica de tradição europeia. Entretanto, esta deveria se apoiar nas tradições
folclóricas brasileiras para gerar uma música autenticamente nacional. De acordo com Béhague
(1992), o ensaio sobre a Música brasileira de Mário de Andrade (1972), foi o primeiro intento
perceptivo em delinear os elementos sonoro estruturais da música folclórica brasileira, e é a partir
dessas descrições que a musicologia desenvolveu suas analises nas prerrogativas de outras
músicas feitas no Brasil, ou até mesmo de suas intersecções.
Ao conceber a musica nacional em uma dinâmica multidirecional, e com seu estilo próprio
de escrita, Mário de Andrade inseriu em suas análises musicais toda a cultura de um povo. Sua
preocupação com a música tradicional do campo, o folclórico, o fez vislumbrar um projeto político
nacional de internacionalização da música brasileira e desse modo, a nossa música sairia do
atraso à equiparação com os países desenvolvidos e, consequentemente com a música artística
de tradição europeia. (CONTIER, 1995).
De acordo com Chauí (1994), uma outra definição muito usual para esta música de tradição
erudita, ou erudita, diz respeito não à classe social mais sim ao tamanho de conhecimento e
instrução adquirido pelo indivíduo sobre um determinado assunto, ou seja, quanto mais se
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conhece um assunto mais erudito é este indivíduo. Nesse caminho, temos atualmente uma classe
de indivíduos que são letrados e conhecidos como elite intelectual e que não necessariamente
possuem condições econômicas como a classe mais rica, mas possuem conhecimento.
Na ótica do senso mais comum da sociedade encontramos nas mais diversas situações
que, tudo que é feito ou consumido pela população mais pobre (e por isso a população mais
numerosa no Brasil), chamamos de popular, em contrapartida, tudo que é feito ou consumido
pelos indivíduos das classes mais ricas seria o que chamamos de erudito (acredito que nesse
caso específico, o termo erudito diga respeito a algo exclusivo, de mais cuidado aos detalhes, ou
por não usar o termo popular mais “gourmet“). E aqui estamos separando claramente as camadas
mais ricas das mais pobres.
Longe de encontrar uma solução para padronizar as definições sobre quais são, quem realiza
e consequentemente de onde vem as músicas, erudita, clássica, religiosa, popular ou folclórica, a
historiografia musical tentou ao longo do século XX explicar como tais conceitos foram utilizados
em determinados momentos e locais. Ainda assim é necessário entender que a música popular se
constrói e se define pela sua pluralidade, justamente no contato e confronto com outras músicas.
Em consequência, a compreensão de seu significado deverá, necessariamente, passar pela
discussão de tais confrontos, sujeitos e suas categorias, ou seja, sua origem rural, tradição oral,
autoria coletiva, espontaneidade, autenticidade nacional, entre outras.
De mesmo modo, não devemos exigir que o seu conceito esteja ligado diretamente e somente
a supostas qualidades de resistência, nem estéticas. Portanto, o popular, não é apenas uma coisa,
um produto, um artefato, mas sim um lugar de múltiplos vetores. Para Stuart Hall (1981), a “cultura
popular não é nem, em um sentido puro, as tradições populares de resistência (…), nem as formas
que são impostas sobre elas. É o terreno no qual as transformação são operadas” (ibidem, p. 228).
Em conformidade com tal perspectiva marioandradiana, Silva Andrade (2003) expõe em
seu livro uma campanha do jornal O Globo e da revista Weco, na qual, o compositor Luciano Gallet
(1893-1931) estaria disposto a defender o que ele mesmo chamava de boa música, afirmando que
esta música estaria sendo aniquilada pelas “rádios, editores de partituras musicais e pela falta de
orientação do público” (ibidem, p. 30). A tal “música ruim” (ibidem) à qual se refere Gallet pode ser
entendida como sendo a música popular que passa a ser tocada nas rádios no final da década
de 1920 e que, de certo modo, continua sendo tocada em quantidades maiores que aquela outra
(música de concerto) até os dias de hoje. Temos nesse momento um impasse que se mostra caro
para a classe dos teóricos e intelectuais musicais quando se deparam com essa música de maior
difusão nas rádios. Dessa forma é quando estes sambas, maxixes e choros se destacam nas
rádios que o termo música popular passa a ser usado como forma de separar estas daquelas que
ainda mantêm um caráter artístico como descreve Mário de Andrade (1975).
Corroborando com o descontentamento de Luciano Gallet, Renato de Almeida também
publica um artigo na mesma revista reclamando dos rumos que a música popular vem tomando
e deixa claro sua preocupação com o que acontecia com o que ele mesmo chamou de música
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brasileira: “a música brasileira em cujo nome se iniciou esse movimento, ficou reduzida a toda
a enxurrada que corre por aí, com compositores de última classe, ignorantes e sem espírito.”
(ALMEIDA, 1958 apud SILVA ANDRADE, 2003, p. 33).
Nesse breve relato sobre como a música no início da era do rádio foi recebida e logo
absorvida por letrados, músicos e público, notamos o distanciamento e a tentativa de separação
das músicas brasileiras como forma de uma demarcação geográfica e econômica. Silva Andrade
(2003), ainda ressalta em seu texto que essa música das rádios passa a ser amplamente conhecida
como popular assim como, os instrumentos musicais que eram utilizados em suas apresentações.
Desse modo o violão passa a ser conhecido como um instrumento popular por natureza e o piano,
um instrumento mais erudito. Assim temos estabelecidas as definições que tanto procurávamos,
ao menos durante a primeira parte do século XX.
Ao estabelecer os critérios para a categorização entre as músicas compostas no Brasil, faz
se necessária mais do que as análises das composições; é necessário problematizar a própria
noção de música popular como algo da rádio e/ou da mídia, e também das tradições, pois, o que
chamamos de cultura popular unificaria linguagens musicais indígenas, africanas e europeias
sobre um único rótulo. Ao avançarmos no tempo e usarmos com referência de música popular o
cancioneiro da bossa nova, veremos muito mais influências externas ao Brasil do que à música
tocada no interior da país. Adeptos de uma sofisticação da música impressionista francesa e de
um swing norte americano do Jazz, estes artistas buscaram uma ruptura com o passado, num
plano de ação objetivo e racional.
Uma segunda questão é que, se a tal Bossa Nova (e vamos incluir nesse mesmo pensamento
a música instrumental) se aproximou da música de concerto, (em seus aspectos de elaboração,
requinte, e recepção) porque não entraram para o rol das músicas de concerto? De fato, o que
aconteceu nesse momento foi que o tal movimento musical da elite intelectual carioca tomou pra
si e para os seus continuadores o termo Música Popular Brasileira, deixando aquela outra música
que outrora levava esse nome de fora.
O historiador Marcos Napolitano (2002; 2006; 2007) sugere que, ao tratarmos da música
brasileira e das definições culturais que a construíram, é fundamental não negar as apropriações
e as subjetividades da recepção musical, mas sim considerar elementos estruturais mais amplos,
como a sua inserção na indústria fonográfica e no sistema econômico.
A música brasileira é, em parte, o produto desta apropriação e desse encontro de classes
e grupos socioculturais heterogêneos. Não houve, na verdade, a apropriação de um material puro
e autêntico como querem alguns críticos, na medida em que as classes populares, sobretudo os
negros pobres do Rio de Janeiro e mestiços do Nordeste, já tinham a sua leitura do mundo branco
e da cultura hegemônica. (NAPOLITANO, 2007).
Entre os primeiros historiadores da música, Moraes (2006) confirma existir uma primeira
geração que buscou pensar a música popular urbana de modo mais organizado e sistemático.
Nesta primeira geração estariam Alexandre Gonçalves Pinto, Orestes Barbosa, Marisa Lira, Edigar
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de Alencar, Jota Efegê, Almirante e Lúcio Rangel, nascidos entre fins do século XIX e início do XX.
Já nos textos mais recentes encontrados nos programas de pós- graduação em música e
embora tardios em relação aos estudos da Nova História observamos uma marcante a presença
de posições marxistas quando suas temáticas permeiam o campo da cultura popular com a
mesma força com que estudos sobre a música erudita se afastam desse olhar. Os assuntos como
a luta de classes, a burguesia (e também pequena-burguesia), proletariado, alienação entre outras
tantas estão naturalmente inseridos nas discussão sobre a música popular dentro da industria
cultura, restando o conceito de fetichismo musical (de Adorno) para a música erudita, não por
este conceito estar dissociado da cultura popular (e não está em absoluto), mas talvez porque os
estudos sobre a música erudita ainda estão muito distantes dos conceitos já elaborados pelas
ciências sociais.

Conclusão
A maneira como os termos erudito, clássico, sinfônico, popular, urbano e rural foram
utilizados aos longo de todo o século XX, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente informal,
evidenciou o caráter polissêmico de tais conceitos. Talvez as únicas que resguardaram um caráter
único em relação aos seus conceitos e por isso também, passaram a delimitá-las e definidas,
foram a música folclórica e a música sacra. A primeira por ficar estabelecida enquanto uma prática
cultural sem querer almejar outra coisa além dela mesma e a segunda, a sacra, por se estabelecer
enquanto funcionalidade religiosa e por isso seguiu o que lhe foi imposto.
Diante do exposto, acreditamos que os conceitos listados aqui devem ser constantemente
revisitados com a finalidade de redefinir seus alcances e perspectivas, caminhando para uma
união das músicas feitas no Brasil. E assim, cada qual com suas especificidades, a popular possa
mais vezes adentrar as salas de concerto assim como a sinfônica aumente sua audiência. Se,
como costumeiramente se diz que a união faz a força, juntemos musicólogos, antropólogos,
historiadores em prol de uma musicologia mais ampla e inclusiva.
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NHANHÁ DO COUTO: HOMENAGENS DO 20 DE AGOSTO
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Resumo: Trata-se de um trabalho que relaciona as homenagens anuais prestadas à professora
Maria Angélica da Costa Brandão, Nhanhá do Couto, desde o ano de 1946 até os dias atuais.
A autora apresenta os aspectos biográficos mais relevantes da homenageada e antecipa os
resultados da pesquisa, em andamento, quanto aos concertos e eventos realizados sempre no dia
20 de agosto e destinados à homenagem já referida. Pode-se perceber o perfil dos artistas que se
apresentaram ao longo do tempo, assim como das instituições parceiras que tornaram possível a
manutenção do evento ao longo de décadas.
Palavras-chaves: Nhanhá do Couto; homenagens; 20 de agosto.

AUGUST 20TH: AN HOMMAGE TO NHANHÁ DO COUTO
Abstract: The aim of this report is relate the annual tribute in memory of professor Maria Angélica do
Couto Brandão (Nhanhá do Couto) from 1946 up now, always on august 20th. The most important aspects
of her teaching and musical work are commented as well ongoing research about this subject. From this
information, the profile of the artists that performed over the years becomes evident, simultaneously
with the partnerships that made the maintenance of this event possible till nowadays.
Keywords: Nhanhá do Couto; Tributes; August 20th.
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INTRODUÇÃO
O presente ensaio tem por objetivo registrar os aspectos biográficos mais relevantes de
Maria Angélica da Costa Brandão, mais conhecida por “Nhanhá do Couto”, sua importância no
panorama cultural goiano ao longo da primeira metade do século XX e, ainda, registrar a cronologia
dos recitais dedicados em sua memória, desde 1946 até os dias atuais.
Justifica-se a escolha do tema pela relevância de Nhanhá do Couto no cenário artísticocultural e educacional da antiga Capital goiana, bem como pela influência que exerceu sobre
sua neta, Belkiss Spenziere Carneiro de Mendonça (1927-2005), musicista, pianista de renome
internacional, professora e uma das idealizadoras do Conservatório Goiano de Música, que viria
a se constituir, mais tarde, em uma das unidades da Universidade Federal de Goiás. Além disso,
os recitais a ela dedicados tornaram a data de 20 de agosto marcante nos eventos musicais e
artísticos de Goiânia, tornando-se necessário seu registro cronológico.
Maria Angélica da Costa Brandão, carinhosamente apelidada de Nhanhá do Couto, foi uma
das grandes incentivadoras e propulsoras da arte e da cultura no Estado de Goiás. Nasceu em 20
de agosto de 1880 em Ouro Preto, Minas Gerais, e cresceu em um ambiente totalmente dedicado
à música, tendo sido preparada por seu pai, o Maestro Francisco Vicente da Costa, para ser uma
virtuose do piano e do canto. Mais tarde, casa-se com o odontólogo goiano Manuel Luiz do Couto
Brandão e, após uma longa viagem, feita de trem de ferro até Araguari, e em seguida a cavalo, o
casal fixa residência na antiga capital de Goiás (MENDONÇA, 1981, p. 63).
Como grande ativista, formadora cultural e educadora, promoveu recitais, fundou uma
verdadeira escola pianística na cidade, e uma orquestra em 1914, para sonorização das fitas
exibidas pelo Cinema Luso Brasileiro. Fundou também o “Clube Feminino Caravana Smart”, que
iniciou verdadeiras temporadas de arte dramática onde se apresentavam cantores líricos, muitos
deles, seus alunos. Participou como cantora e como pianista de inúmeras apresentações e
saraus; organizou e realizou concertos beneficentes. Ensaios de apresentações artísticas e serões
musicais faziam parte do cotidiano de Nhanhá do Couto. “Tudo isto numa época em que a mulher
era praticamente vedada de, sequer, participar de atividades como essas” (SOUZA, 2004 p. 3).
O ensino foi uma de suas missões mais representativas: alfabetizou adultos e crianças e,
de 1924 a 1934 (MENDONÇA, depoimento manuscrito, sem data) viajou, fundou e dirigiu Grupos
Escolares no interior goiano nas cidades de Vianópolis, Catalão, Pires do Rio, e Santa Luzia
(MORAIS, 1986).
Em sua casa, onde posteriormente funcionou o Fórum da Cidade de Goiás, reuniam-se
com frequência musicistas, cantores e literatos como Pedro Gomes e Edilberto Santana para
conversarem sobre música e apreciarem as apresentações de peças ao piano e canto realizadas
nesses encontros, assim como a interpretação de poesias e textos de autores diversos, com
destaque para os da própria terra (BERRINI, 1975).
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Figura 1. Casa de Nhanhá do Couto, no Largo do Rosário, na Cidade de Goiás (foto do início da
década de 1940). (Fonte: PASSOS, Elder Camargo. Arquivo particular).

A tradição das modinhas e dos saraus na capital de Goiás faz-se presente naquele início
do século XX e, em casa de D. Nhanhá, alunos, amigos e familiares reuniam–se todos os anos, no
dia 20 de agosto, para comemorar o aniversário da professora. A reunião tornou-se uma tradição
na qual se dispensavam os convites: as pessoas chegavam e aconteciam cantos, declamações,
apresentações de pequenos conjuntos musicais e de música para piano num ambiente fraterno,
de muito carinho, amizade e reconhecimento (BERRINI, 1975).
Vencendo dificuldades e superando barreiras, ela continuava promovendo apresentações
artísticas na cidade de Goiás e, ao mesmo tempo, proporcionando toda orientação básica a sua
neta Belkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça, que lhe permitisse ingressar no Curso Superior de
Piano da Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro. Belkiss concluiu o curso com louvor e,
como brilhante pianista, teve uma intensa vida artística, alegrando as plateias do mundo, e sendo
reconhecida nacional e internacionalmente (NASCENTE, 2005 p. 15).
Findo o curso no Rio de Janeiro, Belkiss volta a Goiânia e realiza o grande sonho e desejo
de sua avó, ao fundar uma escola de música na jovem capital de Goiás. Em 1955, Belkiss cria e
assume a direção do Instituto de Música da Escola Goiana de Belas Artes, que em 1956 passa
a chamar-se Conservatório Goiano de Música. Em 1960, este Conservatório integra-se às cinco
unidades que viriam a constituir a Universidade Federal de Goiás com o nome do Conservatório de
Música, hoje Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Belkiss Spenzieri foi assim definida pelo
Professor José Luiz Bittencourt: “[...] precioso diamante lapidado por Nhanhá do Couto, nascida
na sua amorosa Cidade de Goiás [...]” (NASCENTE, 2005 p. 15).
Nhanhá do Couto faleceu em Goiânia em 1945, deixando sua marca nas artes, na cultura
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e nas letras, formando gerações e contribuindo como incansável trabalhadora pelo progresso
cultural do Estado. Com o apoio do Prefeito Municipal de Goiânia, jornalista Jaime Câmara, o
professor Joaquim de Carvalho Ferreira, então diretor do Departamento Estadual de Cultura,
fiel participante dos saraus e grande amigo da família, propôs, em 1946, a continuidade dessas
homenagens, assim justificando a iniciativa:
É justo cultuar-se a memória de quem buscou nas notas musicais, o centro de irradiação de
um amor que teria o infinito por escrínio. Fez de todos que a cercavam o fundamento de sua
vida, a esperança de seu destino e a glória de sua imortalidade. (MENDONÇA, depoimento
manuscrito, sem data)

Figura 2. Retrato de Nhanhá do Couto. (Fonte: MENDONÇA, Belkiss S. Carneiro de.
Arquivo particular).

Belkiss foi responsável pela primeira homenagem póstuma à Nhanhá, apresentando um
recital de piano com suas alunas no Jóquei Clube de Goiânia, em 1946. A partir de então, os mais
expressivos e ilustres nomes da música se fizeram presentes nesses concertos (OLIVEIRA, 1973).
Ao longo dos anos, as homenagens contaram com o apoio de inúmeros e importantes
parceiros, tais como a Prefeitura Municipal de Goiânia, o Departamento Estadual de Educação,
Corpo Docente do Conservatório de Música da UFG, Corpo Docente do Instituto de Artes da UFG,
Governo do Estado de Goiás, Governo do Estado de São Paulo, Assessoria Especial de Cultura
da Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Goiânia,
Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira, Fundação Jaime Câmara, TV Anhanguera, Diário da
Manhã, Jornal O Popular, Jornal Folha de Goyaz, Embaixada Americana, Casa Thomas Jefferson,
Corpo Docente da Universidade Federal de Goiás, Corpo Docente da Escola de Música da UFG.
Atualmente, essa homenagem é institucional e faz parte do calendário da Escola de
Música e Artes Cênicas, com apoio do Centro Cultural UFG, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e

447

Universidade Federal de Goiás.
Embora a pesquisa de campo ainda não esteja concluída, é possível apresentar alguns
resultados parciais. Seguem listados os programas das homenagens prestadas, iniciando-se em
1946. Infelizmente, até o momento, alguns programas ainda não foram localizados, de modo a
permitir a apresentação do rol de eventos realizados ininterruptamente, desde 1946 até o presente.

CRONOLOGIA DOS RECITAIS REALIZADOS EM GOIÂNIA – HOMENAGEM À D. NHANHÁ DO COUTO:
20 de agosto de 1946 – Primeiro recital realizado no Jóquei Clube de Goiás. Alunos de Belkiss S.
Carneiro de Mendonça.
20 de agosto de 1947 – no Cine Teatro Goiânia: alunos de D. Hebe de Couto Alvarenga.
20 de agosto de 1948 – no Palácio das Esmeraldas: alunas de D. Belkiss.
20 de agosto de 1949 – no Palácio das Esmeraldas: Recital de Piano – Belkiss Carneiro de
Mendonça.
20 de agosto de 1950 – no Jóquei Clube de Goiás: alunas de D. Belkiss – Recital Chopin.
20 de agosto de 1951 – no Jóquei Clube de Goiás: alunas de D. Belkiss.
20 de agosto de 1952 – no Jóquei Clube de Goiás: Recital de Piano – Wanda Fleury Amorin.
20 de agosto de 1953 – no Jóquei Clube de Goiás: alunas de D. Belkiss.
20 de agosto de 1954 – no Jóquei Clube de Goiás: Recital de Piano – Maria Lucy Veiga Teixeira
20 de agosto de 1955 – no Jóquei Clube de Goiás: Recital de Piano – Maria José Umbelino de
Souza.
20 de agosto de 1956 – no Jóquei Clube de Goiás: Recital de Piano – Wanda Fleury Amorim.
20 de agosto de 1957 – no Jóquei Clube de Goiás: Recital de Piano – Belkiss S. Carneiro de
Mendonça.
20 de agosto de 1958 – no Jóquei Clube de Goiás: Alunas da Professora Belkiss.
20 de agosto de 1959 – no Jardim de Infância Menino Jesus: Recital de Piano – Glacy Antunes
de Oliveira.
20 de agosto de 1960 – no Jóquei Clube de Goiás: Alunas da Profa. Belkiss.
20 de agosto de 1961 – no Conservatório de Música da UFG: Coral do Conservatório – regente:
Maria Lucy Veiga Teixeira, Orquestra Sinfônica Feminina do Conservatório – regente: Maestro
Jean Douliez.
20 de agosto de 1962 – no Conservatório: Curso de Iniciação Musical – Profa. Maria Luíza P.
Cruz, Curso de Declamação do Conservatório – Profa. Clarice Dias. Alunos de Piano e Violino do
Conservatório, Coral do Conservatório – Profa. Maria Lucy Veiga Teixeira, Orquestra Feminina do
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Conservatório – Maestro Douliez.
20 de agosto de 1963 – no Conservatório: Recital de Piano – Belkiss S. Carneiro de Mendonça.
20 de agosto de 1964 – no Conservatório: Coral do Conservatório - Profa. Maria Lucy Veiga Teixeira,
Alunos de Piano do Conservatório. Trio: Maestro Douliez, Edilberto V. Jardim Filho e Heloísa Barra
Jardim.
20 de agosto de 1965 – no Conservatório: Recital de Piano: Recital de Canto – Honorina Barra
(acompanhada por Heloísa Barra Jardim).
20 de agosto de 1966 – no Conservatório: Recital de piano – Gilberto Tinetti.
20 de agosto de 1967 – no Conservatório: Recital de Piano – Belkiss S. Carneiro de Mendonça.
20 de agosto de 1968 – no Conservatório: Coral Infantil do Conservatório – Profa. Maria Luíza P.
Cruz, Conjunto de Cordas Juvenil do Conservatório – Prof. G. Costa, Coral UFGo. – Prof. Estércio
Marques Cunha.
20 de agosto de 1969 – no Conservatório: Recital de Piano – Arnaldo Estrella.
20 de agosto de 1970 – no Conservatório: Coral Infantil do Conservatório – Profa. Maria Luiza P.
Cruz, Alunos de Canto e Acompanhamento – Profas. Honorina Barra e Heloisa Barra Jardim. Coral
da UFGo – Profa. Maria Lucy Veiga Teixeira.
20 de agosto de 1971 – no Conservatório: Recital de Piano – Antônio Guedes Barbosa.
20 de agosto de 1972 – no Conservatório: Recital de Piano – Miguel Proença.
20 de agosto de 1973 – no Instituto de Artes da UFG: Coral UFG – Profa. Maria Lucy Veiga Teixeira.
20 de agosto de 1974 – no Instituto de Artes da UFG: Palavras da Acadêmica Sílvia Nascimento, 1ª
Parte: Dicção, Luz e Som – Alunas da Profa. Edmar Ferreti. 2ª Parte: Artes Plásticas – Exposição
dos Prof: Ângelos Ktenas, Antônio Henrique Péclat, Cleber Gouveia, José Gilberto da Veiga, Maria
do Rosário da Veiga Jardim, Maria da Consolação Batista Pequeno, Raulice Bahia. 3ª Parte: Coral
da UFG – Profa. Maria Lucy Veiga Teixeira, Orquestra de Cordas da UFGo – Regente: Braz de Pina.
20 de agosto de 1975 – no Salão do Instituto de Artes UFG: 1ª Parte: Corpo Docente do Instituto
de Artes – Melchior Sawaya Filho (convidado) e Heloisa Barra Jardim, Glacy Antunes de Oliveira,
Honorina Barra Santana de Souza, Wanda Fleury Amorin e Belkiss S. Carneiro de Mendonça. 2ª
Parte: Coral da UFG – Profa. Maria Lucy Veiga Teixeira.
20 de agosto de 1976 – no Salão do Instituto de Artes: 1ª Parte: Canções Estrangeiras e Brasileiras
– Edmar Ferretti, Piano – Camargo Guarnieri. 2ª Parte: 2 Pianos – Belkiss S. Carneiro de Mendonça
e Glacy Antunes de Oliveira.
20 de agosto de 1977 – Homenagem à Nhanhá do Couto e Comemoração ao 250º Aniversário da
Cidade de Goiás. Promoção: Corpo Docente do Instituto de Artes da UFG. Apresentação e Roteiro
de Nice Monteiro Daher. Professores e Alunos do Instituto de Artes. “Grupo Presença”, Conjunto de
Cordas do Instituto de Artes e Coral da UFG. Artes Plásticas: Exposição coletiva dos Professores
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do Instituto de Artes.
20 de agosto de 1978 – no Auditório da Faculdade de Educação. Promoção: Instituto de Artes UFG
– Recital de Piano: Arthur Moreira Lima.
20 de agosto de 1979 – no Teatro Goiânia: Promoção do Instituto de Artes da UFG. 1ª Parte:
Alunos do curso de Iniciação Musical, Bandinha Rítmica, Quarteto de Flauta Doce e Conjunto
Infanto-Juvenil. 2ª Parte: Coral da UFG e Conjunto de Câmara do Instituto de Artes – Regência:
Maria Lucy Veiga Teixeira.
20 de agosto de 1980 - no Teatro Goiânia: Em Memória de Nhanhá do Couto pelo seu 100º
aniversário de nascimento. Orquestra Sinfônica da USP – Regente: Camargo Guarnieri – Solistas:
Belkiss S. Carneiro de Mendonça (Piano) e Dino Pedini (Trompete). Promoção: Instituto de Artes
da UFG.
20 de agosto de 1981 – Quarteto da Guanabara – Conjunto Oficial do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro FUNARJ. Piano: Belkiss S. Caneiro de Mendonça.
20 de agosto de 1982 – no Anfiteatro do Instituto de Artes: Recital a Dois Pianos – Belkiss S. Caneiro
de Mendonça, Glacy Antunes de Oliveira, Consuelo Quireze Rosa, Maria Lúcia Mascarenhas Roriz,
Maria Inês Diniz Golçalvez, Maristela Melo Cunha, Maria Elizete Veiga Jardim Craveiro, Custódia
Annunziata de Oliveira, Luíz Graciliano Salles e Heloisa Barra Jardim.
20 de agosto de 1983 – Promoção do Corpo Docente do Instituto de Artes da UFG: 1: Motetes dos
Passos – Motetes das Dores. Pesquisa e apresentação de: Maria Augusta Calado S. Rodrigues. 2:
Ciclo do Homem. 3: Peça para Piano, Clarineta, Tenor e Soprano – Compositor: Estércio Marques
Cunha.
20 de agosto de 1984 – no Teatro Goiânia: Instituto de Artes da Universidade da UFG e Assessoria
Especial de Cultura da Prefeitura de Goiânia. La Voix Humaine :Tragédia Lírica de Jean Cocteal –
Texto / Francis Poulenc – Música Tradução : Edmar Ferretti.
20 de agosto de 1985 – no Teatro Goiânia – Promoção: Instituto de Arte da UFG e Prefeitura de
Goiânia. DUO Carneirístico: Ângela Barra Jardim e Heloísa Barra Jardim.
20 de agosto de 1986 – no Teatro Goiânia – Promoção: Instituto de Artes. Apoio: Secretaria de
Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Goiânia e Linea Móveis e Interiores: Recital de Canto
de Piano – Ruth Starke e Heloisa Barra Jardim.
20 de agosto de 1987 – no Auditório da Faculdade de Educação – Promoção: Instituto de Artes da
UFG. Recital de Piano: Fernando Lopes.
20 de agosto de 1988 – Programação não encontrada.
20 de agosto de 1989 – no Teatro Goiânia – Promoção: Instituto de Artes. Orquestra Sinfônica do
Estado de Goiás – Solista: Belkiss S. Carneiro de Mendonça.
20 de agosto de 1990 – no Teatro Goiânia – Promoção: Instituto de Artes da UFG. 1ª Parte:
Exposição de Arte: Pinturas, Gravuras e Desenhos – Alunos e Ex-alunos do Instituto de Artes. 2ª
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Parte: Encontro de Corais – Centro Cultural Gustav Ritter, Escola Técnica Federal de Goiás, Vozes
e Cores (UCG), Coral do Estado de Goiás, Coral do Instituto de Artes da UFG.
20 de agosto de 1991 – no Teatro Goiânia – Promoção do Instituto de Artes da UFG. Duo de
Violino e Piano: Leopold La Fosse e Celina Szrvinsk.
20 de agosto de 1992 – no Teatro Goiânia – Promoção do Instituto de Artes da UFG. Sérgio
Barrenechea; Ângela Barra; Maria Lúcia Roriz; Angelo Dias; Marília Álvares; Glacy Antunes de
Oliveira.
20 de agosto de 1993 – Programação não encontrada.
20 de agosto de 1994 – no Teatro Goiânia – Promoção do Instituto de Artes e Apoio da Fundação
Cultural Pedro Ludovico Teixeira; Embaixada Americana – USIS; Casa Thomas Jefferson ; NUCAIC/
UFG Recital de Piano : Roman Rudnytsky.
20 de agosto de 1995 – no Teatro Goiânia – Promoção do Instituto de Artes da UFG e Apoio da
Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira. 1- Duo de violino e piano: Luiz Guilherme Blumenschein
e Vera Kramarowa 2-Orquestra Filarmônica de Goiás: Regente Sérgio Kuhlmann.
20 de agosto de 1996 – no Teatro Goiânia – Promoção: Instituto de Artes da UFG. Apoio: Fundação
Cultural Pedro Ludovico Teixeira. Recital: Alessandro Gonçalvez da Silva (Clarineta) e Andréa Luíza
de O. Teixeira (Piano), Ângela Barra (Barítono) e Heloisa Barra (Piano), Ângela Barra (Soprano) e
Heloisa Barra (Piano), Eduardo Meirinhos (Violão), Glacy Antunes de Oliveira(Piano) e Maria Lúcia
Roriz(Piano), Norton Morozowicz (Flauta) e Glacy Antunes de Oliveira (Piano), Marília Álvares
(Soprano) e Martha Martins (Piano), Ângela Barra (Soprano), Ângelo Dias (Barítono) e Heloisa
Varra (Piano).
20 de agosto de 1997 – no Teatro Goiânia – Promoção: Escola de Música da Universidade Federal
de Goiás, Fundação Jaime Câmara e Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira. Apoio: Faculdade
de Artes Visuais – FAV/UFG e Laboratório e Escritório de Design – EMDIA/FAV/UFG. Recital:
Brasili Trio – Aureli Blaszczok (Violino), Peter Trexler (Violoncelo) e Celina Szrvinsk (Piano).
20 de agosto de 1998 – no Teatro Rio Vermelho – Realização: Orquestra Sinfônica de Goiânia,
Universidade Federal de Goiás e Escola de Música da UFG. Promoção: Fundação Jaime Câmara.
Apoio: Governo do Estado de Goiás e Pianofatura Paulista – Fritz Dobbert. Recital: Orquestra
Sinfônica de Goiânia – Regente: Joaquim Jayme.
20 de agosto de 1999 – no Teatro Goiânia – Promoção: Escola de Música da UFG, Fundação
Pedro Ludovico e Fundação Jaime Câmara. Apoio: Governo do Estado de Goiás. Recital: Cleuton
Nascimento, Silvana de Andrade, Maria Lúcia Roriz, Luiz Guilherme Blumenschein, Ana Flávia
Frazão, Consuelo Quireze Rosa, Antonio Del Claro e Glacy Antunes de Oliveira.
20 de agosto de 2000 – Programação não encontrada.
20 de agosto de 2001 – Programação não encontrada.
20 de agosto de 2002 – Programação não encontrada.
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20 de agosto de 2003 – Programação não encontrada.
20 d agosto de 2004 – no Teatro Goiânia - Realização: EMAC, UFG. Apoio: Fundação Jaime
Câmara, Instituto Itaú Cultural, Companhia Energética de Goiás (CELG), Lei Goyazes, Agência
Pedro Ludovico Teixeira (AGEPEL). 1- Apresentação de Obras do Compositor Fernando Cupertino
e Lançamento de 3 discos recém gravados. Consuelo Quireze, Angela Barra, Michel Silveira. 2
– Missa Festiva em Lá bemol Maior: Orquestra de Câmara Goyazes – Regente: Maestro Eliseu
Ferreira. Coro de Câmara de Goiânia – Maestro Ângelo Dias.
20 de agosto de 2005 – no Teatro Goiânia – Realização: EMAC, UFG, Apoio: Fundação Jaime
Câmara e Governo do Estado de Goiás. DUO Norton Morozowicz – Flauta, Glacy Antunes de
Oliveira – Piano.
20 de agosto de 2006 – no Teatro Goiânia – Realização EMAC, UFG. Apoio: Fundação Jaime
Câmara, Governo do Estado de Goiás: Angela Barra, Ana Flávia Frazão, Jabez Oliveira.
20 de agosto de 2007 – no Tearto Asklepiós da Faculdade de Medicina da UFG – 61° Recital em
homenagem à memória de Nhanhá do Couto, dedicado à Pianista e Professora Belkiss S. Carneiro
de Mendonça. Promoção: Universidade Federal de Goiás, Escola de Música e Artes Cênicas e
Fundação Jaime Câmara. Recital: Marília Álvares (canto) e Martha Martins (Piano), Consuelo
Quireze Rosa (Piano) e Maria Lúcia Roriz (Piano), Ângela Barra (canto) e Ana Flávia Frazão (piano),
Danilo Duarte (canto), Patrícia Mello (canto), Wanessa Rodrigues (canto), Hélenes Lopes (canto),
João Pedro Lopes (baixo), Juliano Lima Lucas (piano0, Alexandre Sanches (Arranjo). Coro de
Câmara da EMAC – Regente: Joana Christina Azevedo.
20 de agosto de 2008 – Programação não encontrada.
20 de agosto de 2009 – no Centro Municipal de Cultura – Recital: Orquestra Acadêmica Jean
Douliz da EMAC/UFG – Carlos H. Costa (Regente) e Eduardo Meirinhos (Solista). Núcleo de Música
Antiga da EMAC/UFG – David Castelo (Regente).
20 de agosto de 2010 – no Teatro da EMAC – Promoção: EMAC, PROEC e UFG 50. Recital: Prof.
Eduardo Meirinhos – Ana Guiomar Rêgo Souza.
20 de agosto de 2011 – no Centro Cultural UFG – Realização: EMAC, Centro Cultural UFG, PROEC,
UFG 50. Direção: Ana Guiomar. Recital: Professores da EMAC – Consuelo Quireze e Maria Lúcia
Roriz, Carlos Costa e Johnson M., Heloisa Barra e Ângela Barra, Glacy Antunes.
20 de agosto de 2012 – no Centro Cultural UFG – Realização: EMAC, Centro Cultural UFG, PROEC,
FUNAP, UFG. Recital: Pianista José Eduardo Martins.
20 de agosto de 2013 – no Centro Cultural UFG – Realização: EMAC, PPG Música/UFG, FAPEG,
C.C. UFG, PROEC, UFG. Recital: Pianista Luiz Henrique Senize.
20 de agosto de 2014 – no Centro Cultural UFG – Realização: EMAC, PPG Música/ UFG, C.C. UFG,
PROEC, UFG. Recital: Pianista Clovis Figueiredo Alessandri.
20 de agosto de 2015 – no Centro Cultural da UFG – Realização: EMAC, PPG Música/UFG, FAPEG,
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C.C. UFG, PROEC, UFG. Recital: Pianista Luiz Guilherme Blumenschein.
20 de agosto de 2016 – no Centro Cultural UFG – Realização: FAPEG, PPG Música/UFG, C.C. UFG,
EMAC, UFG, PROEC. Recital: Pianista Lucas Thomazinho.
20 de agosto de 2017 – no Centro Cultural UFG - Realização: EMAC, PROEC, UFG, C.C. UFG, PPF
Música/UFG. Recital: Pianista Eudóxia de Barros.
20 de agosto de 2018 – no Centro Cultural UFG – Realização: EMAC, CCUFG, PROEC, UFG. Recital:
Pianista Diego Caetano.
20 de agosto de 2019 – no Centro Cultural UFG – Realização EMAC, CCUFG, PROEC, UFG. Recital:
Pianista Alda de Mattos.
20 de agosto de 2020 - Realização EMAC, CCUFG, UFG, - Retrospectiva Nhanhá do Couto.
Pesquisa e Organização: Consuelo Quireze Rosa. Em virtude da pandemia, a homenagem deste
ano foi celebrada por meio de uma “Retrospectiva” dos últimos dez anos, apresentações de vídeos,
excertos musicais, entrevistas e depoimentos em uma transmissão realizada no canal YouTube
da EMAC –UFG(https://www.youtube.com/watch?v=OCZEM-nIy7o).

Figura 3. Anúncio da homenagem de 20 de agosto de 2020. (Fonte: arquivos da autora)

A obra de Nhanhá do Couto, no âmbito do ensino e da educação foi tão marcante, que Belkiss
S. Carneiro de Mendonça (sem data), em seu depoimento manuscrito, registra as referências
existentes em diversas publicações:
· “Enciclopédia da Música Brasileira (erudita, folclórica e popular)” Itaú Cultural
· “Dicionário de Mulheres no Brasil” – Jorge Zahar Editora
· “A música e o piano na Sociedade Goiana” – Maria Helena Jaime Borges
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· “Tradição e renovação educacional em Goiás” – Nancy Ribeiro de Araújo e Silva
· “Dicionário Biobibliográfico do Tocantins” – Mário Ribeiro Martins.
· “A Mulher, a História e Goiás” - Célia Coutinho Seixo de Brito
· “A Música em Goiás” – Belkiss S. Carneiro de Mendonça
· “Memória Musical de Goiânia” - Braz Wilson Pompeu de Pina Filho
· “Anuário da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás - AFLAG” – ano 1979/1980.
Homenagens relevantes:
· Um concurso, tendo como tema a “Vida e obra da musicista e educadora Nhanhá
do Couto”, foi promovido pelo Clube Internacional Soroptimista de Goiânia, em
1990, sagrando-se vencedor o escritor Bento Jaime Fleury Curado, da Academia
Trindadense de Letras e Artes.
· O Ministro das Relações Exteriores da Bélgica, em nome do Rei Alberto, concedeulhe a medalha “Rainha Elisabeth” por seu trabalho em benefício dos flagelados da
guerra de 1914.
Outras homenagens em destaque:2
· A Encol deu o nome “Nhanhá do Couto” ao edifício construído pela empresa, à rua 9,
esquina com a rua 10, no Setor Sul.
· A Câmara Municipal de Goiânia, através da Lei nº 5699, de 26 de setembro de 1980,
deu seu nome a uma Praça no Setor Sul, situada entre as ruas 120 e 115.
· A Ordem dos Músicos do Brasil – Seção de Goiás – denominou “Nhanhá do Couto”
a sala principal de sua sede;
· A Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, homenageando-a, afixou uma placa
de bronze com seu nome na casa onde morou na cidade de Goiás.
· Pela passagem de seu centésimo aniversário, a Academia Goiana de Letras e
a Academia Feminina de Letras de Goiás uniram-se para homenageá-la com a
promoção de palestras sobre seu trabalho.
2
Nota da autora: O depoimento escrito por Belkiss e não assinado nem datado foi-nos gentilmente cedido por
seu filho Bruno Spenzieri Carneiro de Mendonça.

454

· Em 1993, recebeu in memoriam o título de “Pioneira de Goiânia” concedido pela
Prefeitura Municipal”.
· O Secretário da Educação e Cultura, Cônego José Trindade da Fonseca e Silva,
denominou “Nhanhá do Couto” a Escola Estadual por ele fundada em 1952, como
homenagem “a uma das maiores pioneiras da instituição em nosso Estado”.
· Por vários anos consecutivos, o Jóquei Clube de Goiás deu a uma de suas provas de
turfe o nome de” Nhanhá do Couto”.
· É patrona da Cadeira n° 27 do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás;
· É Patrona da Cadeira nº 2 da Academia de Letras e Artes do Planalto, localizado
em Luziânia, onde, em 1924, criou ela e o Grupo Escolar da cidade, coral e grupos
teatrais.
· A União Brasileira de Escritores – Seção de Goiás instituiu a “Medalha Nhanhá do
Couto” a ser concedida ao Destaque Musical do Ano.
· O Conselho Estadual de Cultura, por muitos anos, manteve com seu nome a medalha
de honra ao Mérito Cultural – setor Música.
· Em 29 de agosto de 1985, a Universidade Federal de Goiás promoveu uma
Exposição de Pintura e Escultura dedicada à sua memória:
(…) pela sua vida consagrada às Artes; pelo seu trabalho idealista e abnegado em prol da
Instituição; pela fé inquebrantável e irradiante do Belo e do Bom;
o
reconhecimento da UFG”.

CONCLUSÃO
As homenagens ininterruptas desde 1946 a 2020 evidenciam o lugar e papel importantes
que Nhanhá do Couto ocupa no cenário cultural do Estado de Goiás. Seu ideal musical foi
plenamente alcançado, tendo o Conservatório de Música e posteriormente a Escola de Música
da Universidade Federal de Goiás como os elementos de suporte para o estabelecimento de uma
tradição representada pelos eventos de 20 de agosto.
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Bachianas Brasileiras no. 2: versão original de Villa-Lobos para
violoncelo e piano
Lars Hoefs (Unicamp)
larshoefs@hotmail.com

Resumo: Bachianas Brasileiras no. 2 de Villa-Lobos é uma obra bem conhecida em sua versão
orquestral, mas duas questões importantes foram negligenciadas ou mal compreendidas pela
maioria dos pesquisadores. Em primeiro lugar, os quatro movimentos que compõem a obra
foram originalmente escritos para forças menores - três dos movimentos foram compostos
primeiro para violoncelo e piano e um para piano solo. O próprio Villa-Lobos estreou esses três
movimentos em sua versão original para violoncelo e piano em uma turnê pelo estado de São
Paulo em 1931, com sua primeira esposa, Lucília Guimarães, ao piano. Em segundo lugar, apenas
um dos quatro movimentos que compõem Bachianas Brasileiras no. 2 foi originalmente concebido
como Bachianas - os outros três eram peças de carácter que retratavam musicalmente aspectos
da cultura brasileira, e só mais tarde Villa-Lobos decidiu renomeá-las e reformulá-las na série
Bachianas Brasileiras. Examinando as circunstâncias históricas em torno dessas quatro peças e
suas configurações originais, e decifrando pistas importantes em manuscritos antigos do Museu
Villa-Lobos, exploraremos e revelaremos as motivações e intenções do compositor em torno das
quatro peças que eventualmente formaram a obra para orquestra Bachianas Brasileiras no. 2.

Palavras-chave: Villa-Lobos; Bachianas Brasileiras; violoncelo e piano

Bachianas Brasileiras no. 2: Villa-Lobos’ original version for cello and piano

Abstract: Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras no. 2 is well known in its orchestral version, but two important
issues have been overlooked or misunderstood by most researchers. Firstly, the four movements that
make up the work were originally written for smaller forces – three of the movements were composed
first for cello and piano, and one for piano solo. Villa-Lobos himself premiered those three movements
in their original cello/piano version with his first wife Lucília Guimarães at the piano as part of a tour
in the state of Sao Paulo in 1931. Secondly, only one of the four movements that make up Bachianas
Brasileiras no. 2 was originally conceived as Bachianas– the other three were character pieces that
musically portrayed aspects of Brazilian culture, and only later did Villa-Lobos decide to rename and
recast them in the Bachianas Brasileiras series. By examining the historical circumstances around these
four works and their original settings, and deciphering important clues in early manuscripts from the
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Villa-Lobos Museum, we will explore and reveal the composer’s motivations and intentions surrounding
the four works that eventually formed the orchestral work Bachianas Brasileiras no. 2.

Keywords: Villa-Lobos; Bachianas Brasileiras; cello and piano

Introduction
Much confusion and misinformation surrounds Villa-Lobos research in general, and
conflicting theories and accounts abound with regards to dates of compositions, work titles, and
the composer’s frequent practice of reappropriating already-composed works into new works with
different instrumentations and titles. This is most certainly the case with the second work in
his most famous series, Bachianas Brasileiras. The composer created two versions of the fourmovement Bachianas Brasileiras no. 21: one version for full symphonic orchestra, and one chamber
version for cello and piano (three movements for cello and piano, and one movement for piano
solo).
Most researchers contend that the orchestral version was composed first2, and almost
all researchers assume that all four movements were conceived as part of the Bachianas
Brasileiras series. I am convinced that both of these assumptions are incorrect. By examining
the circumstances of the first performances of these works by the composer himself as cellist
and his first wife Lucília Guimarães at the piano, I will prove that in fact Villa-Lobos composed all
four movements originally in their chamber versions (three movements for cello and piano and
one movement for piano solo). And by gleaning vital information from early manuscripts of the
works housed at the Villa-Lobos Museum in Rio de Janeiro, as well as addressing the musical
content itself, I will demonstrate that only one of the BB2 movements, O Canto da Nossa Terra, was
originally conceived as part of the Bachianas Brasileiras series, and will show how the other three
movements were reappropriated and renamed to later fit into the Bachianas Brasileiras series.
Additionally, with supporting evidence and timelines, I will propose the theory that O Canto da
Nossa Terra was the first piece of music that Villa-Lobos originally conceived of as Bachianas
Brasileiras.
The present-day Brazilian musicological landscape has witnessed a remarkable
proliferation of academic studies and investigations into Villa-Lobos and his music. However,
many misunderstandings and even outright errors are continually repeated by scholars. With
this paper, I hope to clarify and reveal the truth behind the confusions perpetuated over the last
decades concerning the original version of BB2, whether the individual movements were indeed
initially conceived within the Bachianas series by the composer, and when and how the concept of
Bachianas Brasileiras first took seed and was made manifest by Villa-Lobos. I will also establish
1
Bachianas Brasileiras no. 2 will be referred to in this paper as BB2.
2
Researchers include Kiefer (1981, p. 115), Behague (1994, p. 106), Mariz (2005, p. 180), and Shibata (2014, p. 27), to
name just a few.
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the importance of the cello, and the composer’s close connection to this his first instrument, as a
fundamental element in the creation of the Bachianas Brasileiras series.

Original versions of BB2, and establishing a timeline
By examining the circumstances that gave birth to the individual movements which would
eventually form the work BB2, considering the dates and locations of their first performances, as
well as addressing the musical substance and writing itself, we will see clearly that Villa-Lobos
originally composed three of the individual movements of BB2 for cello and piano, and one for
piano solo. Only later would he orchestrate these pieces, add a second Bach-like title to each
movement, and rename them to form the orchestral work BB2.
The eventual complete titles of the movements in the orchestral version of BB2, where each
movement has two titles (one Bach-like, one Brazilian), would be published as such:
I. Prelúdio - O Canto do Capadócio (The Song of the Scoundrel)
II. Ária - O Canto da Nossa Terra (The Song of Our Land)
III. Dança - Lembrança do Sertão (Souvenir of the Desert)
IV. Tocata - O Trenzinho do Caipira (The Little Country Train)
The original versions, as we will see below on the earliest manuscripts, included only the
Brazilian titles.
O Canto do Capadócio was composed for cello and piano in 1930, and first performed by
Villa-Lobos (cello) and Lucília Guimarães (piano) in Campinas, Sao Paulo, on January 20, 1931 as
part of the “Excursão Artística” tour. Originally it was to be the 2nd movement of a Suite Tipica.
O Canto da Nossa Terra was composed for cello and piano in 1931, and first performed by VillaLobos (cello) and Lucília Guimarães (piano) in Jaboticabal, Sao Paulo, on February 9, 1931, as part
of the “Excursão Artística” tour. It was originally titled Bacheannas – O Seresteiro Religioso (The
Religious Serenader).
Lembrança do Sertão was composed for piano in 1930, and I have not found any information
regarding its first performance.
O Trenzinho do Caipira was composed for cello and piano in November of 1931, and first
performed by Villa-Lobos (cello) and Lucília Guimarães (piano) in Matão, Sao Paulo, November
1931, as part of the “Excursão Artística” tour. Originally it was to be part of a Suite Tipica.
The Villa-Lobos Museum lists the first performance of BB2 in a chamber orchestra version as
taking place on September 3, 1934 in Venice, conducted by Alfredo Casella (Museu Villa-Lobos,
2020, p. 29). This supposed chamber orchestra version seems suspicious, as no such version
has ever been seen in manuscript or print, nor performed elsewhere since. Perhaps some or all
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movements were performed in their original cello/piano and piano solo versions in Venice in 1934
on the same concert involving Maestro Casella, or perhaps some or all movements had already
been orchestrated but the Italian festival had only a chamber orchestra at its disposal and thus a
chamber orchestra version was somehow adapted or improvised. By considering the timeline of
Bachianas Brasileiras no. 1, the 1934 chamber orchestra performance of a complete BB2 seems
even more suspicious. BB1, composed for an orchestra of cellos, was only completed in 1938
(the second and third movements were composed and premiered in 1932, but the first movement
was composed in 1938); thus it stands to reason that BB2 should follow BB1 – in other words,
why would Villa-Lobos designate BB2 as #2 in the Bachianas Brasileiras series, if he had indeed
completed the four-movement orchestrated version before completing BB1? This suggests that
BB2 in its final orchestral version was only completed as early as 1938 if not later. Indeed, the first
performance in the USA of BB2 (only the 2nd and 4th movements) occurred in New York on May 4,
1939; and the first performance in Brazil of the complete four-movement BB2 for full orchestra
happened in Rio on August 31, 1941 – ten years after the premieres of the original cello/piano
versions.

O Canto do Capadócio (The Song of the Scoundrel)
An early manuscript at the Villa-Lobos Museum shows the work composed for cello and
piano in 1930 as the 2nd movement of a Suite Tipica – clearly Villa-Lobos didn’t conceive of it with
any reference to Bach, and only later did he change the title and reappropriate it into the Bachianas
Brasileiras series.

Example 1: Early manuscript of O Canto do Capadócio. Acervo Museu Villa-Lobos/Ibram.

Indeed, there is nothing in the musical language of this piece that suggests the influence of Bach.
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Additionally, this piece in its original version for cello and piano is complete on its own - there
is nothing lacking or missing. In the eventual orchestrated version, the music is not essentially
altered, it is only expanded and colored.
Villa-Lobos himself premiered the work in its original version, the composer at the cello
and his first wife Lucília Guimarães at the piano in Campinas, Sao Paulo, January 20, 1931, on
the first concert of the “Excursao Artistica Villa-Lobos” tour. The tour took place throughout 1931
and wrapped up in early 1932, bringing works by Villa-Lobos among other composers to small
cities and towns throughout the interior of the state of Sao Paulo and reaching a few cities in the
states of Minas Gerais and Paraná as well. Chechim Filho wrote that the tour involved concerts in
more than 100 cities, whereas Guimaraes reported a total of 54, and Villa-Lobos himself claimed
the tour involved more than 60 cities (Pilger, 2013, p. 34). Repertoire for the concerts consisted
of works for cello and piano performed by Villa-Lobos on cello and his wife Lucília Guimarães on
piano, as well as solo piano works and songs and arias for voice and piano performed by different
pianists and singers. Concerts occasionally included a lecture by the composer. All travel was
done by railroad, and involved bringing along a piano to each new destination. This tour is of
particular interest to the present study, as the three movements for cello and piano that would
go on to form BB2 were first performed by the composer on this tour. This suggests that VillaLobos in fact composed these three pieces especially for the tour, serving as new short character
pieces for him to play with his wife. Indeed, O Trenzinho do Caipira seems to have been composed
during the tour, as we will see below. These circumstances explain why the cello writing is not
particularly demanding or difficult in all three pieces, as the composer imagined he himself would
be performing on the tour. The cello had always been the composer’s first instrument – he first
began learning to play the cello from his father at the age of 6 on a viola with a makeshift spike,
and later as a young man Villa-Lobos worked as cellist in cinema orchestras and operettas, and
even performed a number of chamber concerts with his first wife featuring some of his early works
around Rio de Janeiro. However, the composer never performed his more technically demanding
cello works - he never performed the Grand Concerto (1913) for example. During his time in Paris
in the 1920s, there is no record of the composer ever performing on the cello, despite many of his
works being performed there, and himself conducting on numerous occasions. Thus, on returning
to Brazil in 1930, he would not have been in particularly good shape as a cellist.
Still another manuscript copy offers more clues to the origin of O Canto do Capadócio.
It shows Suite Tipica crossed out and includes instead the title Bachianas; it also includes the
designation “for cello and orchestra or piano” and adds a dedication to Tony Closé.
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Example 2: Manuscript of O Canto do Capadócio with alterations. Acervo Museu Villa-Lobos/
Ibram.

This suggests that the composer could have conceived of the piece as being for cello solo
with orchestra as well as for cello with piano. The dedication supports this idea. Tony Closé was a
cellist who performed a number of Villa-Lobos’ works in Paris in the 1920’s. Closé performed VillaLobos’ Grand Concerto on May 7, 1930, in Paris at the Salle Gaveau with the composer conducting
(Flechet, 2004, p. 134) - perhaps the composer had Closé’s sound in his ear still while composing
O Canto do Capadócio later that year? Of course it’s just as likely that the dedication was made
with the hope that Closé would perform O Canto do Capadócio in Paris. The act of flexible scoring
for cello and orchestra or cello and piano is not without precedent for Villa-Lobos: he did the same
with his Elegia (1915-16) and Grand Concerto (1913-15).
Pupia purports a reference to the Tristan motive of Wagner’s opera Tristan und Isolde in a few
brief moments of O Canto do Capadócio (Pupia, 2017, p. 44-45). It’s a very interesting idea – the
evidence is suggestive, if not wholly convincing.
What is of undeniable importance in this piece is the character of the capadócio, illustrated
by the wandering melody and the numerous glissandi in the cello in section A of this ABA form.
The term capadócio is hardly used anymore in Brazilian Portuguese, but when Villa-Lobos
composed his O Canto do Capadócio…usage of capadócio was probably similar to that
of malandro today in Brazil: a man of the street, of disreputable character, who employs
slippery ethics and methods to take advantage of a situation (Hoefs, 2019, p. 259).

The B section suggests a casual improvised samba circle on the street, with characteristically
infectious syncopated rhythms of Brazilian popular music.
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O Canto da Nossa Terra (The Song of our Land)
A manuscript housed at the Villa-Lobos Museum reveals this piece originally for cello and
piano to have been the first work of Villa-Lobos with the title Bachianas, though spelled differently,
and not yet including the second word Brasileiras. Also, instead of the eventual title O Canto
da Nossa Terra, the manuscript shows the title O Seresteiro Religioso (The Religious Serenader)
crossed out, and written over it in replacement we see O Canto da Nossa Terra.

Example 3: Earliest manuscript of O Canto da Nossa Terra. Acervo Museu Villa-Lobos/Ibram.

These revelations are fascinating in a number of ways. The original title of O Seresteiro
Religioso could refer to the candomblé/macumba music that defines and dominates part B of the
piece’s ABA form; but it could also allude to J.S. Bach himself as the religious serenader, as Bach’s
devout faith was common knowledge, and the Bach-inspired harmony of the opening might call
to mind the sound of Lutheran hymns. The fact that the title includes Bachianas (here spelled
Bacheannas) but doesn’t include Brasileiras is also of interest - clearly the work exhibits elements
of Brazilian traditional and popular music and successfully combines the musical vocabularies of
Bach and Brazil, so I would surmise that Villa-Lobos simply hadn’t arrived at the brilliant synthetic
title of Bachianas Brasileiras that would go on to capture the imagination of audiences throughout
the world and cement his stature as Brazil’s preeminent composer of classical music.
The name switch of O Seresteiro Religioso to O Canto da Nossa Terra is markedly revealing
in another aspect – it exposes the composer’s preoccupation in the early 1930s with writing
nationalistic music that would resonate with regular people both in musical substance and work
title, and would further ingratiate him with the Vargas regime. I find the original title must more
interesting and evocative, but cannot deny that the substituted nationalistic title worked out well
for the ever-opportunistic composer.
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O Canto da Nossa Terra was premiered on February 9, 1931 by Villa-Lobos and Lucilia
Guimaraes, near the beginning of the “Excursao Artistica Villa-Lobos” tour, just weeks after the
premiere of O Canto do Capadócio, and was probably repeated multiple times throughout the many
concerts of the tour. A close examination of the musical content reveals the undeniable influence
of Bach, and supports my argument that this was the first piece conceived as Bachianas by VillaLobos. After the premiere of O Canto da Nossa Terra, the next works that clearly exhibit the influence
of Bach and that would eventually take part in the Bachianas Brasileiras series were the 2nd and
3rd movements of BB1 which were premiered on September 12, 1932, the composer conducting an
orchestra of cellos in Rio de Janeiro (The complete version of BB1 with its eventual 1st movement
would only be premiered in 1938). These 2nd and 3rd movements of BB1 are without a doubt entirely
conceived of as Bachianas – the B section of the 2nd movement indulges in unabashed Bachlike chorale writing, employing a baroque-inspired circle-of-fifths harmonic sequence and simple
baroque-like ornamentation in the descending melody. And the 3rd movement of BB1 is an inflated
fugue, an obvious homage and reference to Bach. As these 2nd and 3rd movements of BB1 were
premiered in September 1932, and O Canto da Nossa Terra was premiered in February of 1931, a
year and a half earlier, it seems logical that Villa-Lobos composed O Canto da Nossa Terra first, and
therefore, it was the first work that he composed with Bachianas in mind.
The A section of O Canto da Nossa Terra refers to Bach and baroque musical practices in the
opening chorale writing, the typical baroque harmonic progression, and the simple characteristic
ornamentation adorning the melody. What makes this music so unique and interesting, and indeed
what would be the principal reason for the overwhelming success of the entire BB series, is the
combination of Bach-like baroque musical vocabulary and tendencies with aspects of popular and
traditional Brazilian music. Here in the opening phrases of O Canto da Nossa Terra, staccato 16thnotes in the left hand of the piano imitate the role of the 7-string guitar’s punctuating bass line in
traditional Brazilian choro music. Additionally, the melody sung by the cello follows sequences
reminiscent of Brazilian modinhas and serestas, with indulgent glissandi indicated in the score
just like in O Canto do Capadócio.
For part B of O Canto da Nossa Terra, Villa-Lobos completely eschews the influence of
Bach and gives Brazilian traditional music full rein. Here the piano enters into an ostinato that
evokes the atabaque drumming of Afro-Brazilian spiritist candomblé and macumba while the cello
sings a song of the possessed religious participant. Borges also finds here a moment of sertaneja
influence in part of the cello’s melody (Borges, 2019).

Lembrança do Sertão (Souvenir of the Desert)
What would eventually serve as the third movement of BB2 was composed in 1930 originally
for solo piano, and later orchestrated and incorporated into BB2. Examining the score and listening
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carefully to this work, we encounter no noticeable influence of Bach. The piece is consistent with
many other short character pieces by Villa-Lobos for solo piano, with Brazilian references in the
musical content and in the work’s title. In fact, another solo piano piece composed in the same
year would follow the same trajectory: Dança – Miudinho was composed in 1930 for piano solo,
and later orchestrated and recast as the final movement of Bachianas Brasileiras no. 4, together
with pieces composed originally for piano in 1935 and 1941. Like BB2, BB4 also exists in two
versions – one for solo piano and one for full orchestra. However, in the case of BB4, there has
been little confusion among scholars that Villa-Lobos indeed composed the piano versions of the
individual movements first, and later orchestrated them.

O Trenzinho do Caipira (The Little Country Train)
The earliest manuscript of this work is scored for cello and piano, makes no mention of
Bachianas, and shows the piece to be part of a Suite Tipica, just like O Canto do Capadócio.

Example 4: Manuscript of O Trenzinho do Caipira for cello and piano. Acervo Museu VillaLobos/Ibram.

In this case, we have the first-hand account of someone who witnessed the composition and
premiere of the work. Antônio Chechim Filho, at age 26 in 1931, was chosen as piano technician
for the “Excursao Artistica Villa-Lobos” tour. Fifty-six years later, in 1987, he wrote a memoir of the
experience, ending with the sentence, “I am the only survivor of that marvelous team. I give thanks
to God for having had the opportunity to participate in that beautiful journey.” Chechim Filho’s
account reveals many interesting curiosities about Villa-Lobos as well as details about Villa-Lobos
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the cellist – for example, he insisted on performing with a cello podium for acoustic and visual
reasons. Most significantly for our study of BB2, Chechim Filho recounts witnessing Villa-Lobos
compose O Trenzinho do Caipira during one of the many train rides on the tour.
Returning from Bauru en route to Araraquara, Villa-Lobos, well accommodated
in his seat of the passenger car, decided to write a piece of music. He said, “I am going
to write a piece. It will be called O Trenzinho do Caipira [Little Train of the yokel].” He
took from his briefcase a sheet of staff paper and a pencil, and began to write. It seemed
as if he was writing a letter. But it wasn’t, no. It was music! The train ran, swaying to and fro,
the car was completely full, with many children, some of them crying from time to time, and
it was very hot. Villa-Lobos went on writing. Almost at the end of the journey, the piece was
ready. It was a cello solo for him to play, and with a part for piano accompaniment. After the
journey was finished, and after a bit of retouching at the piano, the piece was ready to be
performed. Wasn’t he a genius? (Chechim Filho, 2008, p. 61).

According to Chechim Filho, Villa-Lobos wrote the Trenzinho during the sixth stage of the
tour, traversing Ramal de Bauru on the Araraquarense Railroad in November, 1931. Other sources
have listed the premiere of the piece taking place in Mogi Mirim, but that contradicts Chechim
Filho’s account which states that the work was first performed by Villa-Lobos and his wife in Matão.
First city of the Araraquara Railroad. A large crowd awaited us on the station
platform. For the concert, in the cinema, we put up our platform, although the stage was
large enough to hold the piano. The concert was very good, with the second program. For the
first time, Villa-Lobos played his O Trenzinho do Caipira. Dona Lucilia, the piano accompanist,
had a few difficulties. The music was very new, with scarcely one read through. She missed
the beat a few times, which got her a very rude remark from the maestro at the end of the
performance. The theater was filled. The public of this city, which loves music very much,
applauded with great enthusiasm (Chechim Filho, 2008, p. 61).

If Chechim Filho is accurate is his account, the premiere of O Trenzinho do Caipira could
not have taken place in Mogi Mirim as others has reported. Chechim Filho wrote of Mogi
Mirim, “Mogi Mirim Concert with the first program. Sparse attendance. Nothing of importance
occurred, just a visit to a farm” (Chechim Filho, 2008, p. 42).
He also notes that the Mogi Mirim performance was part of the second stage: Mogiana
Railroad Company – Alta Mogiana, March/April, 1931, whereas he claims that Villa-Lobos
composed the piece in November that year.
Chechim Filho goes on to describe how the piece was performed in a number of other cities
during the rest of the tour. For the concert in Catanduva, he writes:
All our sacrifice was well compensated by the concert, which was very well
applauded. Villa-Lobos, after his lecture, played Trenzinho do Caipira, his composition,
still in manuscript. The piece reflected well the little train on which we traveled. The whistle
of departure, the discharge of air, the brakes, and the departure. Starting with a strong beat,
slowly, gaining speed, hitting the maximum, where it stays for a while. You can hear clearly
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the beating of the joints of the track. A climbing with force and loss of speed, a descent at
great speed. Entrance into a tunnel, with the muffled sound found there, and after emerging,
stronger. At the end, the whistle of arrival. Slowing down, coming to a stop. You hear the
beating of one car against another (Chechim Filho, 2008, p. 62).

It is important to note that at no time does Chechim Filho make any reference to Bach or
Bachianas with respect to O Trenzinho do Caipira. Clearly, Villa-Lobos composed the work in its
original version for cello and piano with no connection to Bach or Bachianas – it was conceived as
a simple portrait of a humble country train journey through the interior of Sao Paulo.
A later manuscript exhibits three new items of interest: the title “Bachiannas” (still without
Brasileiras) is included, the subtitle “A train trip in the countryside” appears under the original
title, and also added is a dedication to Iberê Gomes Grosso, a cellist from Campinas who had
performed many of Villa-Lobos’ works and who was in fact great-nephew of the opera composer
Carlos Gomes.
The idea of a musical depiction of a train ride may have been planted in Villa-Lobos’ mind
earlier – in 1929, he conducted an orchestral concert in Sao Paulo which included on the program
Arthur Honegger’s Pacific 231, a work that depicts a train journey (Badue Filho, p. 25).
It’s very possible that details of Chechim Filho’s account shifted in his memory in the 56
years between the tour and recording his experience. But compared with all other materials, his
is still the most informative and consistent account we have regarding that historic tour and the
origin of O Trenzinho do Caipira.

Conclusion
As we have proven above, the individual movements that would make up the orchestral
work BB2 were originally composed for cello and piano and piano solo. The three for cello and
piano were composed for Villa-Lobos himself to perform on tour in 1931 with his wife, and the
Trenzinho was even composed during the trip, inspired by the experience of the trip itself.
The later orchestrations by Villa-Lobos of these individual works were so successful that
many musicians and researchers were deceived into thinking the orchestral versions to be original.
Villa-Lobos lived up to the praise of Olivier Messiaen who called him the greatest orchestrator of
the twentieth century. But when we compare the orchestral versions to the original cello and
piano versions, we find the works already complete in the originals. The orchestrations gain much
variety of color, texture, energy, and even additional secondary lines and parts, but the music itself
it not essentially altered. Truly, no work by any major twentieth century composer has ever been
composed originally for a full symphonic orchestra and then reduced for cello and piano – it simply
makes no musical sense. One question still eludes me: why were the originals never published in
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their original cello/piano versions?
Additionally, we have proven that of the four movements of BB2, only O Canto da Nossa
Terra was originally conceived of as Bachianas, and in fact it was the first piece composed by
Villa-Lobos conceived as a hybrid Bach-Brazilian musical work. The prominent references to
Bach’s musical language that we find in abundance in later works of the Bachianas Brasileiras
series – namely chorale writing, circle-of-fifths harmonic progressions, simple baroque melodic
ornamentation, and extensive counterpoint and fugal writing – are notably absent from O Canto
do Capadócio, Lembrança do Sertão, and O Trenzinho do Caipira.
I hope that this paper, in addition to future investigations, publications and musical
performances, will in some small way serve to demystify the confusion and misunderstanding that
has obfuscated Villa-Lobos research, especially with regards to his cello repertoire. And hopefully
we have contributed to a better understanding of the development and emergence of Villa-Lobos’
most famous series of works, the Bachianas Brasileiras.
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