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Apresentação
Desde o ano de 2011, duas instituições brasileiras – a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG,
através do Núcleo de Estudos Musicológicos, e a Escola de Música da UFRJ, através do Centro de Estudos em
Musicologia e Educação Musical, resolveram unir forças e investir anualmente em dois eventos que têm acontecido
juntos, na histórica cidade de Pirenópolis/GO. Neste ano de 2014, o evento passa a assumir o viés internacional
que vem apresentando desde sua primeira versão. Abrange palestras, mesas redondas, comunicações, cursos e
também recitais e apresentações cênico-musicais decorrentes de pesquisas de natureza musicológica.
O IV Simpósio de Musicologia / VI Encontro de Musicologia Histórica, realizado pela Escola de
Música (EMAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
tem como finalidades: proporcionar reflexões sobre os caminhos plurais da musicologia na contemporaneidade,
ampliar o intercâmbio entre núcleos e centros de estudos; incentivar a produção científica e artística no que diz
respeito ao campo musicológico; oportunizar a divulgação de pesquisas existentes na área da musicologia.
A realização de um evento do porte do IV Simpósio Internacional de Musicologia / VI Encontro
de Musicologia Histórica fora de Goiânia/GO, sede da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, é um desafio
que envolve a colaboração de inúmeros docentes, técnicos administrativos e monitores da Graduação e PósGraduação. Consideramos, no entanto, que tal dispêndio de energia e recursos é sobremaneira relevante em
termos institucionais, sociais e culturais. A realização de eventos fora dos grandes centros, em cidades históricas
como Pirenópolis/GO, que guardam um importante patrimônio histórico e arquivístico, é um avanço em termos
da valorização do esforço de preservação patrimonial empreendido ao longo dos tempos pelos habitantes dessas
cidades. É também uma sinalização de que nosso objetivo como pesquisadores não é a apropriação indiscriminada
de patrimônio local. Objetivamos, ao contrário, construir vínculos de trabalho pautados no respeito mútuo, que
possam gerar produtos que contribuam para a nossa afirmação enquanto sociedade de conhecimento, ao mesmo
tempo em que gera para essas cidades demanda econômica resultante do "turismo intelectual".
Com o apoio da CAPES, FAPEG e da UFG, o Caderno de Resumos do IV Simpósio Internacional de
Musicologia (EMAC/UFG) e do VI Encontro de Musicologia Histórica (UFRJ) será disponibilizado gratuitamente
na forma impressa. Já os Anais serão disponibilizados no formato eletrônico.
Receber convidados, pesquisadores, artistas, estudantes, e o público que nos prestigia, é, acima de
tudo, um prazer. A Comissão Organizadora, Científica e Artística, trabalhou intensamente para a sua concretização
e estamos orgulhosos por realizar um Simpósio que é fruto do trabalho em equipe e de parcerias entre diferentes
instituições e áreas do conhecimento.
A lista de agradecimentos é longa, mas queremos ressaltar aqui o empenho da equipe envolvida na
organização do evento – docentes, técnico-administrativos e monitores da EMAC/UFG –, o apoio dos dirigentes
da UFG, CAPES, FAPEG, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo da
cidade de Pirenópolis, os hotéis e pousadas locais que nos apoiam e, finalmente, os convidados que tão gentilmente
atenderam ao nosso chamamento. Pela confiança e ajuda inestimável, MUITO OBRIGADA!
Desejamos a todos um encontro frutífero, pautado pelo respeito, pela qualidade das palestras, mesas,
cursos, comunicações e dos artistas que aqui se apresentarão.
BOM SIMPÓSIO A TODOS!
Ana Guiomar Rêgo Souza
Magda de Miranda Clímaco
Vanda Lima Bellard Freire
Apresentação
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David Cranmer (FCSH/CESEM - Universidade Nova de Lisboa - Portugal)
Mini Curso / Short Term Course:
Música Popular Brasileira: canonizações e não canonizações
Ivan Vilela Pinto (USP)
Mini Curso / Short Term Course:
Viagem pela Música Portuguesa do Século XIX
Ana Maria Liberal (CESEM, FCSH -UNL/i2ADS, FBAUP-UP)

10h

Programação Geral

Mesa Redonda 5 / Roundtable 5:
História, memória, oralidade e patrimônio imaterial
Eleonora Zicari Costa de Brito (UnB)
Noé Freire Sandes (UFG)
Marcia de Melo Martins Kuyunjian (UnB)
Mediador: Anderson Rocha (UFG)
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14h30

Mesa Redonda 6 / Roundtable 6:
Musicologia e interfaces com a Educação Musical
Fernanda Albernaz do Nascimento (UFG)
Maura Penna (UFPB)
Vanda Lima Bellard Freire (UFRJ)
Mediadora: Gyovana Carneiro (UFG)

16h30

Café com Música

20h

Recital / Recital: Academia dos Renascidos
Realização: FCSH/CESEM - Univers. Nova de Lisboa - Portugal – EMAC/UFG
Local: Cine Pireneus

21h30

Jantar Por Adesão / Dinner (Optional)
Local: Pousada dos Pireneus

Programação Geral
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Programação das Comunicações
Terça-Feira, 03 de junho de 2014		

Sala 1

Coordenação: Othaniel de Alcântara Junior
MUSICOLOGIA E CRIAÇÃO MUSICAL (COMPOSIÇÃO E PERFORMANCE)
17h00

“Variações Azeitonas novas” de Pedro Anselmo Marchal: abordagem das técnicas de
diminuição e variação
Edite Rocha (UFMG)

17h20

O uso de reiterações no primeiro movimento Quarteto em sol menor de Claude Debussy
Juliano Abramovay (USP)

17h40

O Poliestilismo no Concerto Grosso nº 1 de Alfred Schnittke
Luiz Gonçalves (UFG)

18h00

A Edição de Obras Musicais como Atividade Musicológica e sua Contribuição para
a Performance do Regente
Sidney Gomes (UFG)

Terça-Feira, 03 de junho de 2014		

Sala 2

Coordenação: Andrea Luisa Teixeira
MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A EDUCAÇÃO
17h00

Bandas Escolares da Região Noroeste de Goiânia
Aurélio Nogueira (UFG)

17h20

O processo de ensino e aprendizagem musical – um estudo de caso na banda de
música do Colégio Militar de Brasília
Elias Nascimento (UnB)

17h40

As diferentes abordagens didáticas nas versões de “Elementos de Música e Método
de Forte-Piano Op. 19” de João Domingos Bomtempo
Karen Wiprich (UFSM)

Programação das Comunicações
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18h00

O Repertório do Pianista acompanhador de Ballet Clássico: a referência nas edições
de partituras
Mônica Maia (UFG)

Terça-Feira, 03 de junho de 2014		

Sala 3

Coordenação: Denise de Almeida Felipe
HISTÓRIA, MEMÓRIA, ORALIDADE E PATRIMÔNIO IMATERIAL
17h00

O paradigma das marchas das bandas cabaçais do alto sertão paraibano
Erivan Silva

17h20

Os cantos e os cantos de lavadeiras
Harue Tanaka (UFPB)

17h40

O pensamento métrico-sêmantico: análise da escrita cancional a partir de pressupostos orais e cognitivos
Heverson Nogueira (UnB)

18h00

O Freak Show de Júlia Pastrana – corpo, recepção e performance
Izabela Nascente (UFG)

Terça-Feira, 03 de junho de 2014		

Sala 4

Coordenação: Anderson Rocha
MUSICOLOGIA HISTÓRICA, NOVOS OBJETOS E TRAJETÓRIAS
17h00

Novas relações cordais em cantos religiosos populares católicos e a difusão fractal
das mudanças decorrentes do Concílio Vaticano II
Fernando Lacerda (Unesp)

17h20

Localização do tratado Nova Arte de Viola em bibliotecas
José Jarbas Pinheiro

17h40

A recepção nas obras de Heitor Villa-Lobos
Natália Bueno (UFG)

18h00

Panorama histórico sobre empreendimentos editoriais no Brasil
Samanta Adriele (UFBA)

Programação das Comunicações
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Quinta-Feira, 05 de junho de 2014		

Sala 1

Coordenação: Gyovana de Castro Carneiro
MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A EDUCAÇÃO
17h00

O acervo musical de Dom Marcolino Dantas: fontes de uma educação musical ultramontana
Fernando Lacerda (UNESP)

17h20

Educação musical feminina, uma análise comparativa (séc. XIX e XX) – um estudo
de caso
Paula Penello (UFRJ)
MUSICOLOGIA HISTÓRICA, NOVOS OBJETOS E TRAJETÓRIAS

17h40

A presença do discurso da mineiridade em algumas obras do violonista, guitarrista
e compositor Toninho Horta
Daniel Lovisi (UFMG)

18h00

O Violão Feminino na República: Um viés histórico através da revista O Violão
José Jarbas Pinheiro

Quinta-Feira, 05 de junho de 2014		

Sala 2

Coordenação: Denise de Almeida Felipe
HISTÓRIA, MEMÓRIA, ORALIDADE E PATRIMÔNIO IMATERIAL
17h00

Ô de Casa, Ô de Fora: sobre o debate entre a música ritual católica e o apelo por
enculturação
José Reinaldo (UFG)

17h20

Os Jogos Teatrais de Viola Spolin – Uma relação entre Experiência e Memória
Karine Ramaldes (UFG)

17h40

Quadrilhas de San Martín
Maria Debora

18h00

As Performances das Quadrilhas Juninas como Patrimônio Cultural Imaterial
Samuel Zaratin (UFG)

Programação das Comunicações
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Quinta-Feira, 05 de junho de 2014		

Sala 3

Coordenação: Anderson Rocha
MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A CENA DRAMÁTICA
17h00

A Tragédia a partir do Espírito da Música: noções da filosofia de juventude de Nietzsche
Walkiria Batista (UFG)
HISTÓRIA, MEMÓRIA, ORALIDADE E PATRIMÔNIO IMATERIAL

17h20

Hamlet entre Memória e Esquecimento: um diálogo entre Hamlet e a liminaridade
Edlúcia Robélia

17h40

Johan Huizinga: jogo cultural – relações com os estudos das performances culturais
Onira Avila

18h00

Memória, Hábito e Esquecimento: uma investigação pela via fotográfica dos caminhos compositivos da obra “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust
Saulo Dalago

Programação das Comunicações
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Programação Artística
02 de Junho (segunda-feira) / June 2nd (Monday)

20h

Recital / Recital: Viola Brasileira em Concerto
Ivan Vilela (USP)
Local: Theatro de Pyrenópolis

3 de Junho (terça-feira) / June 3rd (Tuesday)

16h30

Café com Letras
Espaço de Convenções - Pousada dos Pireneus

20h30

Recital / Recital: A Bota do Diabo em Concerto
Música: Chiquinha Gonzaga
Texto: Avelino de Andrade
Realização: UFU - UFRJ - EMAC/UFG
Local: Theatro de Pyrenópolis

04 de Junho (quarta-feira) / June 4th (Wednesday)

16h00

Café com Música
Espaço de Convenções - Pousada dos Pireneus

20h30

ENTREMEZ: O Grande Governador da Ilha dos Lagartos (1773)
Texto de Antônio José da Silva “O Judeu”
Música: Antônio Teixeira e Carlos Seixas
Realização: FCSH/CESEM - Univers. Nova de Lisboa - Portugal – EMAC/UFG
Local: Theatro de Pyrenópolis

Programação Artística
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05 de Junho (quinta-feira) / June 5th (thursday)

16h30

Café com Música
Espaço de Convenções - Pousada dos Pireneus

20h30

Recital / Recital: Flauta e Piano na Belle Époque Brasileira
Duo Limiares: Sara Lima (flauta)
Robervaldo Linhares (piano)
Realização: EMAC/UFG
Local: Theatro de Pyrenópolis

06 de Junho (sexta-feira) / June 6th (Friday)

16h30

CAFÉ COM MÚSICA
Espaço de Convenções - Pousada dos Pireneus

20h

Recital / Recital: Academia dos Renascidos
Realização: FCSH/CESEM - Univers. Nova de Lisboa - Portugal – EMAC/UFG
Local: Cine Pireneus

Programação Artística
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Apresentações Artísticas
Theatro de Pyrenópolis			

2 de junho, 20h
Viola Brasileira em Concerto
Ivan Vilela

Doutor em Psicologia Social pela USP, Graduado e Mestre em Composição Musical pela UNICAMP.
É professor da Escola de Comunicação e Artes de
Universidade de São Paulo onde leciona história da
Música Popular Brasileira, Percepção Musical, Rítmica, Música de Câmara e Viola Brasileira. Com seus
CDs foi indicado a vários prêmios voltados à cultura
e à Música Brasileira como Prêmio IBAC (Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura), Interações Estéticas FUNARTE, Prêmio Rival BR de Música Popular Brasileira, Prêmio Sharp, Medalha Carlos Gomes
da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de
Arte) dentre outros.
Possui intensa atividade como instrumentista, compositor e arranjador, atuando como solista e
junto a grupos.
Suas pesquisas estão voltadas ao universo da Cultura Popular e da Música Popular Brasileira.
Programa:
Prá Matar a Saudade de Minas (Ivan Vilela)
Asa Branca (L. Gonzaga e H. Teixeira)
arr. Ivan Vilela
Viola Quebrada (M. de Andrade)
arr. Ivan Vilela
Pescador (Xisto Bahia)
arr. Ivan Vilela
Suíte Sons de Infância (Ivan Vilela)
Paisagens (Ivan Vilela)
Nós Fiéis (G. Veiga e C. Brandão)
arr. Ivan Vilela
Sertão (Ivan Vilela)
Solidão (Ivan Vilela)
O Castelo dos Mouros (Ivan Vilela)
Armorial (Ivan Vilela)
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Theatro de Pyrenópolis			

3 de junho, 20h30
A Bota do Diabo
Ópera em três atos e quatro
quadros-versão concerto
Música de Chiquinha Gonzaga
Libreto de Avelino de Andrade

Este concerto representa o resultado parcial da pesquisa “A Bota do Diabo: Uma Mágica de Chiquinha Gonzaga
- Restauro e memória da música Brasileira”, que teve início com uma proposta de
intercâmbio entre pesquisadores das IFES UFU/UFG/UFRJ, e que conta hoje com um bolsista FAPEMIG e dois orientandos voluntários. Será realisado pelos alunos de canto do Curso de Música da UFU
sob a orientação dos professores Flávio Carvalho, Poliana Alves e Irley Machado numa integração entre
ensino, pesquisa, e extensão.
Ficha Técnica:
Direção Geral: Flávio Carvalho
Direção Musical: Poliana Alves
Direção Cênica: Irley Margarete Machado
Pianista Colaborador: Thiago de Freitas
Cantores:
Luiz Henrique Machado
Rogério Soares
Wenderson Oliveira
Paulo Henrique Fernandes Costa
Luisa Vogt
Marina Tanus
Jene Kele Resende
Cristiane Gonçalves
César Ferreira Costa
Rafael Carrijo
Juracy Alves
A Bota do Diabo
A Bota do Diabo é uma peça fantástica (mágica) de Chiquinha Gonzaga, com texto de Avelino
de Andrade, ambos brasileiros. Estreou em Lisboa, no Theatro Avenida, em dezembro de 1908 e, em
1909, provavelmente em abril, veio para o Rio de Janeiro. Diversas peças para uso doméstico, derivadas dessa mágica, foram publicadas, em versões reduzidas. Entre essas peças, citamos o Dueto Luminarias e Diabo, o Maxixe para canto e piano, a barcarola Marinagem, para coro a capela, o Romance da
Princesa, para canto e piano. Algumas das peças derivadas de A Bota do Diabo integram o recital hoje
apresentado.
Apresentações
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A obra manuscrita completa pertence o acervo do Instituto Moreira Salles (RJ), que cedeu cópia
digitalizada da mesma à Professora Vanda Freire (UFRJ), para uso em seu projeto de pesquisa, material
esse que propicia o presente recital, cabendo destacar que a transcrição da obra e o libreto estão a cargo
do Professor Flávio de Carvalho (UFU). A parceria se completa dom a UFG, que, no momento, projeta
a realização do espetáculo completo. A obra tem 3 atos e apresenta as características que remontam às
origens do gênero, assim como características peculiares às mágicas do final do século XIX e início do
século XX, que são permeadas de elementos do teatro de revista. Como características originais das
mágicas, destacamos o enredo fantástico, os aparatos cênicos que garantem os efeitos mágicos, a música
orquestral e vocal que se entrelaça com os aspectos cênicos e literários, construindo os significados do
enredo. Como características do teatro de revista, as mágicas desse período incorporaram músicas do repertório urbano cotidiano, inclusive de dança (maxixe, lundu, polca, valsa, entre outras), e a sátira social
mais explícita, deixando gradativamente de recorrer a tempos e espaços longínquos e imaginários como
recurso para críticas sutis à realidade da época.
A Bota do Diabo fez sucesso nos dois países e recebeu críticas elogiosas dos jornais da época,
atraindo público numeroso aos teatros em que foi encenada.
Vanda Freire

Theatro de Pyrenópolis			

4 de junho de 2014, 20h30
Entremez intitulado
O Grande Governador da Ilha dos Lagartos

Extraído de Vida do grande D. Quixote de la
Mancha e do Gordo Sancho Pança, de Antônio José
da Silva (“O Judeu”).
Ópera que se representou no Teatro do Bairro
Alto de Lisboa, no mês de outubro de 1733, ornado de
música de Antônio Teixeira e Carlos Seixas.
Espetáculo resultante de investigações desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisas e Produção Cênico Musical da EMAC-UFG e pelo Núcleo Caravelas - CESEM/Universidade Nova de Lisboa.
Confecção de bonecos e adereços:
Daiane Darling Assunção, Evaristo Rezende de Oliveira, Natália Santos Paiva e Raquel Pereira Rosa
Orientação e Concepção:
Francisco Guilherme de Oliveira Júnior
Adaptação do texto:
David Cramer, Ana Guiomar R. Souza e Robervaldo Linhares
Direção Musical:
Carlos Henrique Costa e Ângela Barra
Direção artística:
Kleber Damaso Bueno
Apresentações
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Produção Geral:
Ana Guiomar do Rego Souza
Entreatos:
Michael Jhonatas de Souza Vieira, Rhallster Leal de Oliveira e Thyago Sousa Bento
Contra regragem:
Lara Dias Moura e Lorenna Lopes Biasi
Indumentária:
Amanda Marques e Francisco Guilherme de Oliveira Júnior
Iluminação:
Rodrigo Assis
Fotografia:
Rhanna Asevedo e Zé Keti
Cantores:
Sancho - Felix Bauer
Cirurgião - José Ricardo Eterno
Mulher - Ângela Barra
Meirinho - Alexandre Vaz
Médico - Wdemberg Silva
Orquestra de Câmara Jean Douliez da EMAC/UFG:
Regência e cravo - Carlos Henrique Costa
Violino I - Ricardo Seoud e Samuel Mark
Violino II - Anderson Rocha e Isaac Gonçalves
Clarinetas - Laércio Silva e Teran Alexander Keith
Trompete - Alessandro da Costa
Trombone - Marcos Botelho
Fagote - Felipe Arruda
Cellos - Guilherme Ficarelli e Ana Cláudia Nunes
Contrabaixo - Hugleivison Pinheiro
Atuação e manipulação dos bonecos:
Sancho Pança - Saulo Germano Dallago
Meirinho - Ewerton Henriky Teixeira e Rannier Ribeiro Motta
Reclamante - Guerhard Sullivan Castro
Taverneiro - Carlos Ferreira Campos
Mulher - Raquel Pereira Rosa e Tuan Inaiê Neiva Batista
Homem - Cleber Vieira dos Santos
Burro - Rannier Ribeiro Motta
Estátua da justiça - Brisa Xavier Pontes
Médico e Cirugião - Guerhard Sullivan Castro e Cleber Vieira dos Santos
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Theatro Pyrenópolis			

5 dejunho, 20h30
Flauta e piano na Belle Époque brasileira
Duo Limiares

Flauta: Sara Lima
Piano: Robervaldo Linhares
O Duo Limiares, formado pela flautista Sara
Lima e pelo pianista Robervaldo Linhares, estreou
em 2005 com o compromisso de divulgar repertórios
pouco visitados. Com isso, o duo tem interpretado
tanto obras recentes, como a Sonata para flauta e
piano (2012), escrita pelo compositor Estércio Marquez Cunha e dedicada ao Duo Limiares, como obras
da Belle Époque brasileira, além de contemplar o repertório tradicional para a formação flauta e piano.
Programa:
Ernesto Nazareth (1863-1934) - Odeon
Lina Pesce (1913-95) - Bem-te-vi atrevido
Patappio Silva (1880-1907) - Margarida
Eduardo Souto (1882-1942) - O despertar da montanha
Pixinguinha (1897-1973) - Rosa
Aurélio Cavalcanti (1874-1915) - Chorosa
Chiquinha Gonzaga (1847-1935) - Lua branca
Patappio Silva (1880-1907) - Oriental
Giovanni D’Alice (1897-1968) - Não sejas má, titia!
Chiquinha Gonzaga (1847-1935) - Corta-jaca
Sara Lima (flauta)
Sara Lima da Silveira Costa é mestre em Música pela UFMG e especialista em Performance Musical
pela UFG. Primeira flautista da Orquestra Sinfônica de Goiânia de 2001 a 2005. Assume a posição de
Primeira Flautista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto (OSRP), ainda em 2005, permanecendo
até agosto de 2012. Atualmente desenvolve intenso trabalho de música de câmera com o Duo Limiares,
juntamente com o pianista Robervaldo Linhares. Solista de grandes orquestras brasileiras, e como a
Sinfônica de Goiânia, Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, Orquestra de Câmara Goyazes,
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Banda Sinfônica do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Goiás (CEFET - GO) e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). Atuou como intérprete na
gravação de vários CDs, destacando-se dentre eles: “Mozart e Beethoven” e “Coletâneas” produzidos
pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto no ano de 2007, “Danças de outros tempos” produzidos pelo
Instituto Casa Brasil de Cultura em 2006, “Cantorias de Natal” e “Lento Acalanto”, produzidos por Yara
Moreyra pelo selo Stella, nos anos de 1997 e 2000, respectivamente.
Robervaldo Linhares (piano)
“Fazer nuances com tal sobriedade de dinâmicas é dificílimo. E você conseguiu com maestria.
Lírico, pungente, saudoso, nunca fácil, piegas. Definitivamente o coloco como meu pianista ideal, meu
intérprete Maior.” Almeida Prado
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“Ser um pianista com a delicadeza de toque e com força de expressão como a sua é um privilégio
para poucos eleitos. Mais ainda, ser um poeta que mostra um sentimento indefinido do mundo através
da palavra ambígua e musical é um dom de rara cepa. Você é um trovador que insiste em derramar sua
arte em tempos de guerra. A esta você responde com amor, sol e lua. Obrigado pelo livro, obrigado pelos
poemas, obrigado pela música.” Ricardo Tacuchian
Ficha técnica:
Flauta e direção visual: Sara Lima
Piano e direção musical: Robervaldo Linhares
Iluminação: Kleber Damaso
Apoio de palco: Paulo Vitor dos Santos Pereira

Cine Pireneus			

6 de junho, 20h

Alberto José Vieira Pacheco, tenor
É Doutor e Mestre em Canto pela UNICAMP (Universidade
Estadual de Campinas). É autor de dois livros: “O Canto Antigo
Italiano” e “Castrati e outros virtuoses”, ambos publicados pela editora
Annablume. Realizando pós-doutorado na Universidade Nova de
Lisboa, CESEM, como bolsista da FCT (Fundação para a Ciência e
Tecnologia de Portugal), é um dos membros fundadores do Caravelas,
Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, de cujo
Newsletter é editor. É autor de vários artigos publicados em revistas científicas, livros e coleções de
ensaios. É coordenador/editor do Dicionário Biográfico Caravelas e membro fundador da Academia dos
Renascidos, grupo musical que tem por objetivo executar o repertório vocal luso-brasileiro. Em 2012,
Pacheco foi convidado a colaborar com a gravação do CD 18th century Portuguese Love Songs do grupo
inglês L’Avventura London, pelo selo Hyperion, atuando como um especialista em pronúncia e prosódia
do Português Cantado. No início de 2013, foi o responsável pelo curso de Canto do Atelier du Séminaire
‘Rythmes Brésiliens’, realizado pelo GRMB-OMF, da universidade Paris-Sorbonne.

Andréa Luísa Teixeira, piano e flauta
É doutoranda em Ciências Musicais pela Universidade Nova de
Lisboa, Portugal e Mestre em Etnomusicologia pelo Conservatório
Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, como bolsista da CAPES.
Trabalha como pianista-acompanhadora da EMAC-UFG e pesquisadora
etnomusicóloga da PUC-Go. Tem divulgado a música luso-brasileira
em países das três Américas, Europa e Ásia. Detentora de 18 prêmios
nacionais e internacionais de piano, como o 3° lugar no Concurso
Internacional de Piano Maryse Cheilan, França e o 1° lugar no Concurso Villa-Lobos, São Paulo. Autora
do livro: A Densidade do Próprio na Folia de Reis: uma investigação acerca de tempo, mito, memória
e sentido. Ed. Kelps. 2009. Idealizadora do Projeto Sons do Cerrado (PUC-Go), de mapeamento das
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manifestações folclóricas, com 13 volumes de CD´s editados, e membro-fundadora da Academia dos
Renascidos, de divulgação da música luso-brasileira. É integrante do Núcleo de Investigação Caravelas
e colaboradora do Centro de Estudos em Sociologia e Estética Musical, ambos da Universidade Nova de
Lisboa. Foi condecorada com a Comenda Anhanguera pelo Governo do Estado de Goiás pela divulgação
da cultura brasileira.

David Cranmer
Radicado em Portugal desde 1981, o musicólogo e organista
inglês, David Cranmer, é docente da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, onde leciona no
Departamento de Ciências Musicais. É doutorado da Universidade
de Londres, sendo atualmente pesquisador responsável pelo projeto
Marcos Portugal, assim como pelo Caravelas - Núcleo de Estudos da
História da Música Luso-Brasileira. Nos últimos anos tem-se dedicado
sobretudo a investigações sobre aspetos da ópera e música teatral em
Portugal e no Brasil, nos séculos XVIII e XIX.
Em Lisboa, é organista da Igreja Anglicana de Saint George desde 1982, tendo atuado igualmente
em recitais de órgão em Portugal, França, Inglaterra e no Brasil. No ano 2000 gravou, com o Coro de
Câmara de Lisboa, o disco “A Capela do Rei Magnânimo”, dedicado à música sacra (e para órgão) do
reinado de D. João V (Selo PortugalSom). Desde 2011 participa regularmente (como pianista e cravista)
nos concertos do conjunto “Academia dos Renascidos”. De 1997 a 2001 foi Diretor Artístico do Festival
Internacional de Música de Mafra.

Academia dos Renascidos
Grupo fundado em 2010 por Alberto Pacheco e Andrea Teixeira,
a Academia dos Renascidos tem se apresentado regularmente desde
então, atraindo para si outros músicos. O nome do grupo é uma
homenagem à Academia Brasílica dos Renascidos, fundada na cidade
de Salvador, Bahia, Brasil, em 1759, e que tinha como objectivo
fomentar a produção literária daquela cidade. Fica assim evidente
que estamos interessados nas relações entre música e literatura e, em
especial, no repertório de câmara ou de salão produzido no território do
antigo império luso-brasileiro, como é o caso das modinhas, lundus, hinos, e recitativos de salão. É dos
“renascidos”, pois temos como grande objectivo dar nova vida a músicas que permaneçam silenciadas
nos arquivos. Portanto, assumimos como compromisso pessoal fazer pelo menos uma “estreia moderna”
por concerto. No presente programa, temos a estreia moderna de Angelitude, recitativo de salão de
Chiquinha Gonzaga, e da Marcha e Passo Dobre de Marcos Portugal. Por outro lado, como este ano
comemoramos os 250 anos de nascimento de Alberto Nepomuceno, e os 75 anos de Ricardo Tacuchian,
homenageamos este dois importantes compositores brasileiros com uma pequena seleção de suas obras.
Tenor: Alberto Pacheco (AP)
Piano/Flauta: Andréa Teixeira (AT)
Piano/Cravo: David Cranmer (DC)
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Pirenópolis, Cine Pireneus			

6 de junho, às 20h

PROGRAMA:
Ricardo Tacuchian (1939-)
Da série Este verão eles chegaram
As Capivaras (DC)
Os Bem-te-vis (AT)
Ricardo Tacuchian - Versos Populares
Lá em cima d’aquele morro (AP, AT)
Furtado Coelho (1831-1900)
Bulhão Pato (1828-1912)
Elisa - Recitativo (AP,AT)

António Osternold
Bento Silva
Sempre! - Recitativo (AP, TP)
Alberto Nepomuceno (1864-1920)
Osório Duque Estrada
Trovas I - (AP, TP)
Alberto Nepomuceno (1864-1920)
Prelúdio e fuga (DC)

Elias Álvares Lobo (1834-1901)
Chá preto sinhá - Lundu (AP,TP)

Francisca Gonzaga (1847-1935)
Dr. Gonzaga Filho
Angelitude - Recitativo (AP, TP)

Marcos Portugal (1762-1830)
Marcha e Passo dobre (DC)

José Maurício [de Coimbra] (1752-1739)
Que fiz eu (AP, TP)

João Rodrigues Esteves (ca.1690-ca.1755)
Quis non posset contristari (AP, DC)
do Stabat Mater

António Teixeira (1707-1774)
António José da Silva (1705-1739)
Toda a minha alma (AP, DC)
Ária de Proteu em As variedades de Proteu

Eduardo Burnay (1877-1926)
Fado Burnay (AT)

Apresentações

Anónimo
Ausente Saudoso e triste (AP, AT, DC)
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Convidados
Debatedores e Conferencistas
Prof. Dr. Alberto José Vieira Pacheco (Universidade Nova de Lisboa)
Profa. Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Profa. Dra. Ana Maria Liberal (CESEM, FCSH-UNL/i2ADS, FBAUP-UP)
Prof. Dr. André Henrique Guerra Cotta (UFF)
Prof. Dr. Anselmo Guerra de Almeida (UFG)
Prof. Dr. Antônio Herculano Lopes (Fundação Casa de Rui Barbosa - Rio de Janeiro)
Prof. Dr. Avelino Romero Pereira (UNIRIO)
Profa. Dra. Beatriz Duarte Pereira de Magalhães Castro (UnB)
Prof. Dr. David Cranmer (Universidade Nova de Lisboa)
Profa. Dra. Eleonora Zicari Costa de Brito (UnB)
Prof. Dr. Estércio Marquez Cunha (UFG)
Profa. Dra. Fernanda Albernaz do Nascimento (UFG)
Prof. Dr. Ivan Vilela Pinto (USP)
Prof. Dr. Javier Osório (Universidad Alberto Urtado - Chile)
Profa. Dra. Magda de Miranda Clímaco (UFG)
Profa. Dra. Márcia de Melo Martins Kuyunjian (UnB)
Prof. Dr. Marcos Tadeu Holler (UDESC)
Profa. Dra. Maura Penna (UFPB)
Prof. Dr. Noé Freire Sandes (UFG)
Prof. Dr. Paulo Ferreira de Castro (FCSH/CESEM - Universidade Nova de Lisboa)
Prof. Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Profa. Dra. Sônia Ray (UFG)
Profa. Dra. Vanda Lima Bellard Freire (UFRJ)

Artistas
Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ/CESEM/UNL)
Anderson Rocha (UFG)
Andréa Luísa Teixeira (UFG/CESEM/UNL)
Aurélio Sousa Nogueira (PPG/Música - UFG)
Ângela Barra (UFG)
Antônio Marcos Cardoso (UFG)
Carlos Henrique Costa (UFG)
David Cranmer (CESEM/ FCSH/ UNL)
Flávio Cardoso de Carvalho (UFU)
Jackes Douglas Nunes Angelo (PPG/Música - UFG)
Kleber de Oliveira Damaso (UFG)
Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Sara Lima
Saulo Germano Dallago (UFG)
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Debatedores e Conferencistas
ALBERTO JOSÉ VIEIRA PACHECO
Alberto Pacheco é Doutor e Mestre em Canto pela UNICAMP
(Universidade Estadual de Campinas). É autor de dois livros: “O Canto
Antigo Italiano” e “Castrati e outros virtuoses”, ambos publicados pela
editora Annablume. Realizando pós-doutorado na Universidade Nova
de Lisboa, CESEM, como bolsista da FCT (Fundação para a Ciência e
Tecnologia de Portugal), é um dos membros fundadores do Caravelas,
Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, de cujo Newsletter
é editor. É autor de vários artigos publicados em revistas científicas, livros
e coleções de ensaios. É coordenador/editor do Dicionário Biográfico Caravelas e membro fundador
da Academia dos Renascidos, grupo musical que tem por objetivo executar o repertório vocal lusobrasileiro. Em 2012, Pacheco foi convidado a colaborar com a gravação do CD 18th century Portuguese
Love Songs do grupo inglês L’Avventura London, pelo selo Hyperion, atuando como um especialista
em pronúncia e prosódia do Português Cantado. No início de 2013, foi o responsável pelo curso de
Canto do Atelier du Séminaire ‘Rythmes Brésiliens’, realizado pelo GRMB-OMF, da Universidade
Paris-Sorbonne.

ANA GUIOMAR RÊGO SOUZA
Doutora em História Cultural pela Universidade de Brasília (UnB).
Mestra em Música pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Bacharel
em Música - Piano pela UFG. Professora Adjunta da UFG, lecionando na
Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Música desta da Escola
de Música e Artes Cênicas (EMAC). É atualmente Diretora da EMAC. Foi
coordenadora do Curso de Especialização em Ensino da Música e Processos
Interdisciplinares e do curso de Licenciatura em Música. Lidera o grupo
de pesquisa “Arte, Educação, Cultura” do Diretório de Pesquisa do CNP.
Coordena o “Laboratório de Musicologia Brás Wilson Pompeu de Pina Filho”
da EMAC/UFG. É Presidente do IV Simpósio Internacional de Musicologia/
VI Encontro de Musicologia Histórica, realizado pela UFG e UFRJ na cidade de Pirenópolis e do
39º Festival Internacional de Música da EMAC/UFG. Atua como pesquisadora nas linhas “Música,
Cultura e Sociedade” e “Musicologia: Identidades, Representações e Processos Interdisciplinares”,
tendo publicado em livros, revistas científicas e anais tanto na área de Música como na área de História
Cultural. Integra o “Núcleo de Pesquisas Musicológicas” e o “Grupo de Produção Cênico-Musical” da
EMAC/UFG, tendo participado da produção e óperas e musicais resultantes de pesquisas históricas e
musicológicas.
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ANA MARIA LIBERAL
Formada em Engenharia Civil, fez pós-graduação em Piano e doutorado
em História da Música na Universidade de Santiago de Compostela, sob
a orientação do Professor Carlos Villanueva. Suas publicações incluem a
revisão das partituras musicais do Gradual de Eurico Tomás de Lima (2006),
o livro “Para os pequenos violoncelistas” (2004) publicado pela Universidade
do Minho, o Catálogo do Espólio Musical (Edição do Clube Portuense, 2007)
e artigos plublicados em revistas científicas. Ana Maria Liberal é co-autora
dos livros “A Música de Junqueiro (Porto: Universidade Católica Portuguesa,
2009) e da coleção de três livros “Casas da Música no Porto” (Paços de
Melody: uma pesquisa histórica de locais de música, no Inglês versão, 20092011). Também assina uma coluna regular “Estórias do Porto Musical” na revista “O Tripeiro”. Integra
o “Núcleo de Pesquisas Musicológicas” e o “Grupo de Produção Cênico-Musical” da EMAC/UFG,
tendo participado da produção e óperas e musicais resultantes de pesquisas históricas e musicológicas.
Atualmente é pesquisadora do CESEM, da Universidade Nova de Lisboa, e professora na Escola Superior
de Música e Artes do Espetáculo, do Instituto Politécnico do Porto.

ANDRÉ GUERRA COTTA
Doutor em Musicologia pelo PPGM-UNIRIO (2009). Mestre em
Ciências da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000).
Especialista em Musicologia Brasileira pela Escola de Música da UFMG, onde
também se graduou em Regência (1995). Tem experiência na área de Artes,
com ênfase em Musicologia, atuando principalmente nos seguintes temas:
acervos de música, música brasileira, pesquisa em música, tratamento da
informação. Pesquisador atuante em projetos significativos para a musicologia
brasileira na última década, tais como os projetos “Acervo da Música
Brasileira / Restauração e Difusão de Partituras” (PETROBRAS/FUNDARQ/
BUREAU CULTURAL, 2001-2003), “Reorganização e digitalização do
Acervo do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro” (PETROBRAS/Movimento.com, 2005), “Instalação
e Difusão do Museu da Música de Mariana” (PETROBRAS/FUNDARQ, 2007/2008), “Organização e
Disponibilização do Acervo Cleofe Person de Mattos” (PETROBRAS/Movimento.com, 2008/2009).

ANSELMO GUERRA DE ALMEIDA
Possui graduação em Composição e Regência pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1986), mestrado em Ciência
da Computação pela Universidade de Brasília (1992) e doutorado em
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (1997). Foi pesquisador visitante no CRCA - Center for Research in
computing and The Arts da Universidade da Califórnia San Diego (1995/6)
Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal de Goiás.
Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Música Computacional,
atuando principalmente nos seguintes temas: composição musical,
música computacional, música eletroacústica, música contemporânea.
Foi coordenador do Mestrado em Música da UFG por três mandatos e é vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Música Eletroacústica - SBME. http://ufg.academia.edu/AnselmoGuerra
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ANTONIO HERCULANO LOPES
Doutor em estudos de performance pela New York University, mestre
em sociologia pela Universidade de Brasília e bacharel em direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador titular de
história da Fundação Casa de Rui Barbosa e editor da revista Escritos. Integra
o Comitê Científico do GT Nacional de História Cultural da Anpuh e coordena
o GT de Pensamento Social no Brasil da Anpocs. Foi diplomata, bailarino,
ator e diretor de teatro e pesquisador da Fundação Nacional Pro-Memória/
Iphan. Com diversos artigos em periódicos científicos, especialmente sobre
história do teatro, organizou entre outros os livros Entre Europa e África:
a invençãodo carioca (Topbooks, 2000); Religião e performance ou as
performances das religiões brasileiras (FCRB, 2007) e Música e história no longo século XIX, com
Martha Abreu, Martha Uchôa e Monica Velloso (FCRB, 2011).

AVELINO ROMERO PEREIRA
Professor Adjunto de História da Música da UNIRIO desde 1999, é
historiador formado pela UFRJ (1988). Dedica-se há quase 30 anos ao estudo
das relações entre História e Música, com uma Dissertação de Mestrado,
publicada, sobre o compositor Alberto Nepomuceno e a confluência
entre ideias políticas e estéticas no início da República no Brasil (UFRJ,
1995) e uma Tese de Doutorado inédita sobre tango e sociedade argentina
(UFF, 2012). Desenvolve também um trabalho artístico como pianista e
bandoneonista, dedicando-se prioritariamente à música brasileira e ao tango.

BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHÃES CASTRO
Primeiro prêmio do Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris onde estudou flauta e música de câmara, história da música e análise com
Jean-Pierre Rampal, Michel Debost, Maurice Bourgue, Christian Lardé, Brigitte
François-Sappey e Betsy Jolas. Poss,ui doutoramento pela The Juiliard School
of Music (1992) de Nova Iorque, permanecendo ainda hoje o único latinoamericano a possuir tais titulações. Realizou estudos de pós-doutoramento
em musicologia na Universidade Nova de Lisboa como pesquisador-bolsista
da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal (2002-2008). Prêmios
semelhantes foram concedidos pela Bibliothèque Nationale de France - Départament de Musique
(Programme Profession Culture, 2007), Fundación Carolina-CSIC-Instituición Milà y Fontanals de
Barcelona (2008), e pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (2009). Seu trabalho musicológico foca a
difusão da música instrumental no Brasil e as questões epistemológicas sobre o trabalho musicológico. Suas
atividades relacionadas a arquivologia incluem ações como coordenador-membro dos grupos de trabalho
RISM & RILM-Brasil e Presidente da seção brasileira da Associação de Bibliotecas de Música AIBM/
IAML-Brasil. Professor Associado da Universidade de Brasília e Editora-Chefe da revista científica “Música
em Contexto,” atualmente trabalha na sua primeira publicação centrada sobre a música instrumental do
XVIII e início do século XIX no Brasil. Membro da Sociedade Internacional de Musicologia (IMS) e do
Comitê Gestor para a constituição da Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS). Coordena ainda o
Espaço de Estudos Musicológicos - Arquivo Claudio Santoro da Biblioteca Central da UnB na elaboração
de procedimentos para catalogação musical em MARC 21 a partir das normativas RISM.
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DAVID CRANMER
Radicado em Portugal desde 1981, o musicólogo e organista inglês,
David Cranmer, é docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da
Universidade Nova de Lisboa, onde leciona no Departamento de Ciências
Musicais. É doutorado da Universidade de Londres. Integra a direção do
Centro de Estudos da Sociologia e Estética Musical (CESEM), sendo
responsável pelo projeto Marcos Portugal, assim como pelo Caravelas
- Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira. Investiga
atualmente vários aspetos da música teatral em Portugal e no Brasil nos
séculos XVIII e XIX. Em Lisboa, é organista da Igreja Anglicana de Saint
George desde 1982, tendo atuado igualmente em recitais de órgão em
Portugal, França, Inglaterra e no Brasil. Desde 2011 participa regularmente (como pianista e cravista)
nos concertos do conjunto “Academia dos Renascidos”, um grupo de cantores e instrumentistas que se
dedica especialmente à recuperação dos repertórios menos conhecidos portugueses e brasileiros. É coautor (com Manuel Carlos de Brito) de Crónicas da vida musical portuguesa na primeira metade do
século XIX (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1990), autor de Laudate Domino: introdução
à música sacra (Lisboa: Paulus, 2009) e editor de Mozart, Marcos Portugal e o seu tempo (Lisboa:
Edições Colibri/CESEM, 2010), David Perez: Variazioni per mandolino (edição fac-similada com
introdução, Lisboa: Edições Colibri/CESEM, 2011) e de Marcos Portugal: uma reavaliação (Lisboa:
Edições Colibri/CESEM, 2012).

ELEONORA ZICARI
É professora associada do Departamento de História da Universidade
de Brasília. Mestre e Doutora em História pela UnB. É líder do grupo de
pesquisa, registrado no Diretório de Pesquisas do CNPq, História e Música:
compondo identidades, fazendo histórias. Acaba de organizar (com Mateus
de Andrade Pacheco e Rafael Rosa) o livro Sinfonia em prosa. Diálogos da
história com a música. São Paulo: Intermeios, 2013.

ESTERCIO MARQUEZ CUNHA
Nasceu em Goiatuba, GO em 1941. Iniciou seus estudos em Goiânia,
onde foi aluno de piano (Classe Prof.ª Dalva M. Pires Bragança) no antigo
Conservatório Goiano de Música. Graduado pelo Conservatório Brasileiro
de Música (Rio de Janeiro-RJ) em Piano, Composição e Regência. Doutor
em Artes Musicais (Composição) pela Oklahoma University-USA.
Professor na Universidade Federal de Goiás, no período de 1967 a 1995,
atuando principalmente nas áreas de Estética e Composição Musical. Foi
também professor na rede de escolas públicas do Estado da Guanabara, no
Conservatório Brasileiro de Música (RJ), no Departamento de Música da
Universidade Federal de Uberlândia (MG) e na Faculdade Carlos Gomes
(SP). Participou na elaboração e difusão do Programa Curriculum Mínimo para o Ensino Fundamental
- Secretaria de Educação do Estado de Goiás - Área de Educação Artística (1990). Seu repertório de
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composições contem obras para instrumentos solos, diversas formações de música de câmera, músicasteatro, orquestra e coro. Escreveu, recentemente, sua segunda ópera As Quatro Estações (texto de Miguel
Jorge). É autor de trilhas sonoras para filmes curta-metragem e teatro, destacando-se, recentemente,
música para a peça teatral Pó (Rosi Martins - Goiânia, GO).
Suas composições têm sido executadas no Brasil e no exterior. Destacam-se em estréias mais
recentes:
- Música para Soprano, Flauta, dois Contrabaixos e Piano - Solistas Marília Álvares, Sonia
Ray, Valerie Albright e Lucia Barrenechea - Houston-USA (2001).
- O Guarda Noite (texto de Ieda Schmaltz) - II Festival do Núcleo de Óperas-EMAC-UFG,
Goiânia, GO (2010).
- Música para Banda nº 1 - Orquestra de Sopros do Cerrado - Regente Cláudio Antunes Goiânia, GO (2010).
- Concerto para Quatro Violões e Orquestra Sinfônica de Santos - Santos-SP.
- Movimentos para Orquestra e Solistas - Orquestra Jovem de Goiás - Regente Eliseu Ferreira
- Goiânia, GO.
Lento Acalanto é um CD (Stella) gravado inteiramente com sua obra.
Tem participação, ainda, nos seguintes CD’s:
- Saracoteio-Piano Brasileiro - Lúcia Barrenechea (Ethos Brasil).
- Oboé do Brasil - José Medeiros (Cultural).
- El Ligno Trio (Ligno).
- Violão em Goiás - Arnaldo Freire (Anhanguera Discos).
- Antologia do Violão Goiano (AFCD)
- Quaternáglia (JHO-Música).
- Música Sacra Brasileira - Regente Norton Morozowicz (Paulus).
- Música de Câmara Vocal - Regente Norton Morozowicz (Paulus).
- Cantorias de Natal (Stella).
De suas obras publicadas destacam-se duas antologias:
- Música de Câmara para Flauta (edição e revisão de Sergio Barrenecheia e Wolney Unes).
Editora UFG - 1997.
- Música para Violino-Música de Câmara com Teclado (edição e revisão de Othaniel Alcântara
Junior). Editora Casa Brasil de Cultura - 2010.

FERNANDA ALBERNAZ
Doutorado em Ciências Sociais - Antropologia pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Mestrado em Arte Publicitária e
Produção Simbólica pela Universidade de São Paulo; Graduação em
Licenciatura em Música pela Universidade Federal de Goiás, Graduação
em Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de Goiás.
Atualmente é professora adjunto IV da Universidade Federal de Goiás.
Tem experiência na área de Música, com ênfase em Educação Musical,
atuando principalmente nos seguintes temas: percepção musical,
currículo, cultura, artes integradas, educação transdisciplinar e formação
de professores. É professora permanente 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 a atual coordenadora do curso de Música Licenciatura da
Universidade Federal de Goiás. É Líder do Diretório de Pesquisa - CNPq - Arte, Educação, Cultura.
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IVAN VILELA
Doutor em Psicologia Social pela USP, Graduado e Mestre em
Composição Musical pela UNICAMP. É professor da Escola de Comunicação
e Artes da Universidade de São Paulo onde leciona História da Música
Popular Brasileira, Percepção Musical, Rítmica, Música de Câmara e Viola
Brasileira. Com seus CDs foi indicado a vários prêmios voltados à Cultura e à
Música Brasileira como Prêmio IBAC (Instituto Brasileiro de Arte e Cultura),
Interações Estéticas - FUNARTE, Prêmio Rival BR de Música Popular
Brasileira, Prêmio Sharp, Medalha Carlos Gomes da Secretaria do Estado
da Cultura de São Paulo, Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos
de Arte) dentre outros. Possui intensa atividade como instrumentista, compositor e arranjador atuando
como solista e junto a grupos. Suas pesquisas estão voltadas ao universo da Cultura Popular e da Música
Popular Brasileira.
JAVIER OSORIO FERNÁNDEZ
Historiador. Posee una Maestría en Estudios Latinoamericanos por
la Universidad de Chile, y candidato a Doctor en Historia por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Docente en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, y en el Magíster en
Musicología Latinoamericana de la misma Universidad. Especialista en
historia de la música popular, estudios culturales sobre el sonido, y la
relaciones entre cultura y política en América Latina. Entre sus publicaciones
se encuentran “El Canto Nuevo y la disidencia de la juventud. La Bicicleta y la
música popular en Dictadura” (A Contracorriente, 2011), “Rock, dependencia
y apropiación. Los Beat 4 y la crítica a la imitación en los años sesenta” (Actas del Congreso Chileno de
Estudios en Música Popular, en edición).
Historiador. Possui Mestrado em Estudos Latino-Americanos pela Universidade do Chile, e
Doutorado em História pela Universidade Católica do Chile. Professor na Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas e no Mestrado em Musicologia Latinoamericana da Universidade Alberto Hurtado.
Especialista em história da música popular, estudos culturais do som, e as relações entre cultura e política
na América Latina. Entre suas publicações estão “A Canção Nova e a dissidência da juventude. Bicicleta
e música popular da Ditadura” (A Contracorriente, 2011), e “Rock, a dependência e a apropriação. The
Beat 4 e a crítica de imitação nos anos sessenta” (Annais do Congresso Chileno de Estudos de Música
Popular, 2013).
MAGDA DE MIRANDA CLÍMACO
É Doutora em História Cultural pela Universidade de Brasília (UnB) e
Mestre em Música pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente
é professora na Graduação e na Pós-Graduação da Escola de Música e
Artes Cênicas da UFG, coordenadora do Núcleo de Estudos Musicológicos
e membro da Comissão de Pesquisa dessa instituição. Como pesquisadora
faz parte ainda do grupo de pesquisa “Arte, Educação, Cultura” do CNPQ,
atuando nas seguintes linhas: “Musicologia: Identidades, Representações e
Processos Interdisciplinares”; “Música Cultura e Sociedade”. Foi membro do
Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) de 2009
a 2012 e desde 2011 integra a coordenação geral do Simpósio Internacional de Musicologia promovido
anualmente pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e pela Escola de Música da UFRJ.
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MARCOS TADEU HOLLER
É bacharel em cravo pela UNICAMP, e na mesma instituição, sob a
orientação da Profa. Dra. Helena Jank, desenvolveu o trabalho de mestrado
sobre a interpretação de recitativos barrocos sob uma perspectiva histórica, e
de doutorado, sobre a música na documentação jesuítica do Brasil colonial.
Recentemente realizou seu pós-doutorado junto à Universidade Nova de Lisboa,
sob a orientação do Prof. David Cranmer. Como cravista foi aluno do Prof.
Edmundo Hora e participou de masterclasses com professores especializados
na interpretação da música antiga, como Jacques Ogg (Holanda), Christoph
Rousset (França), Kenneth Gilbert (Inglaterra), Gisela Gumz (Alemanha)
e Christine Daxelhofer (Alemanha). Desde 1995 é professor de História da
Música no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), instituição na qual
tem se dedicado à pesquisa e orientação de trabalhos na área de musicologia histórica, atuando sobretudo
na pesquisa e levantamento de fontes sobre a história da música em Santa Catarina, e sobre a música na
Companhia de Jesus. É autor do livro Os jesuítas e a música no Brasil colonial, lançado em 2010.

MAURA PENNA
Graduada em Música (Bacharelado e Licenciatura) e Educação Artística
pela Universidade de Brasília. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade
Federal da Paraíba. Doutora em Linguística pela Universidade Federal de
Pernambuco. Atualmente é Professora Adjunto III do Departamento de
Educação Musical da Universidade Federal da Paraíba/UFPB, atuando
na licenciatura em música e no Programa de Pós-Graduação em Música
(mestrado e doutorado) e coordenando o Grupo de Pesquisa Música, Cultura
e Educação. Entre 1984 e 2003, trabalhou na UFPB, na Licenciatura em
Educação Artística, atuando também no Curso de Especialização em Ensino
das Artes e no Mestrado em Educação. Entre março de 2004 a agosto de 2009,
lecionou na Universidade Estadual da Paraíba (em Campina Grande), na graduação em Pedagogia e no
Mestrado em Literatura e Interculturalidade. Autora dos livros Música(s) e seu ensino (Sulina, 2012 - 2ª
edição revista e atualizada), Reavaliações e buscas em Musicalização (Loyola, 1990), além de diversos
artigos sobre educação musical, ensino das artes, música e cultura, publicados em periódicos científicos,
coletâneas e anais de congressos.

NOÉ FREIRE SANDES
Professor da Faculdade de História da UFG, Doutor em História
pela USP (1997), membro do IHGG, Pesquisador CNPq. Publicou
recentemente, além de artigos em revistas especializadas, dois livros:
A invenção da nação entre a monarquia e a República. 2a ed. Goiânia:
UFG, 2011 e O tempo revolucionário e outros tempos: o jornalista
Costa Rego e a representação do passado. Goiânia: UFG, 2012.

Debatedores e Conferencistas

36

Menu
PAULO FERREIRA DE CASTRO
(Doutorado pelo Royal Holloway College, Universidade de Londres/
Reino Unido, com uma tese sobre as implicações musicais da filosofia
de Wittgenstein) é musicólogo, professor do Departamento de Ciências
Musicais da Universidade Nova de Lisboa (Portugal), e membro do
CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical). Tem
publicado vários livros e artigos, incluindo as secções sobre os séculos
XIX e XX numa obra sobre a história da música portuguesa. Para além das
suas actividades como pesquisador, docente e crítico musical, foi Director
do Teatro Nacional de S. Carlos e Presidente da Sociedade Portuguesa de
Investigação em Música. Os seus interesses como pesquisador incluem a
filosofia da música, a teoria dos tópicos, a intertextualidade, e as ideologias do nacionalismo e do
modernismo musical.

ROBERVALDO LINHARES
Pianista e musicólogo. “Fazer nuances com tal sobriedade de
dinâmicas é dificílimo. E você conseguiu com maestria. Lírico, pungente,
saudoso, nunca fácil, piegas. Definitivamente o coloco como meu pianista
ideal, meu intérprete Maior” – assim se expressou acerca de Robervaldo
Linhares o santista Almeida Prado, um dos maiores compositores brasileiros
de todos os tempos. Encantado com a riqueza de toques e profundidade
expressiva do pianismo de Robervaldo Linhares, Ricardo Tacuchian, outro
grande expoente de nossa música, definiu bem: “Ser um pianista com a
delicadeza de toque e com força de expressão como a sua é um privilégio
para poucos eleitos”. Robervaldo Linhares – pianista e poeta –, 1º Prêmio
no Concurso Nacional de Piano do Instituto Brasil-Estados Unidos (1997) e Art-Livre (2002), além
de diversas premiações como melhor intérprete de J. S. Bach, Música Brasileira e Música do Século
XX, iniciou seus estudos de piano com Alexandra Emerich, Heddy Wascheck e os concluiu, na
Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás - EMAC/UFG, com a Profa.
Dra. Marília Laboissière – grande incentivadora de sua carreira e personalidade fundamental em sua
sólida formação estética e pianística. Tem se apresentado, como recitalista, em diversas cidades do
Brasil e do exterior. Grande intérprete e divulgador da música dos séculos XX e XXI, destacam-se
suas interpretações de obras de Seymour Bernstein – que foi pródigo em elogios à performance de
Birds 1 e 2 à época de sua apresentação em Nova York –, Almeida Prado, H. J. Koellreutter, Ronaldo
Miranda, Edino Krieger, Guerra-Peixe, Gilberto Mendes, Cláudio Santoro, Estércio Marquez Cunha.
Dentre as estreias mundiais mais recentes, estão a Sonata nº 12 em sol menor (para piano solo) e o
ciclo de VII Poemas de Amor de Robervaldo Linhares (para barítono e piano), ambas dedicadas a
Robervaldo Linhares e compostas pelo emérito compositor Almeida Prado e a Sonata para flauta e
piano, de Estércio Marquez Cunha, dedicada ao Duo Limiares, que desenvolve com a flautista Sara
Lima. Publicou Poemas de Amor e Variações. Participou do CD O som de Almeida Prado. Mestre em
Música pela Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO (2001), sob a orientação da Profa. Salomea
Gandelman, onde defendeu dissertação sobre o repertório dodecafônico para piano solo do Grupo
Música Viva. Com pesquisa focada na presença dos pianeiros na cena urbana brasileira (dos anos
50 do Império aos 60 da República), recebeu o título de Doutor em História pela Universidade de
Brasília - UnB - (2012), sob a orientação da Profa. Dra. Thereza Negrão. Tem experiência na área
de Artes, com ênfase em Música, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Música
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Ocidental, Cultura Musical Brasileira, Educação Musical e Interpretação Pianística. Robervaldo
Linhares é professor Adjunto da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás
- EMAC/UFG, onde desenvolve trabalhos que procuram conciliar a prática musicológica com a
prática interpretativa.

SÔNIA RAY
Contrabaixista e pesquisadora. Graduada em música pela UNESPSP. Mestre e Doutora em Pedagogia e Performance do Contrabaixo pela
University of Iowa (EUA, 1998) tendo também concluído estágio de pósdoutoramento na University of North Texas (EUA, 2008). Professora
Associada da EMAC-UFG. Em sua atividade como instrumentista no Brasil
e exterior privilegia autores brasileiros e repertório contemporâneo. Artista
convidada da ISB - Inernational Society of Bassists para várias edições
desde 1993. Como contrabaixista, participou em vários eventos artísticos
no Brasil e Exterior incluindo recitais em várias cidades norte-americanas
e residência artística no prestigiado Banff Centre no Canadá. Fundadora e
editora-chefe da Revista Música Hodie (2001-2011) e criadora do SEMPEM - Seminário Nacional
de Pesquisa em Música da UFG (2001). Foi presidente da ANPPOM (gestão 2007-2011) e é sóciafundadora da ABRAPEM - Associação Brasileira de Performance Musical. Sócia-fundadora da ABC
- Associação Brasileira de Contrabaixistas (1990-presente).

VANDA BELLARD FREIRE
Possui Graduação em Composição e Regência pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (1976), Graduação em Licenciatura em Geografia
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1967), Graduação em Piano,
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1968), Mestrado em Filosofia
da Educação pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1980) e Doutorado em
Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992). Realizou no
período 2004/2005 Estágio Pós-Doutoral na área de Musicologia Histórica,
na Universidade Nova de Lisboa, tendo o Dr. Mário Vieira de Carvalho como
pesquisador colaborador. Atualmente é Professora Associada na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, onde leciona e orienta pesquisas na Graduação e
na Pós- Graduação e coordena Projetos de Pesquisa e de Extensão. Presidiu a Associação Brasileira
de Educação Musical (ABEM) no período 1996-2001. Atuou como membro do Comissão Nacional
de Incentivo à Cultura, de 1997 a 2006. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em História da
Música, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Musical, História da Música no Brasil,
Música e Cultura, Musica Brasileira e Ensino de Música. Tem atuado como pesquisadora do CNPq,
de 1994 a 2008, na área de Musicologia Histórica. Tem trabalhos publicados nas áreas de Musicologia
Histórica e Educação Musical.
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ALBERTO JOSÉ VIEIRA PACHECO
Alberto Pacheco é Doutor e Mestre em Canto pela UNICAMP
(Universidade Estadual de Campinas). É autor de dois livros: “O Canto
Antigo Italiano” e “Castrati e outros virtuoses”, ambos publicados pela editora
Annablume. Realizando pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa,
CESEM, como bolsista da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia de
Portugal), é um dos membros fundadores do Caravelas, Núcleo de Estudos
da História da Música Luso-Brasileira, de cujo Newsletter é editor. É autor
de vários artigos publicados em revistas científicas, livros e coleções de
ensaios. É coordenador/editor do Dicionário Biográfico Caravelas e membro fundador da Academia dos
Renascidos, grupo musical que tem por objetivo executar o repertório vocal luso-brasileiro. Em 2012,
Pacheco foi convidado a colaborar com a gravação do CD 18th century Portuguese Love Songs do grupo
inglês L’Avventura London, pelo selo Hyperion, atuando como um especialista em pronúncia e prosódia
do Português Cantado. No início de 2013, foi o responsável pelo curso de Canto do Atelier du Séminaire
‘Rythmes Brésiliens’, realizado pelo GRMB-OMF, da Universidade Paris-Sorbonne.
ANDERSON ROCHA
Doutorando em História Cultural pela Universidade de Brasília, possui
mestrado em Musicologia pela Universidade de São Paulo (2000) e mestrado
em violino pela Louisiana State University (2005). É membro da Associação
Brasileira de Educação Musical, ABEM e professor assistente da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, UFG.

ANDRÉA LUÍSA TEIXEIRA
É doutoranda em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa,
Portugal e Mestre em Etnomusicologia pelo Conservatório Brasileiro de
Música, no Rio de Janeiro, como bolsista da CAPES. Trabalha como pianistaacompanhadora da EMAC-UFG e pesquisadora etnomusicóloga da PUC-GO.
Tem divulgado a música luso-brasileira em países das três Américas, Europa
e Ásia. Detentora de 18 prêmios nacionais e internacionais de piano, como o
3° lugar no Concurso Internacional de Piano Maryse Cheilan, França e o 1°
lugar no Concurso Villa-Lobos, São Paulo. Autora do livro: A Densidade do
Próprio na Folia de Reis: uma investigação acerca de tempo, mito, memória e sentido. Ed. Kelps. 2009.
Idealizadora do Projeto Sons do Cerrado (PUC-GO), de mapeamento das manifestações folclóricas,
com 13 volumes de CD´s editados, e membro-fundadora da Academia dos Renascidos, de divulgação
da música luso-brasileira. É integrante do Núcleo de Investigação Caravelas e colaboradora do Centro
de Estudos em Sociologia e Estética Musical, ambos da Universidade Nova de Lisboa. Foi condecorada
com a Comenda Anhanguera pelo Governo do Estado de Goiás pela divulgação da cultura brasileira.
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ÂNGELA BARRA
É Doutora em Música pela Indiana University. É detentora de diversos
prêmios em concursos de nível nacional e internacional. Apresentou-se sob a
regência dos maestros Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro, Alceo Bocchino,
Emílio de César, Norton Morozowicz, Aylton Escobar, David Junker, Emanuel
Martinez, Ivo Cruz, Jan Harrington, Carmen Tellez, Thomas Baldner, Roberto
Porco, e Imre Palló, dentre outros. Compositores brasileiros e estrangeiros a
escolheram para apresentar suas composições e lhe dedicaram canções, dentre
eles nomes como os brasileiros Camargo Guarnieri, Aylton Escobar, Henrique de
Curitiba, Estércio Márquez, Fernando Cupertino, Almeida Prado e Veiga Jardim, o
chileno Alfonso Montecino, a venezoelana Marianela Machado e o norte-americano John Corigliano. Ministrou
aulas nos festivais de Brasília, Londrina, Tatuí e Vale Vêneto e Master Classes em Goiânia, Santa Maria,
Cuiabá, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Tatuí, Natal, dentre outras.

ANTÔNIO MARCOS CARDOSO
Doutor em Música pela UNIRIO sob a orientação do Prof. Dr. Nailson
Simões. Mestre em Música Brasileira para UNIRIO, sob orientação do Prof.
Dr. Nailson Simões. Possui Bacharelado em Trompete pela Faculdade de
Música do Espírito Santo (1996). Primeiro Trompete, licenciado, da Orquestra
Filarmônica do Espírito Santo e professor, também licenciado, da Faculdade
de Música do Espírito Santo, atuando principalmente nos seguintes temas:
recital, quinteto de metais, música de câmera, solo e trompete. Membro
fundador dos quintetos BrassES e MetaES e do Grupo de Metais e Percussão
da OFES. Organizador dos Encontros Intenacionais de Metais promovidos
pela FAMES e pela EMAC/UFG. Desde abril de 2009, é professor de Trompete da EMAC/UFG.

AURÉLIO NOGUEIRA DE SOUSA
Possui Graduação em Educação Musical Ensino Musical Escolar pela
Universidade Federal de Goiás (2009). Especialização em Gestão Escolar e
atualmente curso o mestrado em música na Universidade Federal de Goiás.
Foi Regente e diretor artístico do coral da Paróquia Sagrada Família de 2005
até 2012, produtor musical da Paixão de Cristo da Paróquia Sagrada Família
desde 2006, coordenador do ponto de cultura Tocando Arte da região noroeste
de Goiânia. Professor da rede privada de educação de Goiânia, professor
efetivo da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, onde exerce
o cargo de Professor Maestro na Banda do Colégio Estadual Jayme Câmera
e José de Assis, foi primeiro trompete da banda de música da Prefeitura de Goiânia de 2005 até 2012,
2º Trompete da Orquestra Jovem do Estado de Goiás de 2002 até 2006, e foi maestro da banda marcial
da ONG Semear no ano de 2012. Participou de vários festivais de música por todo o Brasil, tais como:
Festival Internacional de Música de Brasília, Festival de Música Eleazar de Carvalho, Poços de Caldas,
Ourinhos, Diamantina, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, São Paulo, São João da Boa Vista,
Curitiba, Rio de Janeiro, Campos dos Goyatacazes, Anápolis, Cidade de Goiás, Pirenópolis, Caldas
Novas, Bela Vista de Goiás e Goiânia. Tem experiência na área de Artes, com ênfase principalmente nos
seguintes temas: pedagogia da performance, educação musical, Técnica estendida, regência de banda,
regência de coro infantil, ensino coletivo de instrumento musical, trompete, e cognição musical.
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CARLOS HENRIQUE COSTA
Pianista e regente nascido em São José dos Campos,
SP. 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 pela Universidade da Georgia em Athes e
doutor em piano pela mesma universidade. Foi regente do
Madrigal Bel Canto de Anápolis. Como pianista solista
e camerista se apresentou nos Estados Unidos, Itália e
Brasil. Regeu a Orquestra Sinfônica da Universidade da
Georgia, a Orquestra Sinfônica de Goiânia e hoje, rege 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. Atualmente é professor
de regência, piano, e piano em grupo da Universidade Federal de Goiás, coordenador do Mestrado em
Música da UFG e desenvolve pesquisa nas áreas de Piano em Grupo e performance do piano.

DAVID CRANMER
Radicado em Portugal desde 1981, o musicólogo e organista inglês,
David Cranmer, é docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da
Universidade Nova de Lisboa, onde leciona no Departamento de Ciências
Musicais. É doutorado da Universidade de Londres. Integra a direção do Centro
de Estudos da Sociologia e Estética Musical (CESEM), sendo responsável
pelo projeto Marcos Portugal, assim como pelo Caravelas - Núcleo de Estudos
da História da Música Luso-Brasileira. Investiga atualmente vários aspetos da
música teatral em Portugal e no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Em Lisboa,
é organista da Igreja Anglicana de Saint George desde 1982, tendo atuado
igualmente em recitais de órgão em Portugal, França, Inglaterra e no Brasil. Desde 2011 participa
regularmente (como pianista e cravista) nos concertos do conjunto “Academia dos Renascidos”, um
grupo de cantores e instrumentistas que se dedica especialmente à recuperação dos repertórios menos
conhecidos portugueses e brasileiros. É co-autor (com Manuel Carlos de Brito) de Crónicas da vida
musical portuguesa na primeira metade do século XIX (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1990), autor de Laudate Domino: introdução à música sacra (Lisboa: Paulus, 2009) e editor de Mozart,
Marcos Portugal e o seu tempo (Lisboa: Edições Colibri/CESEM, 2010), David Perez: Variazioni per
mandolino (edição fac-similada com introdução, Lisboa: Edições Colibri/CESEM, 2011) e de Marcos
Portugal: uma reavaliação (Lisboa: Edições Colibri/CESEM, 2012).

FLÁVIO CARDOSO DE CARVALHO
Doutor em Música-Canto, pela Universidade Estadual de Campinas
(2005), atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia,
atuando no Curso de Graduação em Música e Mestrado em Artes. Tem
experiência na área de Música, atuando principalmente nos seguintes temas:
musicologia histórica, ópera brasileira e canto erudito brasileiro.
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IVAN VILELA
Doutor em Psicologia Social pela USP, Graduado e Mestre
em Composição Musical pela UNICAMP. É professor da Escola de
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo onde leciona História
da Música Popular Brasileira, Percepção Musical, Rítmica, Música de
Câmara e Viola Brasileira. Com seus CDs foi indicado a vários prêmios
voltados à Cultura e à Música Brasileira como Prêmio IBAC (Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura), Interações Estéticas - FUNARTE, Prêmio
Rival BR de Música Popular Brasileira, Prêmio Sharp, Medalha Carlos
Gomes da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, Prêmio APCA
(Associação Paulista dos Críticos de Arte) dentre outros. Possui intensa
atividade como instrumentista, compositor e arranjador atuando como solista e junto a grupos. Suas
pesquisas estão voltadas ao universo da Cultura Popular e da Música Popular Brasileira.

JACKES DOUGLAS NUNES ANGELO
Possui Graduação em Educação Musical, Licenciatura, Habilitação
em Instrumento Musical, Opção: Trombone pela Universidade Federal
de Goiás (2010) e Especialização em Gestão e Orientação Educacional
pela Faculdade Tecnológica Equipe Darwin (2011). Atualmente esta
cursando mestrado na Universidade Federal de Goiás em Música,
Criação e Expressão. É professor de música/trombone da Banda Marcial
do Colégio Estadual Lyceu de Goiânia, professor de música/trombone
da Banda Marcial do Colégio Estadual Murilo Braga e trombonista da
Orquestra Sinfônica de Goiânia. Tem experiência na área de Artes, com
ênfase em Trombone, Educação Musical, Banda Marcial, Música de
Câmara (Quarteto e Sexteto de Trombones; Trombone e Piano; Quinteto
de Metais) e Orquestra Sinfônica.

KLEBER DAMASO
Artista e pesquisador. Professor da Escola de Música e Artes Cênicas
da UFG. Mestre em História Cultural pela UFG. Graduado em Dança pela
UNICAMP. Integrou a Cia. Domínio Público e a Quasar Cia. de Dança.
Selecionado para o Ateliê de Coreógrafos de Salvador 2004. Contemplado
com a Bolsa Vitae de Artes 2005. Prêmio FUNARTE de Dança Klauss Vianna
2006, 2010 e 2012. Desenvolveu residências coreográficas pelo Centro
Dramático de Aragon (Espanha) em 2006 e 2007, apresentadas no Museu
de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) e no Museu Guggenheim
em Bilbao. Bolsa de Estimulo à Criação da FUNARTE 2008. Em 2011 foi
contemplado pelo Edital de Ocupação dos Espaços Culturais da Caixa Econômica Federal. Atualmente
coordena o programa de residências transestéticas “Conexão Samambaia”.
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ROBERVALDO LINHARES
“Fazer nuances com tal sobriedade de dinâmicas é dificílimo. E você
conseguiu com maestria. Lírico, pungente, saudoso, nunca fácil, piegas.
Definitivamente o coloco como meu pianista ideal, meu intérprete Maior” –
assim se expressou acerca de Robervaldo Linhares o santista Almeida Prado,
um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Encantado com
a riqueza de toques e profundidade expressiva do pianismo de Robervaldo
Linhares, Ricardo Tacuchian, outro grande expoente de nossa música, definiu
bem: “Ser um pianista com a delicadeza de toque e com força de expressão
como a sua é um privilégio para poucos eleitos”. Robervaldo Linhares pianista e poeta –, 1º Prêmio no Concurso Nacional de Piano do Instituto
Brasil-EstadosUnidos (1997) e Art-Livre (2002), além de diversas premiações como melhor intérprete
de J. S. Bach, Música Brasileira e Música do Século XX, iniciou seus estudos de piano com Alexandra
Emerich, Heddy Wascheck e os concluiu, na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal
de Goiás - EMAC/UFG, com a Profa. Dra. Marília Laboissière – grande incentivadora de sua carreira
e personalidade fundamental em sua sólida formação estética e pianística. Tem se apresentado, como
recitalista, em diversas cidades do Brasil e do exterior. Grande intérprete e divulgador da música dos
séculos XX e XXI, destacam-se suas interpretações de obras de Seymour Bernstein – que foi pródigo
em elogios à performance de Birds 1 e 2 à época de sua apresentação em Nova York –, Almeida Prado,
H. J. Koellreutter, Ronaldo Miranda, Edino Krieger, Guerra-Peixe, Gilberto Mendes, Cláudio Santoro,
Estércio Marquez Cunha. Dentre as estreias mundiais mais recentes, estão a Sonata nº 12 em sol menor
(para piano solo) e o ciclo de VII Poemas de Amor de Robervaldo Linhares (para barítono e piano),
ambas dedicadas a Robervaldo Linhares e compostas pelo emérito compositor Almeida Prado e a Sonata
para flauta e piano, de Estércio Marquez Cunha, dedicada ao Duo Limiares, que desenvolve com a
flautista Sara Lima. Publicou Poemas de Amor e Variações. Participou do CD O som de Almeida Prado.
Mestre em Música pela Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO (2001), sob a orientação da Profa.
Salomea Gandelman, onde defendeu dissertação sobre o repertório dodecafônico para piano solo do
Grupo Música Viva. Com pesquisa focada na presença dos pianeiros na cena urbana brasileira (dos anos
50 do Império aos 60 da República), recebeu o título de Doutor em História pela Universidade de Brasília
- UnB - (2012), sob a orientação da Profa. Dra. Thereza Negrão. Este trabalho, em 2013, ganhou o
disputado Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música. Tem experiência na área de Artes, com ênfase
em Música, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Música Ocidental, Cultura Musical
Brasileira, Educação Musical e Interpretação Pianística. Robervaldo Linhares é professor Adjunto da
Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás - EMAC/UFG, onde desenvolve
trabalhos que procuram conciliar a prática musicológica com a prática interpretativa.

SARA LIMA
Sara Lima da Silveira Costa é mestre em Música pela Universidade
Federal de Minas Gerais e especialista em Performance Musical pela
Universidade Federal de Goiás. Em 2001 assume a posição de primeira flautista
na Orquestra Sinfônica de Goiânia e permanece nessa função até agosto de
2005. Também atua de 2003 a agosto de 2005 como primeira flauta e chefe
de naipe dos sopros na Orquestra de Câmara Goyazes. Em agosto de 2005,
assume a posição de Primeira Flautista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão
Preto (OSRP), onde permanece até agosto de 2012. Atualmente desenvolve
intenso trabalho de música de câmera com o Duo Limiares, juntamente com o
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pianista Robervaldo Linhares. Como solista realizou concertos frente à Orquestra Sinfônica de Goiânia,
Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL), Orquestra de Câmara Goyazes,
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Banda Sinfônica do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Goiás (CEFET - GO) e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). Atuou como intérprete na
gravação de vários CDs, destacando – se dentre eles: “Mozart e Beethoven” e “Coletâneas” produzidos
pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto no ano de 2007, “Danças de outros tempos” produzidos pelo
Instituto Casa Brasil de Cultura em 2006, “Cantorias de Natal” e “Lento Acalanto”, produzidos por Yara
Moreyra pelo selo Stella, nos anos de 1997 e 2000, respectivamente.

DUO LIMIARES
O Duo Limiares, formado pela flautista Sara Lima e
pelo pianista Robervaldo Linhares, estreou em 2005 com o
compromisso de divulgar repertórios pouco visitados. Com isso,
o duo tem interpretado tanto obras recentes, como a Sonata para
flauta e piano (2012), escrita pelo compositor Estércio Marquez
Cunha e dedicada ao Duo Limiares, como obras da Belle Époque
brasileira, além de contemplar o repertório tradicional para a
formação flauta e piano.
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As Óperas de António José da Silva ("O Judeu"):
contexto, contornos e práticas
David Cranmer (FCSH/CESEM - Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: As óperas portuguesas de António José da Silva são muitas vezes referidas como se fossem
obras cujos contornos “toda a gente conhece”. Na realidade, contudo, pouca discussão se encontra que
chegue a analisar mais do que superficialmente o contexto músico-teatral em que se inserem, o paradigma
que estabelecem, a escala do fenómeno “óperas portuguesas”, a difusão das óperas de António José ou
as práticas que possam justificar as mudanças sistemáticas que sofrem ao longo do século XVIII. Esta
apresentação procura esclarecer estas questões.
The Operas of António José da Silva (‘The Jew’): context, characteristics and practices
Abstract: The Portuguese operas of António José da Silva are often referred to as if they were works
whose characteristics “everybody knows”. In reality, however, little discussion is to be found that
actually analyses more than superficially the musical-theatrical context within which they were written,
the paradigm that they establish, the scale of the phenomenon “Portuguese operas”, the diffusion of
António José’s operas or the practices that might justify the systematic changes that they underwent in
the course of the 18th century. This presentation seeks to clarify these questions.

Brasil-Benin: identidades musicais cruzadas
Sônia Ray (Universidade Federal de Goiás)
Resumo: A África é a terra dos Orixás. É repleta de histórias sobre nossos ancestrais, além das histórias
antigas e contemporâneas de múltiplas divindades culturais. O Benin é um pequeno país de 11.253 m²,
localizado na região oeste do continente e beirando o Oceano Atlântico, formado por imigrantes da
Nigéria, Togo e Níger. Após a independência da França (1960) e muitas guerras ao longo três décadas,
sagrou-se como uma democracia, tornando-se a “República do Benin”. A cultura beninense, sobretudo
os rituais ligados aos orixás, foram trazidos ao Brasil pelos escravos. Ritmos e danças típicas do Benin se
erradicaram em locais do Brasil com grande concentração de população negra como Maranhão, Bahia e
Rio de Janeiro. Contudo, descendentes de escravos libertos e de brasileiros nascidos após a proclamação
da Lei do Ventre Livre retornaram a África. Aqueles que retornaram ao Benin cultivaram as tradições
artístico-culturais desenvolvidas por seus ancestrais no Brasil daqueles tempos até os dias de hoje. Dentre
estas tradições estão a música tocada por instrumentos tradicionais do samba e do frevo (pandeiro,
tamborim, violão e metais) e cantada em português em festas que homenageiam o Brasil como o país de
seus ancestrais Agudás, “invertendo desconcertantemente nossa noção de ancestralidade!”
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De que falamos quando falamos de significação musical?
Paulo Ferreira de Castro (FCSH - Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: Tendências recentes da filosofia da linguagem apontam para uma crítica da noção de
significação baseada na ideia de correlação entre signos e um universo de categorias fixas, em contraste
com a noção de semiose como processo aberto, dinâmico e criativo. As consequências desta crítica são
de importância crucial, sobretudo no campo da musicologia: tendo em conta que nas discussões sobre
significação musical tem predominado o modelo referencial e estruturalista do significado, de inspiração
linguística, torna-se necessária uma abordagem alternativa ao problema. O significado musical surge
assim como algo de confuso e desestruturado, alheio à própria noção de unidades discretas que em geral
associamos ao conceito de discurso “objectivo". Contudo, se partilharmos a visão wittgensteiniana da
interacção entre significado e formas de vida, bem como da codependência das práticas significantes
(implícita na noção de “jogos de linguagem”), não há razão para pensar que a obra musical é menos
susceptível de interpretação semântica do que qualquer outra forma de produção cultural. Nesta palestra
será proposta uma visão crítica dos principais modos de abordagem às questões do significado musical
e suas aplicações práticas na musicologia actual.
What do we talk about when we talk about musical signification?
Abstract: Recent tendencies in the philosophy of language point to a critique of the view of
signification based on the correlation between signs and a universe of fixed categories, as opposed to
the notion of semiosis as an open, dynamic and creative process. The consequences of this critique
are of crucial importance, especially for musicology: given that discussions of musical signification
have been mainly based on a linguistically inspired, referentialist and structuralist model of meaning,
an alternative approach to the question seems necessary. Musical meaning appears to be something
confused and destructured, foreign to the very notion of discrete units that are usually associated with
“objective” discourse. However, if we are to share the Wittgensteinian view of the interplay between
meaning and forms of life, as well as of the codependence of signifying practices (implicit in the
notion of “language games”), there is no reason to believe that the musical work should be less open to
semantic interpretation than any other form of cultural production. In this talk, I offer a critical survey
of some of the main approaches to the question of musical meaning and their practical applications in
present-day musicology.
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A documentação jesuítica do século XVI:
uma possibilidade de integração entre a musicologia
histórica do Brasil e dos países da América espanhola
Marcos Tadeu Holler (UDESC)
Resumo: Embora a maioria das pesquisas sobre a música praticada pelos jesuítas nas Américas se
restrinja aos séculos XVII e XVIII, a pesquisa histórico-musicológica sobre a documentação do século
XVI representa uma possibilidade de integração entre o Brasil e os países da América espanhola. A
partir do século XVII a atuação dos jesuítas nas Américas foi influenciada por fatores geográficos e
políticos, levando à diferenciação das práticas musicais nas colônias portuguesas e espanholas, porém
observando-se a documentação do século XVI percebe-se que existia uma unidade nas práticas nas
colônias, inclusive Índia, China e Japão, e que nas Américas é evidente o surgimento de um modelo
pré-reducional que tem sua origem nas atividades do padre Manuel da Nóbrega no Brasil, e que teria
o auge do seu desenvolvimento nas reduções da América espanhola. Essa documentação mostra ainda
como as atividades dos padres da Companhia de Jesus nas missões distantes foram um dos fatores que
influenciaram as instruções referentes à prática musical nos regulamentos da ordem, que começaram a
ser elaborados antes mesmo da oficialização da Companhia.
Jesuitical documents from the 16th century: a possibility of integration between
historical musicology from Brazil and from the countries of hispanic America
Abstract: Although most musicological researches about the Jesuits’ activities in the Americas are
restricted to the 17th and 18th Centuries, the research on documents from the 16th Century presents a
possibility of integration between Brazil and the countries of Hispanic America. In the 17th Century the
activities of the Jesuits in the Americas were influenced by geographical and political factors, leading
to different musical practices in the Portuguese and Spanish colonies, but the documents from the 16th
Century show that there was a uniformity in practices in the colonies, including India, China and Japan,
and that in Colonial America is evident the emergence of a pre-reducional model that had its origin in the
activities of Father Manuel da Nobrega in Brazil, and would reach the height of its development in the
reducciones of Hispanic America. This documentation also shows how the activities of the priests of the
Society of Jesus in distant missions were one of the factors that influenced the instructions for musical
practice in the regulations of the Society of Jesus, which began to be drawn up even before the official
creation of the Society.
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A modinha, o lundu e o recitativo de salão:
questões sobre a realização de canções
estróficas luso-brasileiras
Alberto José Vieira Pacheco (CESEM/Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: Minha experiência como intérprete, ao executar modinhas, lundus e recitativos de salão
(espécie de canção declamada, no qual o recitante é acompanhado ao piano em ritmo de valsa), tem
levantado uma série de questões que exigem reflexão. Estes três gêneros costumam se apresentar em
formato de canção estrófica, característica esta que é muito frequente nas modinhas e nos lundus, e
inevitável no caso dos recitativos de salão. Esta particularidade acaba por colocar o intérprete frente a
questões nem sempre fáceis de solucionar: 1) Como distribuir todo o texto pela música, uma vez que
geralmente apenas a primeira estrofe está indicada na partitura? 2) Como manter a atenção do público
diante de tantas estrofes a interpretar? 3) Como lidar com as cadências e ornamentos em cada estrofe?
4) Quantas e quais estrofes cantar/declamar? Estas são apenas algumas das dúvidas que certamente irão
surgir num processo interpretativo crítico e historicamente orientado. No caso das modinhas e lundus,
a incapacidade de resolver estas questões pode levar o intérprete a executar somente a primeira estrofe,
empobrecendo bastante o resultado final.
Fato é que estes gêneros de canção formam um repertório para o qual não temos uma tradição de
execução estabelecida, que possa fornecer aos músicos fórmulas básicas a respeito de estilo. Sendo
assim, demandam um tempo extra para que se encontrem algumas soluções – no repertório padrão estas
dificuldades já foram enfrentadas e alguns procedimentos já foram testados e aprovados pela tradição.
A meu ver, o intercâmbio de informações e interesses entre musicólogos e intérpretes pode levar a
execuções que vão além dos ingênuos “eu gosto assim”, ou “soa melhor assim”, e também a edições
que sejam mais úteis ou mais efetivas na sua missão de disponibilizar o repertório em grande escala e
“traduzir” o documento original para o mundo atual. Esta comunicação pretende, portanto, examinar
alguns destas dificuldades e propor algumas soluções e/ou procedimentos para que se possam contornar
as dificuldades, sempre tendo como fundamento o estilo musical da época.
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Campo, paradigmas e trajetórias
na musicologia brasileira
André Henrique Guerra Cotta (UFF)
Resumo: A partir do tema proposto, o autor traz considerações sobre a noção de contemporaneidade
aplicada à musicologia brasileira, que remonta a um período iniciado ainda na primeira metade do
século XX e, em sua visão, ainda não encerrado. Naquele momento, a ação de Francisco Curt Lange
(1903-1997) – reconhecida como a primeira ação musicológica propriamente dita no país – criou
uma espécie de marco fundador e configurou um campo até então incipiente, transformando-o, assim,
em um campo de batalha, no sentido bourdieusiano. Neste campo, um tipo específico de capital e
de illusio passaram a vigorar, (re)definindo, ao longo das décadas seguintes, as relações de poder
e posições sociais em sua constante dinâmica interna. O autor procura discutir e refletir sobre as
trajetórias, paradigmas e problemas fundamentais em jogo, procurando caminhos para a superação
desta “contemporaneidade tardia”.
Field, paradigms and trajectories in the brazilian musicology
Abstract: From the proposed topic, the author brings considerations about the notion of contemporaneity
applied to Brazilian musicology, dating back to a period even started in the first half of the twentieth
century and, in his view, not finished yet. At that moment, the action of Francisco Curt Lange (19031997) – recognized as the first properly said musicological action in the country – has created a kind
of founding landmark and configured a previously incipient field, transforming it therefore into a
battlefield, in the Bourdieusian sense. In this field, a specific type of capital and illusio became effective,
(re)defining, over the following decades, power relations and social positions in their constant internal
dynamics. The author seeks to discuss and reflect on the fundamental trajectories, paradigms and
problems involved, looking for ways to overcome this “late contemporaneity”.
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Cinco Cidades e um Moteto:
permanências, negociações, reconfigurações
Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Resumo: Esta palestra resulta de investigações sobre o Moteto dos Passos em terras goianas. Até o
momento foram localizados na Cidade de Goiás, em Jaraguá (GO), em Itaberaí (GO), em Pirenópolis
(GO) e em Corumbá (GO), conjuntos de pequenas peças agrupadas sob a denominação de Moteto dos
Passos, realizados na Procissão dos Passos (também chamada de Procissão do Encontro), onde o Cristo
da Paixão (uma grande imagem de Jesus ajoelhado carregando a cruz) se detém frente a pequenas
capelas ou oratórios (os “passos”) para rezas e entoação de cânticos alusivos ao martírio de Jesus Cristo.
Trata-se de peças anônimas ou com atribuição de autoria, copiadas em diferentes épocas e por diferentes
copistas, basicamente similares, embora ordenadas de maneiras distintas com o acréscimo ou supressão
de cânticos, bem como apresentando variações na instrumentação. Além de uma análise preliminar
dos conjuntos de motetos, o que por ora se propõe é a contextualização dos mesmos em termos dos
espaços de performance, visando entender a permanência da prática e processos de negociação dos quais
resultaram reconfigurações próprias de cada localidade estudada.
Four Cities and one Motet: continuities, negotiations, reconfigurations
Abstract: This lecture is a result of the investigations about the “Moteto dos Passos” in the lands of
Goias. Until this moment they were located at City of Goias, at Jaragua (GO), at Itaberai (GO), and
at Pirenopolis (GO) and at Corumbá (GO), a group of small plays grouped under de denomination of
“Moteto dos Passos” (Motet of Steps), performed on the “Procession of Steps” (also called “Procession
of the Encounter”), were the Christ of Passion (a great image of Jesus Christ on his knees carrying the
cross) stops in front of small chapels or oratories (the “passos” or “steps”) to pray and sing chants that
speak of the martyrdom of Jesus Christ. Pieces are anonymous or with authorial attribution, copied
in different times, basically similar, but organized in different ways, with de addition or suppression
of canticles, with different kinds of instruments. In addition to a preliminary analysis of these motet
groups, that is by this time proposed it is his contextualization in terms of performance spaces, which
aims to understand the resilience of the practice, the negotiation processes and the reconfigurations that
have taken place on each studied location.
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Como é bom poder tocar um instrumento:
presença dos Pianeiros na música brasileira
Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
Resumo: Muito antes que os disc jockeis animassem as baladas de nossos dias, as pequenas e
movimentadas festas domésticas, chamadas pelos jovens de outrora de assustados, eram embaladas
pelas vivas frases que pianeiros afloravam de teclas brancas e pretas, sob a égide de Euterpe, a musa
da música, cujo nome remete à que é plena de alegria –, com a habilidade de criadores de ambiências
sonoras que instauravam, na socialidade daquele tempo, ritmos saltitantes e ou nostálgicas inflexões. Se
Brasílio Itiberê, (1946) no último ano da década de 1930, conclamou a intelligentsia musical brasileira
de sua época para que avaliasse a importância da função social do pianeiro, brado prontamente ouvido
por Mário de Andrade, (1976) que, por sinal, identificou neste profissional o responsável pela grande
misturada rítmico-melódica ocorrida no século XIX, no mais das vezes, a figura do pianeiro permanece
sombreada em largos silêncios. A cidade do Rio de Janeiro, na conjuntura que compreende a segunda
metade do século XIX e primórdios da República, é cenário de múltiplas expressões e práticas culturais
que abrigam e engendram a figura do pianeiro. Afinal, uma prática cultural urbana que se forma ainda no
Império e reverbera no tempo presente, mostra-se plena de reconfigurações e peculiaridades em processo
que transborda do cenário inicial (Rio de Janeiro), para espaços outros também focados pela pesquisa (São
Paulo, Goiânia). Conforme Rosa (2012), entende-se que este profissional do piano é figura fundamental
para se entender percursos e trajetórias da música e história brasileiras, e, por isso mesmo, procura-se
dar a visibilidade e o reconhecimento de seu lugar como sujeito de uma história que aguardava ser
contada. Assim, a narrativa tem como foco a figura do pianeiro que, graças à abordagem interdisciplinar,
contemplou diálogos entre os diversos aspectos históricos, sociais, antropológicos, econômicos, dentre
outros, além de investigar as relações entre aspectos identitários dos pianeiros, especificidades de sua
atividade profissional e fazeres musicais, como também, as relações entre música e músicos brasileiros.
Como a atividade pianeira se desenvolveu no trânsito entre práticas que evidenciaram saberes diferentes,
a relação entre música erudita e popular não deixou de ser contemplada, visto que esta é uma faceta
fundamental para se pensar e entender a música brasileira em seu aspecto plural. Walter Benjamin utiliza
uma bela imagem que aborda a questão do apelo dirigido do passado para o presente que, por sinal,
apresento como mote para esta conferência COMO É BOM PODER TOCAR UM INSTRUMENTO:
Presença dos pianeiros música brasileira, parte da mesa redonda “Cenas musicais brasileiras – século
XIX e XX”, na bela cidade goiana de Pirenópolis. De forma brilhante, Benjamin sintetiza o que motiva
à escrita de um texto histórico: “Alguém na terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração,
foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não
pode ser rejeitado impunemente” (1994).
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How nice it would be to play an instrument: presence of “pianeiros” in brazilian Music
Abstract: Long before disc jockeis encourage their ballads of today, small and crowded house parties,
called by the youth of yore of “assustados”, were packed by the phrases that living pianists outcropping
of white and black keys, under the aegis of Euterpe, the muse music, whose name refers to that which
is full of joy – with the ability of creators of sound ambiences that created in sociality that time, bouncy
rhythms and inflections or nostalgic. If Brasílio Itiberê, (1946) in the last year of the 1930s, urged the
Brazilian musical intelligentsia of his time to assess the importance of the social function of pianeiro, cry
readily heard by Mário de Andrade, (1976) which, incidentally, identified in this professional responsible
for the great rhythmic-melodic mixed occurred in the nineteenth century, most of the time, the figure of
pianeiro remains shaded in broad silences. The city of Rio de Janeiro, in the context that comprises the
second half of the nineteenth century and the early days of the Republic, is multi-cultural expressions
and practices that engender the house and figure pianeiro scenario. After all, an urban cultural practice
that forms the Empire and still reverberates in the present tense, seems full of quirks and reconfigurations
in case it overflows the initial scenario (Rio de Janeiro), spaces for others also focused by research (São
Paulo, Goiânia). According to Rosa (2012) it is understood that this is a professional piano key figure
to understanding pathways and trajectories of Brazilian music and history, and, therefore, seeks to give
visibility and recognition of its place as the subject of a story waiting to be told. Thus, the narrative focuses
on the pianeiro figure that thanks to the interdisciplinary approach contemplated dialogues between
different historical, social, anthropological, economic, among others, and to investigate the relationships
between identity aspects of pianists, specifics of their activity professional and musical doings, but
also the relationship between music and Brazilian musicians. Like pianeira activity developed in transit
between different knowledge practices that showed the relationship between classical and popular music
has not ceased to be contemplated, as this is a key facet to think about and understand Brazilian music
in its plural aspect. Walter Benjamin uses a beautiful image that addresses the issue of appeal directed
from the past to the present which, by the way, I present as a theme for the conference – “HOW NICE
IT WOULD BE TO PLAY AN INSTRUMENT”: Presence of pianeiros in brazilian music –, part of the
round table “Musical Scenes Brazilian - nineteenth and twentieth century “, in the beautiful Pirenópolis,
city of Goiás. Brilliantly, Benjamin summarizes what motivates the writing of a historical text: “Someone
on the ground is waiting for us. In this case, as in every generation, we were granted a weak messianic
force to which the past has an appeal. This appeal can not be dismissed with impunity “(1994).
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Educação musical e musicologia história
– interações possíveis
Vanda Lima Bellard Freire (UFRJ)
Resumo: A área de Educação Musical tem se expandido consideravelmente no Brasil, mas a pesquisa
histórica, sobretudo no que se refere à fase anterior ao século XX, insuficientemente explorada. Buscando
revisitar essas memórias, a Musicologia Histórica e a História são aliadas importantes, podendo agregar
à Educação Musical metodologias e referenciais teóricos significativos. Questões metodológicas
importantes se colocam, tanto do ponto de vista da educação geral e musical (JINZENGI, 2010,
SAVIANI, 2006; FREIRE ET alii, 2012a e b) quanto da musicologia histórica e da história (FREIRE,
1994; VERMES, 2006), tais como:
- necessidade de fundamentar a interpretação (ou reinterpretação) histórica em fontes primárias, nem
sempre facilmente disponíveis;
- necessidade de entender, a educação como manifestação peculiar da sociedade e de seus valores, em
um dado momento histórico;
- necessidade de pôr em diálogo concepções de educação musical atuais com concepções da época (de
educação, de música, de homem, de mulher, entre outros aspectos).
- necessidade de entender os papéis sociais como produtos de uma cultura, em um dado espaço e em
um dado momento, abrindo novas vertentes para reflexão;
Mencionamos como exemplo a pesquisa que estamos desenvolvendo sobre educação musical (período
monárquico e primeira república), com atenção especial à educação musical da mulher, pelo olhar da
história cultural (Burke, 2005; Del Priore, 2007). A busca de compreender os propósitos da educação
desse período tem demandado aproximação com aspectos ideológicos que o permeiam, bem como
reconhecer as transformações peculiares á época e as persistências de características de períodos
anteriores, buscando fugir ao equívoco de generalizar a todo o período delimitado para a pesquisa, ou
a todo o território brasileiro, aspectos identificados. Esse recurso a ferramentas teórico-metodológicas
diversificadas tem permitido revisitar criticamente memórias da educação musical brasileira e aprofundar
reflexões sobre práticas atuais, no momento em que a legislação no Brasil põe em evidência o conteúdo
música nas escolas.
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Gênero musical choro na cidade/país:
aspectos de uma referência identitária nacional
Magda de Miranda Clímaco (UFG)
Resumo: O enfoque do gênero musical choro como expressão musical no cenário brasiliense teve como
ponto de partida a constatação da grande incidência de rodas de choro na atual capital do país. É muito
fácil encontrar músicos tocando em bares, restaurantes, festas familiares, shoppings centers, clube do
choro, abertura de eventos filantrópicos, acadêmicos e políticos, escolas de música e escola de choro,
dentre muitas outras circunstâncias possíveis. Essa constatação levou a alguns questionamentos, que
tiveram como cerne a relação das peculiaridades estilísticas do gênero choro com os processos identitários
resultantes da interação dessa tradição carioca com a cidade de Brasília. Dois períodos recortados do
cenário sociocultural forjado por essa cidade, desde a sua fundação na década de 1960 até o tempo presente,
possibilitaram identificar, num primeiro momento, a ligação do choro com um processo de reconstrução
de identidades, e, num segundo momento, o diálogo intenso que estabeleceu com a cidade pós-moderna.
No entanto, a análise desses dois momentos, das interações em questão, possibilitou constatar também
aspectos de uma “referência identitária nacional”, embasada por um sistema de representações sociais
(Hall, 2003). Sistema de representações capaz de evidenciar o diálogo da música com várias dimensões
culturais e temporais constitutivas da cidade moderna, modernista e pós-moderna, sempre relacionadas
à capital do país, que, num processo metonímico, é capaz de representá-lo (Pesavento, 2002) e, nesse
contexto de análise, revelar possíveis momentos de uma “construção simbólica da nação”, aqui percebida
num sentido amplo.
Musical genre choro in the city/country: aspects of a national identity referende
Abstract: The focus of the musical genre choro as a musical expression in Brasilia scenario had as its
starting point, the observation of the high incidence of choro in the current capital of the country. It is
very easy to find musicians playing in bars, restaurants, family gatherings, shopping centers, Club of
choro, opening philanthropic, academics and political events, music schools and school of Choro, among
many other possible circumstances. This led to some questions, which had as its core the relationship of
the estylistic peculiarities of the genre Choro with identity processes resulting from the interaction of this
carioca tradition with the city of Brasilia. Two periods of socio- cultural landscape forged by this city,
since its foundation in the 1960s until the present time, allowed identify, at first, the connection of Choro
with a process of re-construction of identities, and in a second moment, the intense dialogue established
with the postmodern city. However, the analysis of these two moments, the interactions in question,
allowed also see aspects of a “national identity reference “, loaded at the base of a system of social
representations (Hall, 2003). Representations able to show the dialogue of music with different cultural
dimensions constitutive of modern, modernist and postmodern city, always related to the capital of the
country, which, in a metonymic process, is able to represent it (Pesavento, 2002) and, in this context of
analysis, reveal possible moments of a “symbolic nation-building “, perceived here in a broad sense.
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Mapas sonoros del afecto en dictadura. Los usos
plurales de la tecnología y la construcción del
lugar en la música popular
Javier Osório (Universidad Alberto Urtado - Chile)
Resumo: Durante los últimos años, el interés por el sonido como objeto de investigación se ha expresado
en diversos discursos disciplinarios y metodológicos, que interrogan nuestras concepciones sobre la
música, la cultura y sus procesos de construcción de significados. Desde estas perspectivas, se ha señalado
la relación entre músicos, medios y públicos, como un proceso que enmarca la experiencia del sonido en
la música popular grabada, construyendo el lugar donde se inscriben los sentidos plurales de la memoria
y el afecto en la vida de los oyentes. De este modo, la voz grabada, el ruido en la reproducción análoga,
o los usos de la tecnología en las situaciones de escucha, constituyen algunas marcas de una cartografía
social e individual de la memoria en la música popular. En esta presentación, propongo repensar las
relaciones entre la música y la memoria, considerando la conexión entre lo político y lo subjetivo inscrito
en ciertas marcas sonoras de la música popular. Se tratarán, para ello, algunas estrategias y usos de la
tecnología por parte de los músicos y oyentes chilenos durante la Dictadura. El reciente hallazgo de
una grabación realizada el día del golpe de Estado, los testimonios de auditores comprometidos en la
clandestinidad, o el uso artesanal de la tecnología por parte de grupos de rock, nos permitirán entender la
música y la grabación como textos construidos históricamente, sobre los cuales se realizan los recorridos
diversos y plurales de la escucha individual y social.
Sound maps of affection in dictatorship.
The plural uses of technology and construction of place in popular music
Abstract: During the last years, the growing interest of sound as a matter of research has been expressed
in various disciplinary and methodological discourses, that question our ideas about music, culture and
his processes construction of meaning. From these perspectives, the relationship between musicians,
media and public, is understood as a process that frames the experience of sound in popular recorded
music, building the place where the plural senses of memory and affection are part of the listeners’s
experiences. Thus, the recorded voice, noise in analog reproduction, or uses of sound technology in
listening situations, are a social and individual marks of memory in mapping popular music. In this
paper, I propose to re-think the relationship between music and memory, considering the connection
between politics and the subjective in certain sound marks of popular music. To do this, I will address
some strategies and uses of technology by musicians and listeners during the Chilean dictatorship. The
recent discovery of a recording on the day of the coup, the testimony of auditors engaged in hiding,
or craft technology use by groups of rock, allow us to understand the music and recording as texts
historically constructed on which the diverse and plural paths of individual and social listening are done.
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Memória e região
Noé Freire Sandes (UFG)
Resumo: O traçado da memória e da história de Goiás exige o enquadramento da experiência de duas
cidades: Goiás e Goiânia. Assim, a representação regional se desloca das agruras de um “tempo da
decadência” para o moderno traçado da nova capital. A representação das duas cidades, enredada na
relação entre memória e história, encontrou nesse trajeto temporal a imagem que estruturou, em parte, a
imaginação regional.
Memory and region
Abstract: The scheme of Goiás history requires the framing of the experience of two cities: Goiás and
Goiânia. Thus, the regional representation transformed the time of a “decay” for the modern conception
of the new capital, Goiânia. The representation of the two cities can approximate memory and history,
found in that temporal path to image that structured, in parts, the regional imagination.

Música caipira e enraizamento
Ivan Vilela (USP)
Resumo: A música caipira nunca foi vista como um braço da música popular brasileira. Ao contrário,
foi tributada à ela todo o preconceito que se estruturou em função do projeto de modernização do Brasil
com o advento da República, que supervalorizou o urbano em detrimento do rural. É mesmo a musica
caipira uma música menor? Suas letras podem e merecem ser tratadas como poesia? Teve ela, tal qual
outros segmentos da MPB, o papel de cronista social? A diversidade rítmica que ela abriga é reconhecida
por todos? Teve ela alguma função no processo de reorganização dos valores dos migrantes no momento
em que deixaram seus lares e suas terras na busca de uma nova vida na cidade?
Hillbilly music and rooting
Abstract: The hillbilly music was never seen as an arm of Brazilian popular music. Rather, all prejudice
was taxed at it according to the project of modernization of Brazil with the advent of the Republic, which
overvalued urban over rural. It is even less hillbilly music a music? Do its lyrics deserve to be treated like
poetry? Have it had, like other segments of the Brazilian Popular Music, the role of social chronicler? Is the
rhythmic diversity that it gathers recognized by everyone? Have it had a role in the reorganization process
of the values of migrants at the time they left their homes and their lands in search of a new life in the city?
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Música e diversidade: do contraponto à harmonia
Avelino Romero Pereira (UNIRIO)
Resumo: Apesar de reiteradas críticas, nos estudos de História da Música no Brasil, ainda se pode notar a
persistência dos enfoques dualistas que contrapõem “popular” e “erudito”, “nacional” e “internacional”,
“comercial” e “artístico”. Aproveitando o ensejo do sesquicentenário de nascimento de Alberto
Nepomuceno (1864-1920), propõe-se considerar novamente sua obra e o debate intelectual proposto
naquele “Rio de Janeiro fin-de-siècle”, mediante uma reflexão questionadora de alguns parâmetros
analíticos e conclusões consolidadas na tradição musicológica do Brasil.
Music and diversity: from counterpoint to harmony
Abstract: Despite of all criticism, some studies in Brazilian Music History persist on dualistic aproaches
wich oppose ‘popular’ and ‘erudite’, ‘national’ and ‘international’, ‘comercial’ and ‘artistic’. The 150
Year Anniversary of composer Alberto Nepomuceno (1864-1920) brings the opportunity of reconsider
his works and the intellectual debate in that “Rio de Janeiro fin-de-siècle”, by means of an indagative
reflexion upon some analytical parameters and consolidated conclusions in Brazilian musicological
tradition.

Música, memória, identidades
Eleonora Zicari Costa de Brito (UnB)
Resumo: A proposta é refletir sobre a música como uma narrativa capaz de atribuir sentidos às práticas
sociais, produzindo identidades e forjando memórias sobre seu tempo. A memória do Brasil dos anos
60 e 70, por exemplo, pode ser apreendida pelo exame de certo repertório musical cujo papel foi
importantíssimo em sua constituição. É sobre esse repertório que serviu de suporte às práticas sociais
ligadas à resistência ao regime militar que se propõe discutir nessa oportunidade.
Music, memories, identities
Abstract: The proposal is to consider music as a narrative able to assign meanings to social practices,
producing identities and forging memories about the time it was produced. The memory of the Brazil
of the 60s and 70s, for example, may be perceived by examining a musical repertoire whose role was
important in its constitution. It’s about this repertoire that served as support to social practices linked to
resistance to the military regime that it is proposed to be discussed in this opportunity.
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Musicologia, musicologias:
para onde vamos agora?
Beatriz Duarte Pereira de Magalhães Castro (UnB)
Resumo: Propõe-se discutir o desenvolvimento da musicologia na contemporaneidade em suas
principais questões, articulações e paradigmas, ao mesmo tempo que refletimos sobre a formação de
um pensamento musicológico brasileiro. Que propostas encontramos, que lacunas identificamos, que
possibilidades e formas de ação musicológica necessitamos? A partir de reflexões de Araújo (2000),
Machado Neto (2013), Bauman (2004), entre outros, buscamos entender como a musicologia conjectura
e ampara processos de construção de discursos de poder, ao refletir, codificar e assumir estratégias nos
processos de identidade e memória em seus respectivos tempos e momentos.
Musicology, musicologies: where are we going to now?
Abstract: This paper aims to discuss the development of musicology in contemporaneity through its key
issues, formulations and paradigms, while considering the establishment of a Brazilian musicological
thought. Which propositions are located, which gaps identified, and which possibilities and forms
of musicological action do we need? From considerations of Araújo (2000), Machado Neto (2013),
and Bauman (2004), among others, we aim to understand how musicology speculates and underpins
processes in the construction of empowerment discourses, as it reflects, encodes and assumes strategies
in identity and memory processes in their respective times and moments.
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Pensamento musical na trama sonora
Fernanda Albernaz do Nascimento (UFG)
Resumo: Com a intenção de colaborar com as reflexões sobre Musicologia e Interfaces com a
Educação Musical, apresentamos proposições sobre o pensamento musical como norteadoras de ações
educativas, segundo as contribuições da antropologia, especificamente da complexidade, expressas em
pensamentos simultaneamente singularizantes e universalistas. Manifestamo-nos com o propósito de
atingir a mais ampla diversidade cultural e, como compromisso com a sociedade, incentivar a pesquisa,
o debate, o resgate, a manutenção da memória e a valorização do patrimônio imaterial das tradições
brasileiras. Nós pensamos a organização do mundo acadêmico sob o princípio da não divisão de áreas; o
homem é a conjunção de todas as áreas de conhecimento. Os princípios de conjunção sugerem resgatar
a interconexão das partes, assumir um modo de pensar que distingue, mas não disjunta, articular
todos os referenciais, completar as oposições, interagir ambiguidades e incertezas. Tal abordagem
de pensamento musical busca formas de conhecer e interagir positivamente musicologia e educação
musical, compreendendo que existem outras formas de enxergar e de estar no mundo, como a música
na transdisciplinariedade em arte.
Musical thought in the sound plot
Abstract: With the intention to collaborate with the reflections on Musicology and Music Education
Interfaces, we present propositions about the musical thought as guiding educational actions, according
to the contributions of anthropology, specifically the complexity, expressed in both universalist
and singularizing thoughts. We manifest the purpose to reach the broadest cultural diversity and, as
a commitment to society, encourage research, discussion, restoration, memory maintenance and
enhancement of the intangible heritage of Brazilian traditions. We see the organization of the academic
world under the principle of non- division of areas; man is the conjunction of all areas of knowledge. The
principles of conjunction aim to restore the interconnection of the parties that takes on a way of thinking
that is distinguishable but will not disjoint; that articulates all references; that completes opposition; that
communicates ambiguities and uncertainties. This approach to musical thinking seeks ways to interact
and experience musicology and music education positively by understanding that there are other ways
of seeing and being in the world, like music disciplinary principles in art.
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Por uma concepção de música como linguagem
Maura Penna (UFPB)
Resumo: Visando contribuir com a mesa-redonda Musicologia e Interfaces com a Educação
Musical, propomos discutir a concepção de música como linguagem. Com base em contribuições da
Linguística, e mais especificamente da Pragmática, defendemos uma compreensão da música como
linguagem (não-verbal) historicamente construída. Acreditamos que tal abordagem é essencial tanto
para a Musicologia quanto para a Educação Musical, como fundamento para uma compreensão do
caráter significativo, cultural e dinâmico da música, em suas múltiplas e diversificadas manifestações
enquanto linguagem.
Towards a conception of music as a language
Abstract: To contribute to the roundtable Musicology and its Interfaces with Music Education, we
propose to discuss the conception of music as a language. Based on contributions of Linguistics, and
more specifically of Pragmatics, we defend an understanding of music as a historically constructed
(non-verbal) language. We consider that this approach is essential both for Musicology as for Music
Education, as a foundation for an understanding of the significant, cultural and dynamic character of
music, in its multiple and plural manifestations as a language.
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Trajetórias da musicologia na atualidade
Paulo Ferreira de Castro (FCSH/CESEM - Universidade Nova de Lisboa)
Resumo: Minha intervenção nesta mesa-redonda estará centrada no debate em torno da emergência
da chamada “nova musicologia”, ou “musicologia crítica”, como novo paradigma surgido a partir dos
anos 80 do séc. XX, sobretudo nos Estados Unidos (em parte sob a influência de correntes europeias
de pensamento, por vezes identificadas com o pós-modernismo), no sentido de uma distanciação
relativamente às raízes positivistas e fundacionalistas da musicologia tradicional. A questão que
colocaremos nesse contexto será: qual o lugar de uma nova musicologia no panorama actual dos estudos
musicais em Portugal e no Brasil?
Trajectories of musicology today
Abstract: In this roundtable I shall focus on the debate about the emergence of the so-called “new
musicology”, or “critical musicology”, as a new paradigm that appeared in the 1980s mainly in the
United States (partly under the influence of European currents of thought, sometimes identified with
postmodernism), as opposed to the positivist and foundationalist roots of traditional musicology. The
question we shall address in this context is: what is the place of a new musicology in music studies in
Portugal and Brazil today?
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A documentação jesuítica do século XVI:
uma possibilidade de integração entre a musicologia
histórica do Brasil e dos países da América espanhola
Marcos Tadeu Holler (UDESC)
Resumo: Embora a maioria das pesquisas sobre a música praticada pelos jesuítas nas Américas se restrinja aos séculos
XVII e XVIII, a pesquisa histórico-musicológica sobre a documentação do século XVI representa uma possibilidade de
integração entre o Brasil e os países da América espanhola. A partir do século XVII a atuação dos jesuítas nas Américas
foi influenciada por fatores geográficos e políticos, levando à diferenciação das práticas musicais nas colônias portuguesas
e espanholas, porém observando-se a documentação do século XVI percebe-se que existia uma unidade nas práticas nas
colônias, inclusive Índia, China e Japão, e que nas Américas é evidente o surgimento de um modelo pré-reducional que tem
sua origem nas atividades do padre Manuel da Nóbrega no Brasil, e que teria o auge do seu desenvolvimento nas reduções
da América espanhola. Essa documentação mostra ainda como as atividades dos padres da Companhia de Jesus nas missões
distantes foram um dos fatores que influenciaram as instruções referentes à prática musical nos regulamentos da ordem, que
começaram a ser elaborados antes mesmo da oficialização da Companhia.

Jesuitical documents from the 16th century: a possibility of integration between
historical musicology from Brazil and from the countries of hispanic America
Abstract: Although most musicological researches about the Jesuits’ activities in the Americas are restricted to the 17th
and 18th Centuries, the research on documents from the 16th Century presents a possibility of integration between Brazil
and the countries of Hispanic America. In the 17th Century the activities of the Jesuits in the Americas were influenced by
geographical and political factors, leading to different musical practices in the Portuguese and Spanish colonies, but the
documents from the 16th Century show that there was a uniformity in practices in the colonies, including India, China and
Japan, and that in Colonial America is evident the emergence of a pre-reducional model that had its origin in the activities of
Father Manuel da Nobrega in Brazil, and would reach the height of its development in the reducciones of Hispanic America.
This documentation also shows how the activities of the priests of the Society of Jesus in distant missions were one of the
factors that influenced the instructions for musical practice in the regulations of the Society of Jesus, which began to be drawn
up even before the official creation of the Society.

Entre 1540, data da criação oficial da Companhia de Jesus, e o final do séc. XVI, a ordem
já havia estabelecido missões na Ásia, África e Américas, tanto nas colônias espanholas quanto
portuguesas. Levando-se em consideração o fato de que a música foi extensivamente utilizada pelos
jesuítas no processo de catequese de povos de outras culturas, o que pode ser percebido por meio dos
abundantes relatos sobre a atuação cotidiana dos padres nas missões, poder-se-ia falar de uma mesma
prática musical espalhada por três continentes, o que nos poderia também levar à aplicação do termo
“globalização” para esse processo, que na literatura é correntemente associado ao processo de expansão
marítima ocorrida no séc. XVI.
A partir do séc. XVII as práticas tenderiam a se diferenciar cada vez mais entre os
estabelecimentos da Companhia e também entre a América espanhola e a América portuguesa, devido a
questões geográficas e sobretudo políticas, por exemplo a diferenciação dos tipos de estabelecimentos,
sobretudo com o desenvolvimento dos centros urbanos e o surgimento das reducciones isoladas do contato
com o colonizador. Tendo em vista que os trabalhos sobre a música na Companhia de Jesus geralmente se
referem a aspectos locais e às suas particularidades, este texto se concentra na uniformidade de práticas
musicais nas américas portuguesa e espanhola nas últimas décadas do séc. XVI. Neste período se deu o
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início do estabelecimento da Companhia de Jesus nas Américas, e concomitantemente, foram definidas
as regras da Companhia com relação à prática e ao ensino da música em seus estabelecimentos, regras
estas que se modificariam desde as primeiras décadas de existência da Companhia até o final do séc.
XVI, em virtude de fatores internos e externos à ordem (incluindo aqui o uso da música nas missões
distantes), mas que não sofreriam grandes alterações depois disso.

Os regulamentos da Companhia de Jesus
Os regulamentos estabelecidos nas décadas logo após a criação oficial da Companhia de
Jesus foram determinantes para a atuação musical dos jesuítas nos séculos seguintes, e observando‑se
o processo de formação desses regulamentos e a documentação jesuítica com descrições de prática
musical, tanto em Portugal e Espanha quanto nos estabelecimentos urbanos e aldeias das colônias,
podem-se levantar informações relevantes sobre aspectos históricos da música que são de certa forma
comuns a um cenário extremamente amplo.
Apesar da relevância da atuação jesuítica para a história da música nas Américas, uma
característica bastante presente desde os primeiros regulamentos jesuíticos foi a restrição à prática
musical nos estabelecimentos da Companhia. Os motivos para essas restrições apresentados pelo padre
Inácio de Loyola, fundador da Companhia, encontram-se expressos em documentos da época, e mostram
basicamente um fundo prático: um aspecto importante da Companhia de Jesus era o que chamavam de
“cuidado dos bens espirituais”, ou seja, as atividades como catequese, pregação, confissão, comunhão
e administração de sacramentos e a atuação junto ao povo, através da educação e obras assistenciais.
Segundo Loyola, a música não deveria absorver os padres ou desviar sua atenção do trabalho cotidiano.
Por uma série de motivos essas restrições seriam abrandadas nas décadas que se seguiram à criação da
Companhia, mas até o momento da sua extinção não chegaria a ocorrer uma ampla permissão dessa
prática, sobretudo se realizada pelos padres.
O primeiro regulamento da Companhia de Jesus foi a Prima Societatis IESU Instituti
Summa, elaborado por Loyola e seus seguidores em 1539. Segundo a Summa, nos estabelecimentos
jesuíticos não se deveriam usar, “na missa e em outras cerimônias sacras, nem o órgão e nem o canto”1
(SUMMA, 1539, p. 19). O texto da Summa foi o ponto de partida para o documento Formula Institutis
Societatis IESU, que em 1540 foi revisado e incorporado à bula Regimini militantes ecclesiæ, do Papa
Paulo III, que oficializou a criação da Companhia de Jesus, e em 1550 à bula Exposcit debitum, do Papa
Julio III, que a confirmou. As restrições à música, entretanto, foram excluídas do documento final pelo
revisor papal, o Cardeal Ghinucci, sobretudo devido ao uso extensivo da música nas práticas da igreja
luterana, o que era um atrativo para os fiéis.
O conjunto de regras definitivo da Companhia, as Constituições da Companhia de Jesus,
começaram a ser elaboradas em 1547 pelo próprio padre Loyola e seu assistente, o padre Juan Alfonso
de Polanco. A primeira versão das Constituições foi promulgada em 1552 e publicada em 1558, em
latim. Nesse documento voltaram a surgir as restrições à prática musical nos estabelecimentos da
1

Neste trabalho foram mantidos os textos originais em espanhol; os demais foram traduzidos pelo autor.
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Companhia. O capítulo 3, com o título “do que se devem ocupar e do que se devem abster os membros
da Companhia”, proíbe expressamente o coro nos ofícios e Horas Canônicas:
Porquanto as ocupações assumidas com vistas à assistência das almas são de grande importância
e próprias da nossa Instituição, e muito freqüentes, e como por outro lado nossa residência
neste ou naquele lugar seja incerta, que os Nossos não usem o coro para Horas Canônicas ou
Missas e para outras coisas que se entoam num ofício, uma vez que há lugares de sobra onde se
satisfaçam aqueles a quem sua devoção mover a ouvi‑las. (CONSTITUTIONES, 1583 [1558],
p. 209‑210)

Um comentário a esse trecho proíbe o uso do canto:
Se for indicado em algumas Casas ou Colégios, no tempo em que se houver de pregar ou ler de
noite, para deter o povo antes de leituras ou prédicas desse gênero, poderia ser dito somente o
ofício vespertino. Assim também de ordinário nos domingos e dias de festa, sem o chamado
canto figurato ou firmo, mas em tom devoto, suave e simples: e isso no intuito, e até onde fosse
indicado, de mover o povo a freqüentar mais as confissões, pregações e leituras, e não de outro
modo. No mesmo tom poder‑se‑ia dizer o ofício que se costuma chamar ‘das trevas’, com as
suas cerimônias, na Semana Santa. (CONSTITUTIONES, 1583 [1558], nota nas p. 209‑210)

Após a elaboração das Constituições ocorreram outros fatores que influenciaram no uso da
música nos estabelecimentos da Companhia. Um deles foi a nomeação do cardeal João Pedro Carafa
como Papa Paulo IV, em 1555. Segundo o padre Gonçalves da Câmara (Mem.LuGon, [1555], p. 712),
Loyola já havia manifestado seu temor pelo Cardeal Carafa, que ameaçava obrigar a Companhia a
instituir o coro em suas práticas caso fosse nomeado papa, o que realmente ocorreria alguns anos mais
tarde: em 6 de agosto de 1558, O padre Diego Lainez, que fora eleito Superior após a morte de Loyola,
foi chamado à presença de Paulo IV e advertido com relação à proibição ao coro.
De acordo com a Crônica de Polanco, em 1555, antes mesmo das ordens expressas do Papa
Paulo IV, Loyola decidiu permitir o uso do coro na igreja do Colégio da Companhia em Roma, ainda
que sob determinadas circunstâncias, para que a iminente decisão do Papa não se chocasse com os
preceitos da Companhia. A permissão para o uso da música, ainda que restrita a determinadas ocasiões,
estendeu‑se em seguida a outros estabelecimentos além da igreja da Companhia em Roma, como
mostram as instruções de Loyola de 30 de março de 1556:
Este miércoles si comienzen a cantar los officios de la semana santa, y el día de pascha se
comenzen las vésperas en un canto que tiene gratia y mucha devotione, parte llano, y parte
figurato, etc. (Instr.InLoy, 1556, p. 183)

Esse relato mostra uma característica que seria marcante na Companhia de Jesus até a sua
extinção: a prática musical era permitida, porém com certas restrições (quanto ao estilo e à ocasião em
que era utilizada), e além disso não deveria ser realizada por padres, para que estes pudessem continuar
com sua atuação junto aos “bens espirituais”.
Loyola faleceu em 1556 e, segundo Tejón, “a atitude da Companhia de Jesus a respeito da
música passou a depender não somente da maior ou menor compreensão do carisma do fundador, mas
também de cada Padre Geral, seu caráter e qualidades” (2001, p. 2776). Em 1559, um ano após ter instruído
a Companhia sobre o uso do coro, também o Papa Paulo IV faleceu. Nos documentos das décadas de
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1550 e 1560 é evidente que exisitia uma incerteza da Companhia com relação às permissões e restrições
à prática musical, e que as diferentes assistências não sabiam exatamente como proceder. É evidente que
a completa proibição dos primeiros regulamentos não ressurgiu, porém algumas das restrições foram
mantidas, como o uso da música somente em ocasiões especiais, e o fato de a prática não ser realizada
pelos padres da Companhia (restrição que não era aplicada aos irmãos). As restrições à prática musical
tornaram‑se uma constante entre os jesuítas pelos séculos seguintes e, segundo MacDonnel (1995, cap.
3), deram origem ao mote “jesuita non cantat”, que se tornou comum entre os clérigos católicos.
Um outro fator que viria a modificar as regras com relação ao uso da música pela Companhia
foi a atuação dos padres em missões distantes. Em 1543 os jesuítas portugueses chegaram à Índia e antes
mesmo da chegada dos padres às Américas, já se haviam dado conta da eficiência da música no processo
de conversão dos gentios. Segundo Herczog (2001, p. 15), nos primeiros anos do séc. XVI, antes da
criação da Companhia de Jesus, já se conhecia a atração que a música exercia sobre os índios; existem
mesmo notícias de missionários que teriam escrito à Europa pedindo que fossem enviados ajudantes
que tocassem instrumentos musicais. Em uma carta de ca. 1556 o padre João de Polanco propôs que se
tolerasse o canto na Índia, já que ele atraía o gentio:
Propôs-se que se tolerasse o canto nos ofícios divinos nas regiões da Índia, para que desse
modo aqueles homens incultos fossem mais atraídos na religião ao culto de Deus. E isto podia
acontecer em Goa muito facilmente, onde os meninos cantavam nos ofícios, [...] e isso foi
comprovado pelo padre Francisco Xavier; nem era difícil ensinar os cantores, uma vez que os
meninos mais adiantados no canto ensinavam os demais. (Car.JoPol.2, [1556], p. 460)

Uma permissão expressa ao uso da música nas missões distantes é encontrada somente em
1558, nas instruções do padre Polanco às missões da Índia:
Deve‑se permitir o canto na Índia e em outros lugares distantes, mesmo que isso não seja
permitido à Companhia na Europa, se nesses locais isso for um auxílio para o culto de Deus e
para o proveito espiritual, como se observou em Goa e na Etiópia. (Instr.JoPol.2, 1558, p. 77)

É evidente na documentação que apesar de uma maior liberdade no uso da música nas
missões distantes, a prática não deveria ser realizada pelos padres, por exemplo na resposta do padre
superior Diego Lainez à consulta de um padre missionário na Índia:
Quanto al canto de la missa, que muchas vezes es de órgano, siendo sin ocupación de los
nuestros, y edificándoselos de la ciudad, me parece se puede dispensar que se use par adelante:
que halgo se ha de conceder a la India, aunque por ordinario las Constitutiones escluyan el canto
de órgano. (Instr.JaLain, 1562, p. 653)

A mesma informação encontra‑se em uma carta de 1576, na qual o Padre Visitador Valignani
informa ao Padre Geral que “El canto se haze siempre por forasteros, aunque aquí em Goa lo hazen los
niños, que son muchas veses de los externos ayudados, y aquí em Goa es fácil de sustentarlo...” (Car.
AValig, 1576, p. 622).
Por meio dos documentos mostrados acima percebe‑se que, mesmo havendo discrepâncias
entre as diferentes assistências da Companhia de Jesus, é uma constante que a prática musical é permitida
enquanto uma ferramenta de conversão do gentio; nos estabelecimentos urbanos, pode ser utilizada em
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eventos sacros, desde que seja restrita a determinadas ocasiões, e que não seja realizada pelos padres,
para que estes possam ocupar‑se do cuidado com o bem espiritual. A leitura dos documentos mostra
que essas características são também presentes na atuação dos jesuítas na América colonial, desde a sua
chegada até o momento da expulsão.

A aldeia de Juli, no Peru
Em 1549 os padres da Companhia de Jesus chegaram ao Brasil, e até o final do séc. XVI a
Companhia de Jesus já havia chegado a algumas regiões da América espanhola, como os atuais Peru,
México, Equador e Chile. Nos séculos posteriores as diferenças entre os estabelecimentos jesuíticos
nas Américas se distanciariam cada vez, devido a fatores como a separação das coroas em 1640, o
desenvolvimento dos centros urbanos e o surgimento das reducciones, porém o que se percebe na
documentação sobre o séc. XVI é uma uniformidade no uso da música no processo de colonização, o
que evidencia a existência de uma consciência em seu uso como ferramenta no processo de catequese,
embora não haja documentos que demonstrem esse fato.
No fundo Assistentia Hispaniae do ARSI encontram-se as cartas ânuas do Peru a partir
de 1567, que são as mais antigas da América espanhola no acervo. Além dos colégios urbanos, um
estabelecimento iniciado ainda no séc. XVI no Peru, e que nas décadas viria a ser um dos mais importantes
da Província é a aldeia de Juli, que é também o estabelecimento mais frequentemente mencionado nas
ânuas desse século. Essa aldeia foi o primeiro aldeamento fixo na Província do Peru (Jousselandière,
2011, p. 122), e segundo Eisenberg (2000, p. 22), sua criação seguiu o modelo das aldeias fundadas
pelo padre Manoel da Nóbrega na América portuguesa, e por seu sucesso no processo de catequização
(obviamente o motivo pelo qual é o estabelecimento mais frequentemente mencionado nas ânuas)
tornou-se mais tarde, por sua vez, o modelo para as reducciones da Paracuaria.
Dentre essa documentação, dois trechos extraídos das cartas ânuas de 1576 e 1578 referindose a eventos na aldeia de Juli permitem uma comparação com as práticas descritas nos documentos
sobre a América portuguesa do mesmo período. A ânua de 1576 menciona cantigas na língua, danças e
instrumentos no recebimento do padre Josefo da Costa, a caminho de Chiquitos:
No dia de São Tomás Apóstolo [3 de julho] chegamos a Juli, onde tendo sido avisados os padres
da nossa vinda sem que eu o soubesse, 2 ou 3 horas antes os índios se aparelharam a nos receber
solenemente porque sabiam que vinha o padre Apo, como dizem. Os meninos da escola saíram
por um trecho cantando a seu modo na sua própria língua, e depois os homens em grande número.
Entre eles vinham duas danças ou bailes à espanhola, vestidos porém à indiana com setas. Uma
delas era de meninos, que eram muitos, [...] com música de flautas... (An.Peru, 1577, f. 39)

Na carta ânua de 1578 encontram-se referências a uma escola de música em Juli com 300
meninos, e uma capela de cantores e flautas para os ofícios:
Em Juli estão presentes 11 da Companhia, 8 sacerdotes e 3 irmãos, [...]. A escola de meninos é
a que rende mais esperanças de frutos em Juli [...]; são 300 alunos na escola, e cuida deles um
irmão versado na língua e grande servo de Deus, e é maravilhoso o engenho destes meninos
porque aprendem com grande facilidade tudo o que se lhes ensina; representam este ano 2 ou
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3 diálogos ou comédias na sua língua, de coisas muito úteis para a edificação dos índios; [...]
Aprendem ainda a cantar para celebrar os ofícios divinos porque o culto divino entre esses
índios é de grande importância, e por isso há uma capela de cantores e flautas para os dias
[santos], e todos os dias se cantam as primas, as completas e a Salve. (An. Peru, 1579, f. 36v-38v)

Nesse documento é evidente o caráter apologético, ao mencionar o grande número de alunos
da escola, a facilidade com que os alunos recebem as aulas dos padres e a importância que o culto tem
para os índios, porém algumas informações chamam a atenção, como a referência à existência de outras
escolas de música, já que a de Juli é a “que rende mais esperanças de frutos”.
Além de evidenciar uma prática musical que seria o ponto de partida para o modelo mais
complexo que teria seu auge nas reducciones, por meio da leitura dessa documentação percebe-se que
a música é utilizada da mesma forma que na América portuguesa desde a chegada de Nóbrega, o que
demonstra que existia um uniformidade de práticas dentro da Companhia de Jesus, mesmo em assistências
diferentes, e que havia uma certa consciência no uso da música no processo de conversão e catequese.
Um dos elementos comuns às práticas jesuíticas nas duas Américas evidenciado nos trechos
transcritos acima é o ensino de música voltado para as crianças índias, fato que se percebe também na
solicitação de Nóbrega de envio dos meninos do colégio dos órfãos de Lisboa, que chegaram ao Brasil
em 1550, e com os quais foi fundado o Colégio da Bahia, o primeiro do Brasil. O propósito da presença
dos órfãos no Brasil era o de atrair as crianças por meio da música, valendo-se inclusive do uso de
instrumentos e cantigas indígenas, o que chocou o Bispo Sardinha, levando-o a queixar ao superior da
ordem em Portugal, o padre Simão de Vasconcelos.
Também é evidente nas cartas ânuas o uso em Juli de cantigas e de diálogos “na língua”,
elemento que se tornaria bastante comum até pelo menos o séc. XVII, sendo que no Brasil o exemplo
mais conhecido é o dos autos do padre José de Anchieta, considerados os exemplos mais antigos de um
teatro em terras brasileiras, embora haja dúvidas sobre a veracidade de sua autoria. Cabe ressaltar que
a relação entre teatro e música com função doutrinal é evidente também nos documentos sobre a Índia.
Os resultados apresentados aqui são um breve exemplo de como, apesar das fronteiras
políticas e de uma extensa área geográfica de atuação, existiam fatores de unidade na atuação musical
dos jesuítas em Portugal, Espanha e nas Américas (e, obviamente, em outras colônias), e que agora que
existe um grande conjunto de pesquisas sobre aspectos pontuais nessa área, uma integração entre as
pesquisas histórico-musicológicas em diferentes países pode levar a outras visões sobre uma história da
música da América colonial.
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A modinha, o lundu e o recitativo de salão:
questões sobre a realização de canções estróficas
Luso-brasileiras
Alberto José Vieira Pacheco (FCSH/CESEM/Universidade Nova de Lisboa)

Minha experiência como intérprete, ao executar modinhas, lundus e recitativos de salão
(espécie de canção declamada, no qual o recitante é acompanhado ao piano em ritmo de valsa), tem
levantado uma série de questões que exigem reflexão. Estes três gêneros costumam se apresentar em
formato de canção estrófica, característica esta que é muito frequente nas modinhas e nos lundus, e
inevitável no caso dos recitativos de salão. Esta particularidade acaba por colocar o intérprete frente a
questões nem sempre fáceis de solucionar: 1) Como distribuir todo o texto pela música, uma vez que
geralmente apenas a primeira estrofe está indicada na partitura? 2) Como manter a atenção do público
diante de tantas estrofes a interpretar? 3) Como lidar com as cadências e ornamentos em cada estrofe?
4) Quantas e quais estrofes cantar/declamar? Estas são apenas algumas das dúvidas que certamente irão
surgir num processo interpretativo crítico e historicamente orientado. No caso das modinhas e lundus,
a incapacidade de resolver estas questões pode levar o intérprete a executar somente a primeira estrofe,
empobrecendo bastante o resultado final. Fato é que estes gêneros de canção formam um repertório
para o qual não temos uma tradição de execução estabelecida, que possa fornecer aos músicos fórmulas
básicas a respeito de estilo. Sendo assim, demandam um tempo extra para que se encontrem algumas
soluções – no repertório padrão estas dificuldades já foram enfrentadas e alguns procedimentos já
foram testados e aprovados pela tradição. A meu ver, o intercâmbio de informações e interesses entre
musicólogos e intérpretes pode levar a execuções que vão além dos ingênuos “eu gosto assim”, ou
“soa melhor assim”, e também a edições que sejam mais úteis ou mais efetivas na sua missão de
disponibilizar o repertório em grande escala e “traduzir” o documento original para o mundo atual. Esta
comunicação pretende, portanto, examinar alguns destas dificuldades e propor algumas soluções e/ou
procedimentos para que se possam contornar as dificuldades, sempre tendo como fundamento o estilo
musical da época.
Minha experiência como intérprete, ao executar modinhas, lundus e recitativos de salão,
tem levantado uma série de questões que exigem reflexão. Estes três gêneros costumam se apresentar
em formato de canção estrófica, característica esta que é muito frequente nas modinhas e nos lundus, e
inevitável no caso dos recitativos de salão. Não pretendo nesta comunicação definir o que é modinha e
lundu, ou mesmo fornecer um histórico, pois tal tarefa exigiria um texto específico, bem mais amplo, e
ambos os gêneros são conhecidos da comunidade musical. Basta lembrarmos que são canções urbanas
brasileiras, sendo a modinha caracteristicamente sentimental e lírica, e o lundu mais sensual, rítmico e
satírico, com temática geralmente referente ao universo afro-brasileiro. Por sua vez, o recitativo de salão
– espécie de canção declamada, no qual o recitante é acompanhado ao piano em ritmo de valsa – merece
uma apresentação mais detida, por ser um gênero praticamente ignorado.
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Os recitativos de salão
Há alguns anos, deparei-me com uma série de composições brasileiras geralmente intituladas
ou subintituladas como “recitativos”. À primeira vista, uma composição vocal com esta designação
parecia indicar uma peça declamada nos moldes operáticos italianos. No entanto, isto se revelou
completamente falso no caso destas peças nas quais um instrumento, piano via de regra, acompanha
alguém que declama um poema, sem qualquer indicação de melodia para o recitante. Claro que declamar
uma poesia sendo acompanhado por música não é incomum, nem é incomum compor uma música
completamente instrumental tendo como inspiração uma obra poética – os poemas sinfônicos são
exemplos sofisticados desta prática. No entanto, no caso destes recitativos de salão, a música composta
pressupunha a recitação concomitante do texto:

Exemplo 1: Trecho do recitativo Elisa

Este exemplo é retirado do recitativo Elisa1, música por Furtado Coelho (1831-1900) e
poesia de Bulhão Pato (1828-1912). Após uma introdução somente instrumental, o texto é indicado
apenas nestes três compassos para deixar claro onde se inicia a recitação. Ou seja, a voz declamada era
parte integrante do resultado sonoro final e, sendo assim, o texto poético não era somente inspiração, mas
elemento constitutivo da obra. Podemos ver estes recitativos como uma espécie de canção, onde a linha
vocal não é cantada, mas sim declamada. A música era composta tendo em vista uma poesia específica e
geralmente emprestava dela seu título, regra também para a modinha e o lundu.
Apesar de suas características tão singulares, este gênero musical passou quase despercebido
na literatura moderna. Um texto mais longo, que define e apresenta um breve histórico do gênero, pode
ser visto nos Anais do XXI Congresso da ANPPOM, realizado em Uberlândia, em 20112.
É bom ressaltar que este gênero foi levado a Portugal, onde acabou sendo cultivado por
músicos e poetas portugueses, como atestam vários recitativos de salão guardados nos arquivos lusitanos.
Podemos afirmar também que um estudo acurado sobre a música doméstica, ou de salão, do século XIX,
no Brasil e em Portugal, necessita levar em conta os recitativos de salão, para além das modinhas, lundus
e outros tipos de canção, caso queria compreender o todo desta produção.

COELHO, Furtado (mus.); PATO; Bulhão (tex.). Elisa: “Era no outono quando a imagem tua”, recitação ao piano. Rio
de Janeiro Arthur Napoleao & ca., 18--. [Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Imperio N-VII-25]
2
Ver Pacheco (2011).
1
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Problemas de execução das canções estróficas
A particularidade de serem estróficos faz com que os gêneros de canção aqui analisados
coloquem o intérprete frente a problemas nem sempre fáceis de solucionar. Algumas destas dificuldades
serão apresentadas a seguir, ao lado de estratégias ou procedimentos que podem ser sugeridos como
solução para o intérprete de nossos dias.
1) Como distribuir todo o texto pela música, uma vez que geralmente apenas a primeira
estrofe está indicada na partitura?
Ângela Barra Jardim, em sua tese The Brazilian Art Song, lembra que uma das características
da canção brasileira é ser estrófica, mas admite, ao falar da modinha que “Há muitas estrofes, mas, uma
vez que somente a primeira encaixa bem na música, cantar apenas a primeira estrofe é pratica comum”3.
No entanto, esta tal “prática comum” não me parece satisfatória, pois não condiz com a realidade original
das canções. Portanto, enquanto intérprete, tenho enfrentado de frente o problema, sem me eximir de
realizar as outras estrofes.
No repertório, o padrão é termos o texto da primeira estrofe distribuído na partitura pelo
compositor, ficando a cargo do intérprete “encaixar” as outras estrofes. Isto nem sempre é fácil de fazer e
constitui um dos maiores desafios das canções estróficas. No caso das modinhas e dos lundus problemas
prosódicos mais ou menos graves acabam por surgir, já que os acentos dentro dos versos podem ser
diferentes de uma estrofe para outra, mas a música que se tem como base é sempre a mesma. Sendo
assim, ajustes são necessários caso se queira uma relação fluente entre o texto e a música. Na verdade,
algumas raras partituras de modinhas já oferecem este tipo “realização”. Nestes casos, podemos ver
que o compositor distribui o texto de forma a respeitar a prosódia, fazendo pequenos ajustes na melodia
quando são necessários.
Por outro lado, é algo muito típico da modinha um certo descompasso entre os acentos
do texto e os da música. De fato, é possível ver muitas modinhas onde primeira estrofe já mostra
choques entre a prosódia e os acentos musicais do compasso, não sendo, portanto, resultado da falta
de perícia do intérprete em distribuir o texto. Na verdade, tal “erro” é tão frequente que prefiro chamálo de característica, sendo preciso admitir que, muitas das vezes estes choques não impedem o bom
entendimento do texto, desde que o cantor procure estar fiel aos acentos do discurso e deixe a métrica
musical num segundo plano de importância. Apesar de apresentar alguma dificuldade prática, este tipo
de execução cria uma espécie de síncopa ou flutuação rítmica leve, que não é estranha a este repertório.
Estas “síncopas”, criadas pelo desencontro entre a métrica poética e a musical, são mais idiomáticas que
erradas, sendo muito provavelmente um dos resultados da mestiçagem musical afro-brasileira. Sendo
assim, não acho aconselhável privar a modinhas de suas tensões prosódicas, cabendo ao cantor, em certa
medida, libertar-se do julgo do compasso a fim de preservar o acento natural das palavras, salvo naqueles
momentos em que se sinta que estes desencontros dificultam demasiadamente a compreensão textual,
ou criam cacofonias incontornáveis. Nestes casos a melodia pode ser alterada através de ligeiros ajustes,
There are many verses, but since only the first fits well with the music, singing only the first verse is common practice
(JARDIM, 2006).
3
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variações melódicas ou ornamentos que tornem o texto claro e fluente. Como exemplo, podemos citar
uma pequeno trecho da modinha “Tempo que breve passaste”4:

Este é o texto da primeira estrofe como nos oferece o compositor. No entanto, a realização
da quinta estrofe nos apresenta fortes problemas. O terceiro verso se apresentaria da seguinte maneira,
caso seguíssemos o padrão original:

O desvio de prosódia na primeira palavra é muito agressivo. Na palavra “lambendo” a prosódia
parece bem resolvida, mas, na verdade, não tira proveito da “síncopa” sugerida no agrupamento de três
colcheias, no final do segundo compasso (na primeira, o compositor ressalta esta síncopa, colocando
na nota Fá a sílaba final fraca de “lágrimas”). Tendo em mente estes elementos, pode-se elaborar uma
solução mais interessante:

Estas alterações são perfeitamente cabíveis, pois como qualquer música daqueles dias, a
modinha estava aberta a receber inclusive ornamentações e variações5.
No caso do recitativo de salão, fica a dúvida de como distribuir de forma equilibrada a
estrofe no decorrer da música. Como vimos, algumas vezes apenas as primeiras palavras são colocadas
na partitura. No entanto, muitas vezes nenhuma parte do texto é indicada na música. A solução neste
caso é fazer coincidir os acentos métricos da poesia com o início dos compassos da valsa. Vejamos por
exemplo a primeira estrofe do já citado Elisa:
Era no outono quando a imagem tua
À luz da lua sedutora vi.
Lembras-te ainda neste noite Elisa
Que doce brisa suspirava ali?
“Tempo que breve passaste”, in: Jornal de Modinhas com acompanhamento de cravo pelos milhores autores [...] Lisboa:
Pedro Anselmo Marchal & Francisco Domingos Milcent, 1792 – 1793 [disponível em http://purl.pt/14642/1/ ]. Algumas
alterações de edição foram feitas, para corrigir lapsos musicais, sem contudo alterar a distribuição de texto sugerida.
5
Uma análise detalhada dos problemas apresentados por essa modinha pode ser vista em Pacheco (2012).
4
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Se a cada sílaba forte, indicada em negrito, fizermos coincidir o primeiro tempo dos compassos
da valsa, o texto ficará distribuído equilibradamente no decorrer de toda a música. Desta forma, pianista
e declamador chegarão a uma execução fluente e sincronizada da peça. Este tipo de procedimento pode
ser testado com sucesso em todos os recitativos, o que, além de justificar seu emprego, demonstra a
forma como estas peças eram estruturadas no ato da composição.
2) Como pronunciar?
Como era de se esperar, os poemas trazem consigo uma série de condicionantes históricas,
sociais e geográficas que precisam ser levadas em conta. O desconhecimento da realidade da língua
portuguesa de então pode levar a interferências no texto original que podem ser, no mínimo, anacrônicas.
As especificidades históricas mais evidentes são o léxico e a própria semântica das palavras,
ou expressões que podem apresentar variantes ou especificidades diacrónicas relevantes. É também
comum que o texto poético traga preciosismos na escolha dos vocábulos, para além de fazer alusões
a passagens e personagem da mitologia clássica ou da conjuntura contemporânea. O intérprete deve,
portanto, informar-se sobre estas subtilezas e construir uma performance que as expresse. Por outro
lado, deve encontrar maneira de informar o público o melhor possível sobre estas particularidades, seja
através de notas de programa, seja através de comentários durante o concerto.
Ressalto que o cantor deve estar atento às variantes ortográficas, pois algumas podem
corresponder a variantes de pronúncia:
Naõ fujas com tanta pressa
Nem te faças taõ ingrata
Sou Sinhorzinho do Reino
Naõ sou ninhum patarata
Ora anda p’ra cá
Que vou para lá
Chegate p´ra aqui
Que eu vou para hi
Oranda depreça linda prefeiçaõ
Não queiras dar penas ao meu Coraçaõ
(trecho de “Onde vas linda negrinha” de António da Silva leite – grifo nosso)6.

Neste exemplo, as palavras sublinhadas “Sinhorzinho”, “ninhum” e “prefeição” revelam
claras variantes de pronúncia a serem levadas em conta.
Tendo em mente estes problemas, este autor buscou a ajuda da linguista Esperança Cardeira,
com quem tem buscado encontrar procedimentos que preservem o texto original e revelem suas
particularidades. Os estudos linguistas nos mostram que tanto o português europeu quanto o brasileiro
sofreram alterações na sua norma de pronúncia. Portanto, aconselho o intérprete interessado nestas
questões a estabelecer uma parceria com algum linguista especializado, de forma a se informar sobre a
pronúncia original do texto.
Leite, António da Silva. “Onde vas linda negrinha” ”, in.: Jornal de Modinhas com acompanhamento de cravo pelos
milhores autores [...]Lisboa : Pedro Anselmo Marchal & Francisco Domingos Milcent, 1792 – 1793 [disponível em http://
purl.pt/14642/1/ ]
6
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3) E o acompanhamento?
As partituras deste repertório costumam oferecer apenas um esboço do que se deve
fazer. É preciso ter em mente que estas partituras, como aquelas do já citado Jornal de Modinhas,
têm como público alvo amadores que interpretavam as canções num ambiente doméstico. Ou seja,
é de se esperar que os editores fornecessem partituras com um grau de complexidade acessível a
este público:

Trecho de “Neste tronco desfolhado” de António Galassi

No exemplo acima, vemos que apenas uma simples linha de baixo foi indicada para o
instrumentista. Era de se esperar, no entanto, que cada músico realizasse este esboço instrumental, fazendo
uso de seu próprio instrumento de preferência e de acordo com suas próprias capacidades musicais. Aqui
a improvisação tem grande destaque, pois não podemos perder de vista que, como qualquer composição
vocal deste período, a modinha podia sofrer improvisação e variação.
Na verdade, testemunhos da época revelam a prática de se usar dois instrumentos de
cordas dedilhadas para acompanhar estas modinhas. Um dos dois instrumentos tem função harmônica,
realizando arpejos de acordes, enquanto o outro fica livre para executar melodias em contracanto com
a voz. Este tipo de “divisão de tarefas” pode ser visto na parte dos instrumentos de corda da modinha
“Perdoar com condições”, de Marcos Portugal7:

Trecho de “Perdoar com condições”, Marcos Portugal

7

Ver Portugal, 2007.
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Na verdade, esta modinha é um exemplo interessante do uso do bandolim, instrumento
comum no meio musical luso-brasileiro de então, mas que não tem merecido a mesma atenção ou
quantidade de adeptos nos dias de hoje e, por isto mesmo, acaba por não ser associado às modinhas pelo
senso comum. O que é importante ter em mente é que, apesar dos instrumentos mais comuns serem o
cravo, o forte-piano, os violões e/ou violas, as modinhas podiam ser executadas com o instrumental que
se fazia presente nos salões da época, bandolim, violino, flauta, harpa, percussão, etc; e mesmo com os
outros instrumentos da orquestra clássica, afinal está bem documentado que este mesmo repertório tinha
seu espaço nos palcos dos teatros8.
Sendo a partitura desse repertório apenas um esboço, não é sempre que se fornece uma
introdução ou uma finalização instrumental alargada. Cabe aos músicos inserir ou desenvolver estas
secções. Da mesma forma, entre a execução de uma estrofe e outra é possível inserir interlúdios
instrumentais, mais ou menos desenvolvidos, que dão ao cantor um tempo de respiro e podem introduzir
ou adiantar o “sabor” poético/musical da estrofe seguinte.
4) Como manter a atenção do público diante de tantas estrofes a interpretar?
Algumas das canções em questão apresentam poemas bastante longos, que chegam a
ultrapassar uma dezena de estrofes. Nestes casos, o intérprete pode ter o receio de perder a atenção
do público no decorrer da execução de um texto tão longo, contando sempre com o mesmo elemento
musical. A primeira forma de enfrentar este problema é tirar proveito das possibilidades expressivas do
próprio texto. No entanto, muitos cantores estão demasiadamente focados na beleza da voz por si só e
podem ter alguma dificuldade em se concentrar nos elementos poéticos da canção. Neste caso, a prática
dos recitativos pode ser um ótimo caminho para aguçar a sensibilidade poética do interprete e exercitar
recursos retóricos mais evidentes num texto declamado. Em outras palavras, livre das exigências
técnicas da voz cantada, o intérprete pode se focar completamente na declamação do texto e desenvolver
recursos expressivos que garantam o interesse do público. Estes mesmos recursos podem depois ser
empregados na execução das modinhas e dos lundus. Como estudo, aconselho o intérprete a declamar
o texto das canções antes de cantá-las. Depois de estar consciente dos elementos poéticos e retóricos na
sua declamação, será mais fácil transpô-los para a voz cantada.
A outra forma de manter o interesse, apesar do grande número de repetições musicais, é
fazer uso de ornamentos e de variações melódicas tanto na parte vocal, quanto na instrumental. Em outro
texto, já apresentei um bom exemplo desta prática na modinha Batendo a linda plumagem, composta por
Gabriel Fernandes da trindade9. Assim, optei por apresentar aqui um exemplo de ornamentação em um
lundu. Vejamos um trecho inicial de Chá preto, sinhá?, composto por Elias Álvares Lobo10:

8
9
10

Ver o prefácio de Rui Vieira Nery em Modinhas; lunduns e cançonetas (Morais, 2000).
Ver Pacheco, 2009, p. 303.
A partitura original pode ser consultada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (cota Império N-VII-47)
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A seguir podemos ver um exemplo de como algumas pequenas variações melódicas podem
dar um novo colorido à melodia:
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Uma vez que o lundu tem um caráter bem mais leve e brejeiro que a modinha, tomei
o cuidado de não inserir ornamentos demasiadamente elaborados. Da mesma forma, sendo o lundu
um gênero de canção geralmente bastante ritmado, algumas variações apresentadas têm forte caráter
rítmico, como pode ser visto nos compassos 11 e 12, e entre os 18 a 22 da terceira estrofe. Por outro
lado, o trecho acima também exemplifica como o texto das outras estrofes pode ser distribuído de forma
fluente na música. Chamo também a atenção para o compasso 7, terceira estrofe, no qual antecipo o
início da frase para tirar proveito da expressividade natural do verso que se inicia com a interjeição
“Oh!”. Ou seja, além de trazer novidade à peça, as variações e ornamentações também podem ser
extremamente úteis para ressaltar elementos poéticos, para contornar problemas de prosódia e para
facilitar a fluência do texto.
Fato é que estes gêneros de canção estrófica formam um repertório para o qual não temos
uma tradição de execução estabelecida, que possa fornecer aos músicos fórmulas básicas a respeito de
estilo. Sendo assim, demandam um tempo extra para que se encontrem algumas soluções – no repertório
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padrão estas dificuldades já foram enfrentadas e alguns procedimentos já foram testados e aprovados
pela tradição. A meu ver, o intercâmbio de informações e interesses entre musicólogos e intérpretes
pode levar a execuções que vão além dos ingênuos “eu gosto assim”, ou “soa melhor assim”. Este texto
descreveu algumas dificuldades que podem ser encontradas pelo intérprete e sugeriu soluções que estão
fundamentas na pesquisa musicológica acerca do estilo musical da época.
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Artur Azevedo e a polêmica em torno do maxixe
Antônio Herculano Lopes (Fundação Casa de Rui Barbosa - Rio de Janeiro)
Artur Azevedo foi figura central na popularidade alcançada pelo teatro musical ligeiro do
último quartel do século XIX. Era conhecido e celebrado pelo público por suas paródias às operetas
francesas e pelas revistas de ano, gênero de que foi um dos melhores cultores. Ao mesmo tempo, sofria
críticas dos intelectuais, muitos dos quais seus amigos, que se empenhavam pelo desenvolvimento
de uma “arte nacional de qualidade”. Entre o público e a crítica, seu coração balançou muito, mas
quando a dança e o ritmo do maxixe começaram a dominar os palcos, ele optou por cerrar fileiras
com os que condenavam essa excessiva sensualização da cena, tornando-a pouco recomendável para
as boas famílias. Com tal postura, começou a perder terreno para outros dramaturgos que davam ao
público o que ele queria. Ao mesmo tempo, Artur não se furtou a usar o maxixe numa bem-humorada
resposta a seu amigo Coelho Neto, que criticara suas “chirinolas” – no caso, a revista do ano de 1897,
O jagunço. Ao poema dramático Pelo amor!, de Coelho Neto e Leopoldo Miguez, claro esforço de
produzir uma “arte de qualidade”, Artur Azevedo contrapôs a paródia Amor ao pelo!, que terminava
por um rumoroso maxixe. Esta análise tem por foco as ambiguidades do teatrólogo maranhense diante
dos valores de uma cultura em acelerado processo de modernização, em que limites éticos e estéticos
eram postos à prova.
Na virada do século XIX para o XX, ocorreu uma polêmica, através sobretudo dos jornais
e revistas do Rio de Janeiro, que evidencia o poder do simbólico nos espíritos das pessoas. Tratava-se
do fenômeno da dança do maxixe, com seu ritmo particular, que a transformou também num gênero
musical, ambos passando a dominar os palcos cariocas em sua expressão mais comercial, o teatro
musical ligeiro. Nascido em torno dos anos 1870 como uma forma “quebrada” de dançar a polca
em bailes populares da Cidade Nova animados por músicos chorões, o maxixe desde logo carregou
a marca amaldiçoada dos descendentes de Cam, identificado com os negros e com a impudícia que
lhes seria característica. Aos poucos, segmentos das classes médias urbanas absorveriam a novidade,
especialmente por meio do carnaval, com os maus rapazes das boas famílias nos bailes das sociedades
carnavalescas, e do teatro, que já então vivia a popularidade do cancã. A palavra “maxixe” logo se
tornaria tão estigmatizada que, segundo Tinhorão, sua “simples enunciação [...] feria a sensibilidade
feminina como um desrespeito”.1
O curioso é que a entrada em cena de tal dança e ritmo buliçosos coincidiu com o momento
do aumento da temperatura emocional nas ruas, com a intensificação do debate público sobre a
chamada “questão servil”. Esse momento, que se desdobraria na abolição e na república, teria também
importantes desdobramentos culturais, levando intelectuais e artistas a discutir a identidade de uma
nação que já não tinha outro remédio senão incorporar seu vasto segmento de negros e mestiços, que
a escravidão permitira manter à margem das construções simbólicas. Se as relações entre o maxixe e
o teatro tiveram dinâmica própria e não foram mero epifenômeno dos processos sociais e políticos,
José Ramos Tinhorão. Pequena história da música popular: da modinha à canção de protesto. 3ª ed. Petrópolis: Vozes,
1978, p. 59.
1
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não é difícil perceber como por outro lado se entrelaçavam com estes, assim como com as várias
percepções de moderno, de nacional e de popular que foram conformando a visão daquela sociedade
sobre si própria.
Nesta apresentação, procuro explorar as ambiguidades de um autor teatral como Artur
Azevedo, que se empenhava tanto em cultivar um público ávido por prazer, quanto em não ferir a
sensibilidade feminina ou mesmo a de uma intelligentsia crítica das chamadas concessões ao gosto
do vulgo, grupo do qual fazia parte. Esse pertencimento, aliás, é uma pista de que nem tudo era mero
cálculo, e ele seguramente comungava com muitos dos valores defendidos por seus amigos mais severos,
como Coelho Neto.
Nascido em São Luís do Maranhão, Artur Azevedo (1855-1908) chegara à Corte aos 18 anos,
em 1873, como uma espécie de exilado da tacanhez da vida provinciana. Não tendo pais abastados, mas
com ligações que lhe poderiam ser favoráveis, nosso autor se valeu no Rio de Janeiro de uma rede de
maranhenses que o acolheu e lhe deu trabalho na imprensa e no serviço público – procedimento comum
a rapazes de “boas famílias”, mas sem independência econômica, que se transferiam para a capital. Já em
1875, o jovem Artur começava a ter alguns textos encenados e a fazer sucesso com sua veia cômica e sua
adesão às paródias de operetas francesas, com as quais os autores nacionais vinham conseguindo fazer
frente ao êxito avassalador do gênero popularizado por Offenbach. O meio teatral, alimentado pela busca
do prazer que os musicais ligeiros ofereciam, também se mobilizava politicamente e vinha se tornando
um instrumento valioso para a propaganda abolicionista, com os teatros abrigando conferências em
prol da causa e apresentando espetáculos que eram seguidos de atos públicos de alforria, diante de
uma plateia entusiasmada. Nesse sentido Artur Azevedo fez duas tentativas de produzir textos mais
panfletários, O Liberato, de 1881, que não conseguiu ter uma carreira comercial, e A família Salazar, de
1882, em parceria com Urbano Duarte, vetado pelo Conservatório Dramático.
Nosso autor então tratou de voltar ao que melhor fazia: divertir seu público. Seu abolicionismo,
ainda que sincero, era movido muito mais por um misto de razões humanitárias e civilizacionais do que
por uma consciência social que se prolongasse numa preocupação com os destinos futuros da população
negra ou com a valorização dos elementos de matriz africana na cultura nacional. Nisso aliás não se
diferenciava da maioria de seus pares de militância abolicionista e de convicções liberais. Apesar de
se afastar dos que, marcados pelo racismo científico, justificavam a hierarquização social com base
na cor da pele, não conseguia de todo afastar-se de sua formação eurocêntrica, com uma consequente
hierarquização cultural.
Reflexo disso é a representação dos negros na comédia em um ato, A mascote na roça,
daquele mesmo ano de 1882. Fortunata, a personagem em torno da qual gira o quiproquó, é uma
negra escrava tosca e de fala estropiada – e que, apesar de ser a referência para a situação cômica,
tem poucas falas e presença cênica. O único outro personagem “mulato”, o Camarada, tem a mesma
característica tosca e é ainda mais insignificante. A peça foi inspirada no sucesso da ópera cômica
francesa La mascotte (música de Edmond Audran, libreto de Henri Chivot e Alfred Durut), em que
Bettina, uma bela camponesa francesa, desde que se mantivesse virgem, trazia sorte ao patrão para
quem trabalhasse. A versão brasileira a substitui por uma negra que perde a centralidade, os dotes
físicos e mesmo os mágicos. A trama se desenrola em torno de um fazendeiro endividado e um chefe
político local que acreditam que Fortunata (apenas descrita como mulata) possui os mesmos dotes
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mágicos de Bettina. Ao fim, tudo não passa de um mal entendido que dá ocasião a que se puna o
personagem ganancioso.
A empatia com a triste sina da “raça maldita” não se traduzia – e talvez nem fosse justo
esperar que se traduzisse – numa atribuição de agência própria aos personagens negros no drama social
que então se desenrolava. Da mesma forma, sua simpatia pelos movimentos de ascensão da mulher
no espaço público tinha dificuldade de se desvencilhar de uma cultura secular marcada pela distinção,
pela separação e pela hierarquização. As ambiguidades estéticas de Artur Azevedo, pressionado entre
concepções de elite e povo, entre o paradigma da alta cultura europeia e a força das culturas das ruas
marcadas por elementos de origem africana e, não menos importante, entre arte e comércio, não
eram estranhas às ambiguidades políticas diante de uma modernidade democrática que se anunciava
em detrimento de uma ordem patriarcal e de valores estéticos, políticos e morais muito solidamente
estabelecidos.
Por essa época, o famoso ator Francisco Correia Vasques já vinha sistematicamente
introduzindo a linguagem das ruas (verbal, corporal, coreográfica, musical e do imaginário) nas suas
cenas cômicas, esquetes em geral em formato de monólogos que complementavam uma programação
mais ampla. Na cena Aí! Caradura!, de 1883, o ator canta e dança o que chama de uma polca-tango:
No maxixe requebrado
Nada perde o maganão!
Ou aperta a pobre moça,
Ou lhe arruma beliscão!2

Sem a denominação estigmatizada, com frequência trocada por tango, o maxixe aos poucos
ganhou a preferência do público e na década seguinte se tornaria obrigatório. Artur, no entanto, se
manteve arredio à sua utilização, ao menos em sua versão coreográfica, que sempre considerou um limite
a não ser ultrapassado, enquanto a versão musical entrava em suas peças sob denominações diversas. A
rigor, não sentiu por muito tempo a necessidade de fazer tal concessão, por ser um autor celebrado. Na
verdade, se as coisas já não lhe iam mal, em 1884, ele parece ter descoberto a fórmula do sucesso. Numa
bem sucedida parceria com o médico baiano Moreira Sampaio, estrearam a primeira revista de ano de
grande sucesso, O mandarim, com a qual a dupla, e o autor maranhense em particular, se tornaria objeto
de disputa dos empresários teatrais. Mas passado pouco tempo, e com os concorrentes não hesitando
em dar ao público o que ele queria, o quadro começou a mudar. A dupla Sampaio-Azevedo reinou por
algum tempo, Artur em outras parcerias continuou sendo o grande revisteiro ao longo da década, mas as
sementes da mudança tinham sido introduzidas pela linha divisória do maxixe.
No mês de janeiro de 1886, Artur Azevedo e Moreira Sampaio estreavam no Teatro
Lucinda o que seria seu maior sucesso revisteiro, O bilontra. Pouco antes e a poucos metros, no Teatro
Santana, estreava uma revista rival que apontava para os caminhos que iriam prevalecer na virada do
século: A mulher-homem, de Valentim Magalhães e Filinto de Almeida. Os autores faziam parte do
mesmo grupo e geração da dupla de O bilontra: todos rondando os 30 anos, jornalistas, escritores,
abolicionistas, integrantes da “Batalha do Parnaso” (reação antirromântica) e futuros fundadores da
Academia Brasileira de Letras (exceto Moreira Sampaio); mas demonstraram menos pruridos, ao
2

Apud Procópio Ferreira. O ator Vasques. Rio de Janeiro: Serviço Nacional de Teatro, 1979, p. 244.
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menos do que Artur Azevedo, em ultrapassar a linha do “bom gosto”. A partir de então, a dança do
maxixe, com sua forte carga de sexualidade, passou a ser uma das principais linhas a separar o que
era ou não aceitável.
A mulher-homem teve a data de sua estreia adiada por duas vezes. Segundo anúncio da
empresa Heller no Jornal do Commercio, o motivo teria sido a impossibilidade de se prepararem a tempo
“todos os cenários e vestuários da grandiosa revista-cômica fantástica”. Entretanto, um comentário no
mesmo jornal após a estreia permite questionar essa justificativa. A peça teria precisado ser “aparada,
polida e modificada pelo Conservatório, pela política e pela prudência de seus autores” (Jornal do
Commercio, 15 de janeiro de 1886); ou seja, alguns limites do aceitável tinham sido ultrapassados.
Do pouco que nos chegou do espetáculo, é possível depreender que havia nele uma exploração mais
incondicional e apreciativa de elementos da cultura urbana popular carioca considerados vulgares – e aí
moraria o perigo.
A peça incluía entre seus personagens uma Mulatinha do Caroço, nome de um lundu de
autoria desconhecida, bastante popular à época, que celebrava a mulata com os seguintes versos:
Eu gosto da cor morena,
Sempre amena,
Que mimosa me arrebata;
Essa cor é faceira,
Feiticeira,
Mulatinha que me mata!3

Esse tipo de celebração da mulata, já presente na cultura popular, como no lundu mencionado,
ainda não fazia parte do repertório do teatro, nem mesmo dos musicais ligeiros, exceção feita ao
Vasques. E mesmo este o fazia com cuidado. Numa sua cena cômica de 1864, ele havia introduzido o
mesmo lundu, dizendo tratar-se de uma modinha, gênero mais aceitável, sem mencionar seu título e
trocando o “mulatinha” do último verso por “moreninha”.4 Passados cerca de 20 anos, ei-lo cantando
o mesmo lundu, agora assim chamado, numa peça em que a mulatinha virou personagem e que, na
área musical e coreográfica, incluía um “jongo dos negros sexagenários”, um “cateretê das lavadeiras”
e um tango. A recepção imediata foi variada. Mas quem deu a tônica da crítica da intelectualidade foi
Carlos de Laet no Jornal do Commercio de 17 de janeiro, em que não poupou censuras ao aviltamento
representado pela peça.
Entre os lindos “efeitos cômicos” muito elogiados não sei mais por qual Sarcey, está uma
abominável paródia da mais bela cena da Dama das camélias. A senhora Rose Meryss meneiase ridiculamente, buscando achincalhar a Duse-Checchi. E Polero desmoralizando o Andó!...
Compreende-se maior borracheira? Entristece-me de morte aquela patacoada; parecia-me
ver dois desalmados pagodistas a pintarem ignóbeis rabiscos num quadro de mestre. Agora,
verdade, verdade: o público aplaudiu...

O foco da crítica foi a caricatura pessoal, que tinha sido consagrada por Artur Azevedo
e Moreira Sampaio dois anos antes com O mandarim. Aliás, O bilontra repetiria a fórmula, obtendo
Carlos das Neves; Gualdino de Campos. Cancioneiro de músicas populares. Vol. 3. Porto: Cesar, Campos & Cª., 1898. p. 211.
Silvia Cristina Martins de Souza. Do tablado às livrarias: edição e transmissão de textos teatrais no Rio de Janeiro da
segunda metade do século XIX. In Varia Historia, Belo Horizonte: UFMG, v. 25, n. 42, jul/dez 2009, p. 274.
3
4
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ainda maior repercussão. Em A mulher-homem, incomodou em particular a Laet a caricatura de artistas
estrangeiros de sua admiração, por meio da paródia, outra importante estratégia do teatro fluminense
para resistir à concorrência estrangeira. No caso, tratava-se do enorme impacto causado pela vinda à
cidade em 1885 da companhia da grande atriz italiana Eleonora Duse (na época, chamada de DuseChecchi), secundada por um talentoso Flavio Andò. Laet ironizava que algum “Sarcey” (crítico teatral
francês) indígena tivesse apreciado o achincalhamento da divina atriz, e o termo “pagodista” é referência
óbvia à cultura afro-brasileira.
Há muitos sinais de que não eram apenas as caricaturas pessoais que incomodavam e talvez
nem fossem a razão principal do incômodo. O público acorria atraído por ritmos, gestuais, falas e
personagens que vinham da cultura das ruas, com uma valorização da sensualidade e do baixo cômico
que não condiziam com os ideais de civilidade perseguidos pela intelligentsia. O sucesso dos números
musicais e coreográficos levou os autores de A mulher-homem a, passado um mês, agregar um quadro
novo, intitulado “Um maxixe na Cidade Nova”. Nele, segundo A Semana de 20 de fevereiro de 1886,
Vasques como capadócio cantava um lundu “de fazer chorar de gosto” e no final todos cantavam e
dançavam “um belíssimo tango de d. Francisca Gonzaga”. Os personagens Diógenes, a Mulatinha do
Caroço e a Opinião teriam “pintado o caneco” e o quadro “fez revolução no Santana”. Dada a continuidade
dos aplausos, uma semana depois um novo jongo era incluído no espetáculo.
Tanto o Lucinda quanto o Santana movimentaram a cena teatral da cidade. Mas se as duas
revistas compartilhavam alguns dos elementos que iam definindo as novas fórmulas de sucesso, havia
uma diferença. Carlos de Laet, que vinha criticando as concessões de Artur Azevedo, até lhe fez elogios,
ressaltando que O bilontra ao menos se mantinha em limites moralmente aceitáveis:
Como se vê, o fundo da peça [O bilontra] é moralíssimo, e não ouvi nela uma só dessas frases
obscenamente ambíguas com que não raro é solicitada a grosseira hilaridade das turbas. Em
compensação também não se me deparou uma única observação fina e conceituosa: um ou
outro dito que excitava o riso, era tirado do vasto armazém em que guardam as descabidas
célebres e gracinhas que andam pela boca de toda gente.

Assim, se O bilontra não apelava para a linguagem e valores das ruas da mesma forma que
A mulher-homem, tampouco contribuía para a evolução do teatro e da arte no país, pois lhe faltava a
“observação fina” e a originalidade no humor. Era uma arte para o vulgo, não para os espíritos refinados.
Não tendo ficado até o final do espetáculo, Laet encerra a crítica com ironia: “tive de retirar-me exatamente
quando o senhor Peixoto estava dizendo graça na língua de caboclo”. E acrescenta:
E assim, quando nas folhas de hoje lermos os mais carinhosos elogios aos autores, aos maestros,
aos atores, ao cenógrafo, ao ponto, ao cabeleireiro e ao gasista, razão não teremos para malicioso
sorriso... Pelo contrário, a culpa é nossa, diremos... Foi que o sublime acumulou-se no fim, e nós
saímos tão cedo!

Não todos concordavam com crítica tão severa e no mesmo Jornal do Commercio, três
dias depois, um comentarista que se assinava D. Evolução parabenizava Artur Azevedo e Moreira
Sampaio, ao mesmo tempo que reforçava a “diferença profunda” entre O bilontra e A mulher-homem,
esta última reprovável pela “pilhéria ferina, o gracejo malévolo, a mordacidade inqualificável” (Jornal
do Commercio, 3 de fevereiro de 1886). O fato é que ambos os espetáculos competiam com armas
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semelhantes, ainda que com ênfases e talentos distintos, pelo mesmo público que lotava os teatros atrás
de diversão, deslumbramento visual, graça e sensualidade, com códigos que não eram os mesmos dos
almejados por ao menos uma parte expressiva da intelectualidade.
As evidências da concorrência começam ainda em outubro do ano anterior, quando A
Estação anuncia que a dupla Artur Azevedo e Moreira Sampaio está preparando a revista do ano
de 1885, disputada pelos empresários Heller, do Santana, e Braga Júnior, do Lucinda. Sabemos
que a batalha foi vencida pelo segundo. O resultado foi que Heller não só tratou de encomendar
aos próprios redatores de A Estação o que viria a ser A mulher-homem, mas tratou de correr para
estrear primeiro e aplicou as mesmas fórmulas de sucesso da dupla de O mandarim, começando pela
caricatura pessoal. Além disso, investiu forte na produção, com cenários e figurinos caros, como
constatado pelo Jornal do Commercio: “está vestida e encenada com esmero que mostra esperar-se
dela vida longa, gloriosa e lucrativa” (15 de janeiro de 1886). A cenografia foi das mais elogiadas,
levando Laet a comentar, não sem boa dose de veneno, que ao final “o público [...] primeiro chamou
a cena um cenógrafo, o Coliva, e depois o Heller, antes dos autores do resto”. Em particular, a
imprensa destacou a apoteose a Victor Hugo. Alguns comentários positivos foram feitos também
para a música, chamada “de cunho característico” (sinônimo de inspirada no folclore), com Laet
concedendo que o Jongo dos pretos sexagenários, por ele chamado de “tango dos sexagenários”,
manifestava “algumas aptidões musicais”.
Braga Júnior deu o troco: contratou a mesma dupla dos melhores cenógrafos disponíveis
na praça, Coliva e Carrancini, e fez a sua versão... da apoteose a Victor Hugo! Não contando com o
talento cômico popular do Vasques, investiu no do Peixoto, que já vimos que, entre outras coisas,
podia ser apreciado “dizendo graça na língua de caboclo”. Mais: encomendou a sua versão de
um jongo dos pretos sexagenários (!), além de um tango dos viajantes e um lundu do Recreio da
Cidade Nova.
Com todos esses elementos, a disputa não teve perdedores, pois ambas as peças foram
além do centenário, com enorme sucesso. Tanto que deram margem ao empresário e revistógrafo
português Sousa Bastos, que todo ano fazia a praça do Rio de Janeiro, a espertamente lançar o
espetáculo O casamento do bilontra com a mulher-homem. Mas aqui talvez tenhamos tocado na
mais importante diferença, ressalvada sempre a distância entre os talentos: enquanto o motor do
sucesso de O bilontra era a caricatura pessoal, com a reação indignada do caricaturado apenas
contribuindo para trazer mais público, A mulher-homem parece ter tido seu grande atrativo na sua
carga de pimenta, sinônimo de sexo, e o quadro novo só reforçou esse seu diferencial. De sua
introdução em diante, todos os comentários nos jornais passaram a se referir ao furor produzido pela
dupla Diógenes (Vasques) e Mulatinha do Caroço (Eufrásia). Uma nota assinada por um Ali Babá
no Jornal do Commercio de 18 de fevereiro fala que “Vasques, Guilherme, Mattos, Mesquita, Silva,
Isabel Porto, Eufrásia e uma infinidade de capadócios de ambos os sexos caem no maxixe!” A nota
é irônica e lamenta que “Tália hoje em dia não calça o coturno grego nem traça o manto purpúreo
da tragédia; cai no fandango que não lhe acha espinha”.
A partir de então, num crescente, as revistas passariam a incorporar a dança do maxixe
como fator primordial para garantir seu sucesso, exceção feita de Artur Azevedo, que, como mencionei
mais acima, via nisso um limite para as concessões que estava disposto a fazer. Mesmo estando à frente
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da maioria de seus pares em não só adotar, mas até defender uma dicção mais ao rés-do-chão e uma
arte para um público mais amplo, a dança fortemente sexualizada do maxixe rompia com uma noção
de bom gosto que continuava a distingui-lo de outros exploradores da indústria do entretenimento e
o colocava entre os literatos de respeito. Até esse limite, no entanto, era mantido de forma hesitante
e ambígua.
Em 1898, quando Artur Azevedo já vinha perdendo a batalha da popularidade para os
“maxixeiros”, Coelho Neto escreveu um artigo duro, criticando o amigo pela revista O jagunço, mas
sobretudo pelo desperdício de seu talento em tais chirinolas – termo em que incluía toda a produção
teatral nacional daquele momento. Artur não fugiu da polêmica e respondeu à altura.5 Mas, abespinhado,
resolveu ir mais longe. No ano anterior, Coelho Neto tinha publicado o poema dramático em dois
atos Pelo amor, com música de Leopoldo Miguez, num óbvio esforço de dar pedigree à dramaturgia
nacional, chafurdada na lama do maxixe. Artur produziu então talvez a sua última paródia – desta feita,
não mais a um original francês, mas à produção elevada de seu conterrâneo. Chamou-a Amor ao pêlo, e
a designou uma “pachuchada em um ato e dois quadros, por um Poeta que deseja guardar o anônimo e
as porcentagens”.6
Partindo de uma história trágica no original, a paródia trata de um Conde que sai cedo para
caçar e, como demora muito a voltar, a Condessa assustada teme que algo grave lhe tenha acontecido.
Finalmente apontam três cavaleiros. A condessa se retira para retocar a maquiagem e os cavaleiros
confidenciam aos que se aglomeram, esperando notícias do Conde:
Primeiro Cavaleiro – Aquilo de caçada era uma história. [...]
É coisa já notória
Que a três léguas daqui o nosso Conde
Uma mulata de espavento esconde,
Por sinal feiticeira... [...]
Passou com ela esta manhã inteira
E juntos almoçaram mocotó. [...]
E tranquilo, na casa em que era dono,
O falso caçador ferrou no sono
E dormiu a seguir seis horas! [...]
Segundo Cavaleiro – Quando acordou, foi ter conosco,
Que à sua espera estávamos, tenazes,
E nos disse naquele estilo tosco
Que já lhes conheceis: – “Olá, rapazes!
Se eu voltar ao castelo
E não justificar tanta demora,
Com certeza a senhora
Me bate, e eu tenho muito amor ao pêlo...
Ide na frente, pois, e dai-lhe aviso
De que tive um desmaio, e foi preciso
Mais tempo aqui ficar do que devia.”7

Todos concordam em manter o segredo do Conde, que é levado em padiola ao som de uma
marcha fúnebre à presença da Condessa. Esta, ajoelhada, lamenta-se:

5
6
7

João Roberto Faria. Ideias teatrais: o século XIX no Brasil. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2001, p. 599-604.
Artur Azevedo. Teatro de Artur Azevedo. Tomo IV. Rio de Janeiro: Inacen, 1987, p. 419.
Ibid, p. 432-433.
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Condessa – Oh, meu senhor! Meu Conde!
Olha! Sou eu! Escuta-me! Responde!
Ó céus! Ele respira! A coxa mexe-se!
Não estou viúva! É vivo o meu Senhor!
(Erguendo-se.)
A que vem, nesse caso a marcha fúnebre?
(Ao regente da orquestra.)
Pare, faça favor!
(Cessa a marcha fúnebre.)
Para o quarto solícitos levemo-lo,
Não dessa marcha ao som...
Venha o maxixe, que o maxixe é bom!
Maxixe
Venha um maxixe
Bem requebrado,
Que o meu amado
Não faleceu!
Ó minha gente,
Com rebuliço
Cai no serviço,
Que o mando eu!
(Dança geral.)8

Para irritar o amigo, Artur concedeu um maxixe bem requebrado, com a graça e a mordacidade
que o caracterizam e o cuidado de se manter num anonimato que é difícil de imaginar não fosse um
segredo de polichinelo. A peça termina com a revelação da infidelidade do Conde, incorrendo na ira da
esposa, que não o perdoa, apesar dos protestos gerais. O Bobo vinha já comentando que o Conde era um
banana e que deveria tratar a Condessa com mais “virilidade”: “[...] se lá de vez em quando / Ela protesta
gritando, / Protestemos nós batendo, / E a mulher fica mansinha”.9 O Conde então reage enfurecido à
mulher: “Não quero mais no castelo / O carro adiante dos bois!” A Condessa amolece, perdoa (“Gostei
da tua energia!...”) e tudo acaba em maxixe.10
Espírito liberal e empenhado, entre outras causas, na libertação da mulher, Artur Azevedo
mais uma vez demonstra como as profundas mudanças implícitas na ideologia que o movia eram
difíceis de serem levadas às suas reais consequências, quando os sentimentos ainda estavam tão presos
a uma sensibilidade patriarcal e fortemente hierarquizada. Contudo, com sua arte e prática pública, foi
figura crucial na transição entre mundos, entre a sensibilidade finissecular e a da civilização das massas,
que se anunciava. Sua relação com a causa feminina, no entanto, é uma outra história, que fica para um
futuro capítulo.

8
9
10

Ibid, p. 435-436.
Ibid, p. 442.
Ibid, p. 444.
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Mapas sonoros del afecto en dictadura.
Los usos plurales de la tecnología y la
construcción del lugar en la música popular
Javier Osório (Universidad Alberto Urtado - Chile)
Resumo: Durante los últimos años, el interés por el sonido como objeto de investigación se ha expresado en diversos
discursos disciplinarios y metodológicos, que interrogan nuestras concepciones sobre la música, la cultura y sus procesos
de construcción de significados. Desde estas perspectivas, se ha señalado la relación entre músicos, medios y públicos,
como un proceso que enmarca la experiencia del sonido en la música popular grabada, construyendo el lugar donde se
inscriben los sentidos plurales de la memoria y el afecto en la vida de los oyentes. De este modo, la voz grabada, el ruido
en la reproducción análoga, o los usos de la tecnología en las situaciones de escucha, constituyen algunas marcas de una
cartografía social e individual de la memoria en la música popular. En esta presentación, propongo repensar las relaciones
entre la música y la memoria, considerando la conexión entre lo político y lo subjetivo inscrito en ciertas marcas sonoras de la
música popular. Se tratarán, para ello, algunas estrategias y usos de la tecnología por parte de los músicos y oyentes chilenos
durante la Dictadura. El reciente hallazgo de una grabación realizada el día del golpe de Estado, los testimonios de auditores
comprometidos en la clandestinidad, o el uso artesanal de la tecnología por parte de grupos de rock, nos permitirán entender la
música y la grabación como textos construidos históricamente, sobre los cuales se realizan los recorridos diversos y plurales
de la escucha individual y social.

Sound maps of affection in dictatorship.
The plural uses of technology and construction of place in popular music
Abstract: During the last years, the growing interest of sound as a matter of research has been expressed in various disciplinary
and methodological discourses, that question our ideas about music, culture and his processes construction of meaning.
From these perspectives, the relationship between musicians, media and public, is understood as a process that frames the
experience of sound in popular recorded music, building the place where the plural senses of memory and affection are
part of the listeners’s experiences. Thus, the recorded voice, noise in analog reproduction, or uses of sound technology in
listening situations, are a social and individual marks of memory in mapping popular music. In this paper, I propose to rethink the relationship between music and memory, considering the connection between politics and the subjective in certain
sound marks of popular music. To do this, I will address some strategies and uses of technology by musicians and listeners
during the Chilean dictatorship. The recent discovery of a recording on the day of the coup, the testimony of auditors engaged
in hiding, or craft technology use by groups of rock, allow us to understand the music and recording as texts historically
constructed on which the diverse and plural paths of individual and social listening are done.

La historia de la música popular en América Latina se ha construido y planteado,
generalmente, a partir de una deconstrucción de los relatos hegemónicos de la nación que, sin embargo,
continúan delimitando las representaciones de la identidad y la diferencia. La revisión de los significados
adscritos a la formación de géneros populares, de este modo, constituye una estrategia de interpretación
histórica en la que la música popular ha ganado visibilidad y reconocimiento, mediante su capacidad
para intervenir en la construcción de relatos alternativos sobre la experiencia de los sujetos, a partir
de su diferencia respecto de los discursos hegemónicos construidos durante el siglo XX. Hacia finales
de la década de 1970, sin embargo, el rol hegemónico que ocupaban las identidades nacionales en
estos países, fue objeto de una transformación significativa que terminó por validar la comprensión de
una experiencia histórica globalizada y transnacional. A partir de este contexto, categorías como las de
subcultura o “culturas del rock” (con la pluralidad a la que este término elude), comienzan a instalarse
como discursos de la diferencia y subjetividad de una experiencia juvenil, que entrecruza las categorías
de clase, generación y género, y que redefine el significado de lo popular en el marco jerarquizado de la
experiencia cultural.
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En Chile, esta transformación se desarrolló en el contexto de la modernización impulsada
por las políticas neoliberales de la dictadura de Augusto Pinochet.1 En este nuevo escenario cultural, ya
desde los primeros años de la dictadura los espectáculos y programas televisivos de alta audiencia, o el
surgimiento de canales diversificados del consumo subcultural en los medios de comunicación, fueron
impulsados por las políticas estatales como un proyecto de transformación de las relaciones sociales,
que terminará siendo fundamental para la instalación de un espacio ideológico, donde el progreso y el
optimismo hacia la modernización reconstruyen el marco de lo hegemónico en la historia reciente de
Chile (Brunner, 1988). Ello explica, también, el hecho de que los grupos de oposición a la dictadura los
vieran como estrategias de legitimación del quiebre político, al instalar la percepción de una “apertura”
hacia la diversidad en el ámbito cultural, que no se correspondía con el orden cerrado y autoritario de la
dictadura. De este modo, se crítica la “invasión” de música disco en la radio y la televisión, se cuestiona
la “apoliticidad” de géneros como la balada romántica o el rock, y se desprecian los espectáculos
mediáticos como el Festival de la Canción de Viña del Mar, considerado como vitrina propagandística de
la dictadura (Fuenzalida, 1985). Entre el espectáculo y la vigilancia, la cultura chilena bajo el contexto
de la dictadura ha sido caracterizada, de hecho, como una cultura de libre mercado en estado de sitio
(García y Contardo, 2005): una cultura que oscila entre el espectáculo televisivo y la represión nocturna.
Lo que no cabía en estas apreciaciones, sin embargo, era la posibilidad de un nuevo lenguaje de la
disidencia o, más precisamente, el surgimiento de un espectáculo desencantado y poco complaciente en
el mismo marco de la cultura pop, que no se propusiera la religación con el pasado o la relegitimación
de identidades nacionales2.
De un modo muy distinto, el grupo de rock Los Prisioneros –formado por Jorge González,
Claudio Narea y Miguel Tapia–, será uno de los principales actores en el proceso de renovación cultural
de la disidencia durante estos años. Haciendo uso de diferentes fuentes de sentido, el grupo articula
un capital subcultural del pop/rock chileno, expresado en un discurso y una materialidad del sonido
grabado, que reconstruye los significados de la diferencia y la crítica. Su primera grabación fue el
casete La voz de los ochenta, editado en 1984 por el sello independiente Fusion –perteneciente a la
disquería del mismo nombre que era propiedad del manager del grupo, Carlos Fonseca (Aguayo, 2012,
p. 80). La formación inicial del grupo remitía a una articulación estilística que la crítica de ese tiempo
caracterizó como un sonido similar al del grupo inglés The Clash (Escárate, 1994, p. 85). Sin embargo,
recuerda Fonseca, la precariedad tecnológica y las técnicas de grabación empleadas por los ingenieros
de sonido hacían difícil la adquisición de un sonido “crudo” como el que buscaba el grupo chileno.
La reestructuración del campo cultural en dictadura, se efectuó a partir de una lógica de mercantilización y privatización
de los bienes culturales, así como del fortalecimiento de la industria cultural. Ellos permitieron reemplazar la centralidad de
las políticas públicas fundadas durante la primera mitad del siglo XX, mediante las cuales el Estado se había comprometido
en un proyecto de democratización cultural de carácter ilustrado, y de representación de las culturas populares a través
del imaginario folklórico de la nación. Hacia comienzo de la década de 1980, la democratización de la alta cultura, y
la representación folklórica de lo popular, fueron abandonadas como instancias residuales de intervención en el campo
cultural.
2
En lugar de ello, la oposición buscó construir formas de sutura y religación con la memoria musical proscrita del
gobierno de Salvador Allende, representada por el Canto Nuevo (adaptación de la función de la música comprometida de
la Nueva Canción Chilena de los años sesenta), y su explícita intención de afirmar la función social y política del músico
popular. Hacia comienzos de los años ochenta, sin embargo, tanto el lenguaje en que se expresó esa crítica, como los
espacios de “nucleamiento” de aquella memoria musical (Martins, 1988), se revelan como instancias de confinamiento,
carentes de dinamismo o incapaces de articular la crítica con las nuevas lógicas de intervención en el espacio público.
(Osorio, 2011)
1
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(Jurgensen, 2009). De acuerdo a Miguel Tapia, en esos años “Nadie entendía bien la idea de sonido que
envolvía el pop” (Super Rock, 1987), por lo que el baterista del grupo considera a esta grabación como
un “experimento”, una aproximación precaria a la confección del sonido grabado. De hecho, desde su
segundo disco titulado Pateando Piedras en 1986, esta vez bajo la transnacional discográfica EMI,
el sonido de Los Prisioneros se construyó a partir de una mayor conciencia del uso de la tecnología
como recurso instrumental, incluyendo por ejemplo teclados, sintetizadores, secuenciadores, baterías
programas, y el uso extensivo del estudio de grabación en los procesos de mezcla o edición discográfica.
De este modo, en la tercera grabación del grupo en 1987, también bajo el sello EMI y titulada La
cultura de la basura, sería posible considerar, de acuerdo a la periodista Marisol García, un giro brusco
en el estilo musical del grupo, al ser este un disco con “un sonido más áspero, que apenas consiguió
rotación radial” (García, 2013, p. 397).
Sonido electrónico, áspero, crudo. Más allá de las dificultades evidentes de la crítica para
construir un lenguaje que aborde un análisis del sonido en la música rock –como ha señalado Simon
Reynolds (2010)–, estas observaciones nos permiten relevar la importancia del sonido y de la escucha
en el análisis musicológico. De hecho, como señala Juan Pablo González, la música popular puede ser
entendida como un texto mediatizado, que define una “estrategia analítica y una práctica compositiva”
(González, 2011), mediante nuevos parámetros de audición y experimentación estética.3
Desde el disco Pateando piedras, en que se comienza a explorar esta estética por parte
del grupo, su discurso ha sido considerado, sin embargo, como más “pesimista” que su predecesor,
el imperativo y emblemático llamado generacional que buscó ser La voz de los ochenta (Fielbaum y
Thielemann, 2010). En La cultura de la basura, Los Prisioneros hacen uso de procedimientos como el
sampler o el loop, que indican la obsesión del grupo por la construcción de la “originalidad” a través
de la mezcla y el uso de la electrónica, pero evidencian también un discurso del desencanto que marca
significativamente sus composiciones. El tema, “Lo estamos pasando muy bien” comienza –al igual que
el que da nombre al disco – con una posición teatralizada de la voz de Jorge González, que representa a un
locutor de radio o al animador de un espectáculo popular (circo, evento barrial o encuentro comunitario).
La canción, interpretada por Claudio Narea, posee una letra que ironiza con el discurso de alegría y
felicidad en el consumo que caracterizó la propaganda oficial del gobierno.
Aquí no roba nadie ni hay porqué robar
nuestros sueldos son buenos y hasta podemos ahorrar
ven a jugar a que somos un país de verdad.
Lo estamos pasando muy bien (yeah yeah yeah yeah)
engordamos bastante (ia ia ia O)
esto es magnífico (Tra la la la la...)   

La utilización consciente de la tecnológica en la producción y edición musical, llevó a Jorge González a manifestar un
deseo de control sobre el resultado discográfico, especialmente en el disco La cultura de la basura, lo que significaría en
la práctica una relación conflictiva con el ingeniero de sonido, Caco Lyon, quien terminaría abandonando la grabación del
disco (Narea, 2009; Aguayo, 2005). En esa acotada disputa entre músico e ingeniero de sonido, podría situarse también,
me parece, la diferencia entre dos modos de escucha construidos a partir del dispositivo tecnológico: aquella basada en la
prolijidad técnica de la mezcla musical, y la escucha realizada a partir de una intención estética particular que entremezcla
electrónica y punk. Esta última, encarnada en la obsesiva autoridad musical de Jorge González, puede definirse como una
estética cuidadosamente precaria, sobre la cual se construiría el discurso y la materialidad sonora de sus composiciones
(Osses, 2002)
3
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La comida es muy buena si lo que quieres es comer
el vino, las carnes, un pollito muy bien asado
todos quedamos satisfechos después del almuerzo, ¿no es cierto?
(sí que lo es!, sí que lo es!)
Si se trata de estudiar, allí está la universidad
un abogado, un arquitecto o enfermera puedes ser
el trato es serio, la enseñanza es buena,
¿y el costo? (qué importa el costo!)

En su desarrollo, el tema mezcla las voces de dibujos animados doblados al español (Los
Picapiedras), gritos y frases habladas, que poseen un origen y significado impreciso en este contexto. El
procedimiento, en este caso, actúa como índice de una cultura pop, que mezcla referencias musicales,
citas, alusiones, parodias y otras estrategias significantes que se fundamentan en las competencias de
audición y lectura intertextual.
Diversas estrategias de mezcla, sampling, cita o alusión se encuentran en los primeros
discos de Los Prisioneros, tanto en términos discursivos como musicales. En la letra de “La cultura
de la basura” de su primer disco, por ejemplo, se mezclan los nombres de artistas del gusto popular
como Julio Iglesias, Raphael o Luis Miguel, mientras que en “Quien mato a Marilyn” es el ícono
norteamericano del pop el que remite al significado aparentemente infantil de la canción. Sin embargo,
el entramado intertextual se expresa, de modo más productivo, en la construcción musical de algunas
canciones de Los Prisioneros en Pateando Piedras, a través de la mezcla y edición del sonido en la
producción discográfica. “Maldito sudaca”, por ejemplo, es un tema que significativamente reemplaza el
reclamo de una identidad latinoamericana en tiempos de globalización, por la crítica a la discriminación
ejercida desde una posición de clase y nacionalidad, que puede ubicarse en cualquier país del Primer o
del Tercer Mundo:
Escucha sudaca, atiende latino
Rufián uruguayo, o venezolano
Escucha sudaca, atiende latino
Rufián uruguayo, o venezolano
Tengo en mi abrigo un revólver
En mi corazón hay un revólver
Maldito latino, maldito mexicano
Maldito sudaca, maldito colombiano
Maldito latino, maldito paraguayo
Maldito sudaca, maldito latino
No escupas en mi ciudad
No escupas en mi país
No escupas en mi planeta
eta eta eta eta eta eta....

El ritmo y la batería de la canción se interrumpen, mientras la última sílaba de esta frase
es objeto de un procesamiento electrónico de repetición (loop), que se repite insistentemente en
una cadena descendente de volumen (“Eta-eta-eta-eta-eta”). Al mismo tiempo, comienza a sonar de
fondo una melodía de vals, primero irreconocible y luego claramente perteneciente al tema “Si vas
para Chile”, un tradicional emblema del folklore nacionalista chileno utilizado comúnmente para
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afirmar valores positivos como la belleza del paisaje y la hospitalidad del chileno. La alusión que la
estrategia sonora realiza de lo nacional, la reubica en un territorio que carece de coordenadas afectivas
de identificación nacionalista, abriendo de este modo la posibilidad de una crítica indirecta a los
discursos de la identidad.
Respeto al uso de la repetición, “Otro día” es, por ejemplo, un tema intensamente reiterativo
en su base rítmica, construida mediante el uso instrumental de bajo, teclado y batería. En su letra, una
especie de relato del cotidiano y maquinal trabajo de un obrero, se reafirma el sentido de la repetición,
excluyendo la posibilidad de la ruptura y alteración: “Ya no quiero cambios/ tengo el pulso firme/ ya
no quiero cambios/ tengo el ritmo de las máquinas”. No obstante, es en “Pa, pa, pa” donde el pulso y
ritmo fundamentan de mejor forma el uso y sentido de la repetición. La frase musical construye aquí la
totalidad del tema, al acomodarse a ella el fraseo de la voz cantada, quebrándose y simulando el compás
repetitivo del estribillo.
Me encantan las canciones de amor
y aquellas que piden un mundo mejor
vivo con el miedo al dedo que alguna vez
apretara el boton
Creo en la libertad y en mi corazon
hay un sitio esperando por una flor
La escena me pone nervioso aunque el show deba continuar
yo soy un profesional
Entrego diversion,
baladas de amor...
y mi coro dice:
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa..

El tema contiene un discurso crítico, desde el cinismo y la ironía respecto de la sensibilidad
artística caracterizada en los músicos del Canto Nuevo. Este discurso de la subjetividad expresiva,
es expuesto aquí como vacío de significado al identificar el coro de la canción –considerado a veces
como mensaje o partícula significante de su contenido (Middleton, 1996)–, con el sólo motivo sonoro
y reiterativo que la constituye: “y mi coro dice: pa/pa/pa/pa/pa/pa/pa”. Esta canción dice: “pa/pa/pa/pa/
pa/pa/pa”. El significado de la canción es entonces el pulso, el ritmo que se presenta en la reiteración de
su estribillo.
Para Peter Szendy, los grandes éxitos (hits) hablan de los grandes éxitos (hits). Su “estructura
autodeseante” refiere a una economía política del cliché, de lo banal, que se encuentra en el centro de
la experiencia de escucha a la que nos convoca la música popular (Szendy, 2009). En las canciones
de Los Prisioneros, esta estructura de lo banal es expuesta en su materialidad, a través del uso de
procedimientos musicales como el loop o el sampleo, que permiten construir un espacio musical y
sonoro del goce, delimitado por una insistente repetición de sí mismo. El goce, de este modo, se presenta
como una subjetividad deseante y contenida por el orden. Durante los años ochenta, el “toque de queda”,
o prohibición de circular libremente por las calles de la ciudad a partir de ciertas horas de la noche, dio
origen a un modo de diversión privada, a través de fiestas realizadas en casas particulares que duraban
toda la noche, o hasta que se levantaba la prohibición de salir para que la gente volviera a sus hogares.
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Las llamadas “fiestas de toque a toque”, revivieron la posibilidad de diversión para una juventud que
crecía atemorizada por la presencia de los militares en el espacio público, y fueron un lugar (privado),
donde se reconstruyeron los vínculos sociales y afectivos a través de la corporalidad y el baile. En estas
fiestas, la música que los jóvenes escuchaban era la del rock y el pop de los años setenta y ochenta,
experimentado a través de ellos la posibilidad de divertirse en medio de una noche limitada por el
aburrimiento y las normas. Diversión y aburrimiento. Los Prisioneros –cuyo nombre puede, entonces,
comprenderse como esta subjetividad deseante y (auto)contenida--, ayudaron a expandir estos espacios
privados y liminales del placer: a través de su sorpresivo éxito comercial y mediático, otras formaciones
de la subjetividad juvenil y de la “escena” under santiaguina, se convirtieron en lugares de encuentro
para una afectividad disidente de la norma, dentro de la norma, dentro de los intersticios que esta dejaba.
La tecnología es, como indica Michael Chanan, tanto agente como síntoma del cambio en la
práctica musical (Chanan, 1994). En este sentido, el uso que Los Prisioneros realizan de procedimientos
como la repetición, el sampler o el loop, permite dar cuenta de las diversas formas de construcción de
una subjetividad que, en el contexto histórico de la modernización chilena de las últimas décadas, actúa
como síntoma de una transformación operada por la economía neoliberal sobre las subjetividades, y
como agente de construcción de las diferencias y desplazamientos del afecto. En la escucha que nos
produce la producción discográfica de la música de Los Prisioneros, podemos afirmar, también, que
“individualizamos” el pop, como señala Andrew Goodwin, “mediante narraciones más personales
que siguen eludiendo la industria de la cultura” (en Gilbert y Person, 2003). Una atención histórica
y musicológica a esta escucha, se enfocaría entonces en la necesidad de entender la pluralidad de
significados en la música grabada, y las estrategias de producción de sentido que, desde la “discografía”,
implican la escritura del afecto, la emoción, el sentimiento, o incluso el desencanto.
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Memória e região
Noé Freire Sandes (UFG)
Resumo: O traçado da memória e da história de Goiás exige o enquadramento da experiência de duas cidades: Goiás e
Goiânia. Assim, a representação regional se desloca das agruras de um “tempo da decadência” para o moderno traçado
da nova capital. A representação das duas cidades, enredada na relação entre memória e história, encontrou nesse trajeto
temporal a imagem que estruturou, em parte, a imaginação regional.

Memory and region
Abstract: The scheme of Goiás history requires the framing of the experience of two cities: Goiás and Goiânia. Thus,
the regional representation transformed the time of a “decay” for the modern conception of the new capital, Goiânia. The
representation of the two cities can approximate memory and history, found in that temporal path to image that structured, in
parts, the regional imagination.

Há muito que me preocupo com o debate acerca da relação entre memória e história. Essa
questão esteve presente tanto em minha dissertação de mestrado (UnB) como no doutorado (USP), quando
estudei as comemorações do centenário da independência. Interessava, naquele momento, reafirmar o
estudo da formação das tradições. As datas nacionais são estratégias de negociação que organizam a
leitura do passado. Nelas se encontram as marcas de um conflito entre o que foi vivido, narrado e
silenciado. Mesmo que tais datas sinalizem um tempo epidérmico, aí se apresentam sinais de lutas de
representações travadas nos arquivos e nos recantos historiográficos, mas que ganham cores diversas
no contínuo movimento de reescrita da história. Foi por essa via que conduzi minha reflexão sobre a
formação da nação e tracei o meu problema: o passado recomposto na forma de memória histórica, o
papel dos ritos e festejos no processo comemorativo que fazem da história um negócio. Finalmente, a
nação se constitui em suporte de uma identidade coletiva, cuja permanência e força simbólica conferem
um sentido especial ao diálogo entre memória e história.
A compreensão do processo de formação de uma memória social em Goiás também exige
observar o logo processo de recomposição do passado e de fixação no tempo de marcas que pontuam
a vida cultural da região. Em Goiás, o brilho do ouro moveu mundos e fundos, avivando a ambição do
homem pela riqueza, aparentemente fácil atividade mineradora. Aos historiadores coube a difícil missão
de acompanhar as pistas do movimento febril de sertanistas, adentrando no vasto território das Minas.
Em 1863, José Martins Pereira de Alencastre, afirmava: “Grandes e multiplicadas causas concorreram
para o atraso das capitanias: falaremos particularmente da de Goyaz, da qual nos vamos ocupar. A sua
história nem é longa nem rica de episódios, mas é dolorosa de contar-se (Alencastre, 1979, p.14)”.
A percepção da crise do ouro enquadrou a memória e a história da região que se percebia
distante e isolada. Recorro ao argumento, já apresentado em outra ocasião (Sandes, 2002) de que não
há motivo para duvidar da percepção de cronistas e viajantes acerca do refluxo da atividade mineradora
na segunda metade do século XVIII. Palacin (1976), em pesquisa de fôlego, ordenou os dados relativos
ao período da crise de longa duração provocada pelo esgotamento das jazidas. Outra questão incide
na qualificação dessa crise como um período de decadência, cujo sentido moral acabou por desviar
a questão para o controle da população e de seus modos de vida. Inúmeras atividades econômicas,
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envoltas no circuito de trocas próprio às economias de subsistência, passaram despercebidas aos olhos
de viajantes e cronistas atentos apenas aos rastros de uma contabilidade fundada na monetarização dos
negócios. Na impossibilidade de aferir o valor produzido nesse circuito, Paulo Bertran (1997) formulou
hipótese diversa, ao sugerir a formação de uma sociedade provida de recursos abundantes dirigidos ao
consumo e aos festejos próprios ao mundo rural.
Nessa direção, deve-se relativizar o isolamento da região. Goiás se afirmou como parte da
nação brasileira e partilhou dos desafios políticos enfrentados pelo regime imperial no decorrer do século
XIX. Em 1830, na pequena Pirenópolis, o comendador Joaquim Alves foi responsável pela criação do
jornal A matutina Meiapontense. Em um período tão conturbado, quis o comendador situar o olhar da
região, um olhar goiano, em meio ao tumulto dos acontecimentos definidores da ordem nacional (Freitas,
1978). No adiantado do século XIX, ciente da necessidade de uma visão temporal de maior alcance,
Alencastre se esmerou em creditar ao regime colonial a razão do empobrecimento da região. Assim, a
história triste de se contar referia-se, especialmente, ao período de domínio colonial, cuja herança ainda
se fazia presente na região. A memória formada em torno do colapso da atividade mineradora consiste
em um documento de expiação do passado onde se inscreve a percepção de um tempo que aguarda e
resiste ao moderno. Tempo de espera. Aguarda-se a ação do poderoso braço do Estado, alavanca para o
crescimento da região, conforme afirmava Cunha Mattos (1979), em 1823, na sua Corografia Histórica
de Goiás. E há clara resistência as ações disciplinares que, em vão, o general Cunha Matos tentou
implantar na região nas primeiras décadas do século XIX.
A história da região foi elaborada sob o domínio de uma memória aprisionada pela crise do
ouro. Esse quadro foi, substantivamente, modificado com a emergência de um novo centro produtor de
conhecimento, os programas de pós-graduação em História. A universidade estruturou o campo intelectual
sobre a história região com base na busca de novas fontes e problemas. A imagem da região, produto de
reflexão específica, ainda se embaralhava na representação de um tempo impreciso. A narrativa acerca da
auspiciosa presença do ouro cedeu lugar à imagem de outro tempo, enrijecido pelo vazio da crise. Assim,
os historiadores redefiniram a imagem do passado com base em um acontecimento capital, a construção
de Goiânia. Entre os dois tempos, destaca-se a presença dos pais-fundadores. O primeiro Anhanguera,
imagem mítica da região, segue o destino trágico: o herói-empobrecido. O segundo Anhanguera, Pedro
Ludovico, reassume o ideário romântico: o herói-construtor da nova cidade.
A invenção de Goiás carrega a marca de duas cidades, Goiás e Goiânia. A antiga capital, a
cidade de Goiás, conserva, em seus traços, o passado imemorial, o tempo fugidio do brilhante metal.
Nesse ritmo lento, a cidade subsistia, sobretudo, com os recursos obtidos com a administração. Goiás, aos
poucos, perdia a capacidade de irradiar o dinamismo esperado de uma capital, mas afirmava seu poder
simbólico na composição política com os grandes estados que, sem maiores sobressaltos, dominavam
o mundo republicano. O estado de Goiás, por meio de sua capital, acomodava-se na posição de estadosatélite, os bagageiros da federação, conforme expressão de Barbosa Lima Sobrinho (1983).
A revolução de 1930 (Silva, 2001) redefiniu a temporalidade da história nacional e regional,
lançando ao esquecimento a experiência política da 1ª República. Em Goiás, o silêncio em torno do
passado adentrou o espaço privado. A Revolução foi representada como a derrota de uma família
tradicional com forte presença na capital. Na impossibilidade de banir a família Caiado da capital,
restou a opção de banir a capital da cidade. A afirmação do ímpeto revolucionário exigiu uma nova
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espacialização do Estado. A mudança da capital quase sempre é interpretada como estratégia política
adotada pelos novos donos do poder contra os grupos que, anteriormente, lideravam a política goiana.
Creio que a mudança da capital atinge um espectro mais amplo. A nova capital é, em parte, o avesso
da antiga, ainda que no nome de suas ruas, como homenagem, se apresentem as marcas de um tempo
passado. Nomear uma rua, com nomes de vultos e datas do passado, é prática corriqueira para fixar
no presente à sombra de um tempo longínquo, como quem esconjura a presença em sua casa de um
parente que se quer distante, mas a quem não se pode negar o parentesco. Assim a velha capital se fez
presente em Goiânia. Presença modesta que pouco combinava com o estilo arquitetônico da nova capital
presente, especialmente, nos edifícios do centro administrativo de Goiânia. Com certo exagero, o traço
da moderna arquitetura abarcou toda a cidade, em clara contraposição ao passado. O médico-interventor
promoveu intervenção que fraturou a identidade tradicional da região. A construção da nova capital, com
suas próprias forças, redefiniu a “rota do atraso”, cujo ponto de partida apontava para a cidade de Goiás.
A nova configuração espacial do estado implicou na negação dos compromissos firmados para proteger
a antiga capital à época em que o mudancismo se transformou em tema obrigatório para os moradores da
cidade de Goiás. A cidade abandonada recebeu duro golpe com a transferência do Liceu para Goiânia e
padeceu à margem do crescimento do estado.
A partir de 1930, sob o impulso de uma nova composição política a representação do tempo
histórico foi redefinida, em Goiás. De Anhanguera a Pedro Ludovico registra-se a percepção do gesto
conquistador com a atualização do mito do bandeirantismo. Abre-se, assim, um fosso entre o presente e o
passado, alargam-se as distâncias entre as duas capitais – separadas por pouco mais de 100 km – para que
se vislumbre o monumento, Goiânia. No sentido inverso, o passado é ruína. Nos escombros desse tempo
se encontra as marcas do domínio das oligarquias. (Campos, 1982). A professora Lena Castelo Branco
Ferreira de Freitas (2009), em pesquisa de fôlego, revolveu este terreno em busca de outra memória
distante do compromisso com os novos donos do poder. Os encontros e desencontros entre essas duas
cidades demarcaram um tempo em que se pode entrever o desenho, a invenção de Goiás.
A construção de uma cidade sucede a desconstrução de outra e nesse trânsito se definem
sinais: a antiga capital, velha senhora de boa estirpe, restou acomodar-se ao passado, enquanto o
novo tempo deslocava-se para Goiânia. Em 1942, na confluência da Avenida Goiás com a Avenida
Anhanguera ergueu-se o monumento ao bandeirante, um presente dos estudantes de Direito de São
Paulo a nova capital. O Anhanguera, incrustado entre as duas principais avenidas da cidade afirmava
sua presença ilustre. O monumento representava a herança de um tempo externo e distante, cujo legado
dúbio anda pesava sobre os ombros dos goianos. Permanecia em Goiás, na primeira metade do século
XX, o complexo da região insular, cerrado por todos os lados. A elite goiana sonhou, ao longo de sua
história, com a integração do sertão longínquo ao corpo da nação brasileira. Sonhou com pontes entre o
sertão e o centro: no século XIX, o projeto de ligação entre o Araguaia e o Tocantins (Dolles, 1973) no
século XX a luta pelo transporte ferroviário, até que as rodovias, exigidas pela construção de Brasília
(Silva, 1997), adentraram em solo goiano com a construção do eixo rodoviário representado pela BelémBrasília. A integração de parte do território ao frágil chão de Brasília foi seguida pela desintegração da
cultura planaltina (Magalhães, 2011).
Sem o exercício da administração, a cidade de Goiás perdeu seu lugar de centro e descentrada
permaneceu, por longo tempo, a lamentar a perda de seu antigo domínio. A cidade ensimesmada
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descobriu em seu próprio corpo o tesouro: o passado, o monumento. A velha senhora cuidou de suas
rugas para conquistar nova posição, a de patrimônio histórico da humanidade. A monumentalização da
cidade tornou-se política de Estado e o passado foi redefinido. Doravante, a velha senhora ganhou novo
fôlego e vive a exibir os seus dotes: ciosa do brilho de suas rugas, a cidade atrai significativo fluxo de
turistas que a visitam nos fins de semana e nas datas festivas.
A velha capital, a cidade-monumento, foi reverenciada pela cidade moderna. Por sua vez,
Goiânia cuidou de inventariar o seu próprio patrimônio. A identidade moderna de Goiás passou a
desconfiar da memória da decadência e a relativizar o olhar, supostamente enviesado, dos viajantes
(Moreyra, 1998). Ao mesmo tempo em que a casa de Cora Coralina se transformava em museu, outra
casa seguia o mesmo curso, a de Pedro Ludovico. Não se pode conhecer Goiás sem adentrar na casamuseu de Cora Coralina. Nesse ambiente sagrado, o passado perde sua substância passada e se atualiza
no culto ao monumento. Nele se encarnam acontecimentos fundadores, representação da ausência e
presença da história percebida na “viva voz” da antiga moradora, ressoando na antessala do museu, por
meio de recursos audiovisuais.
Da mesma forma, não se pode conhecer Goiânia sem adentrar na Praça Cívica, centro
administrativo do Estado. Nas imediações da praça, na antiga Rua 26, rebatizada como Avenida Dona
Gercina Borges, esposa do governador, localiza-se a casa-museu de Pedro Ludovico. Nesse espaço se
percebe a negociação entre memória e história. A representação da região se enquadra em um só tempo
formando, entre Goiás e Goiânia, um espaço homogêneo. Em certas ocasiões, definidas no calendário
político, a capital do Estado se desloca, por um breve tempo, para a capital centenária. A cidade de Goiás
recebe inúmeros visitantes ilustres que são homenageados com a entrega do título honorífico de comendador.
A mais comum das condecorações vem acompanhada de uma medalha com a estampa do Anhanguera.
A memória, como operação, é do tempo. Seu compromisso com a fidelidade do vivido se
expressa no testemunho dos atores empenhados na defesa da sua palavra e na fundação do vínculo
social firmado no entrelaçamento do viver-juntos com a autoridade dos antigos, como ensina Paul
Ricouer: “Toda sociedade tem o encargo da transmissão, através das gerações, daquilo que considera
suas conquistas sociais (Ricouer, 2007, p. 75)”.
A invenção de Goiás, como cultura, é nossa matéria. Somos artífices de um artefato, a cultura
histórica, que agrega as distintas representações da região e a ela confere identidade. Nessa colcha de
retalhos (Bergerot, 2006) se apresenta o arriscado exercício de interpretar a passagem do tempo: os
retalhos devem permitir a necessária recomposição do desenho. A colcha muda de cor e sofre adaptações
em sua textura e usos, contudo mantem intacta sua função pragmática e primordial: a de proteger o
corpo da frieza do tempo. Mas há o risco de que o artefato possa ser instrumentalizado de tal modo que
sua função pareça inútil. O artesão descuidado abandona a conexão do retalho com o passado, o tecido
primeiro: a memória. E assim inscreve no corpo-destecido sua própria história. Revela-se, assim, o que
Michel de Certeau (2002) chamou de “escrita do conquistador”.
A escrita da história é o resultado de emendas, recortes, cerzidos e arremates. Tecidos de
lugares diversos, deslocados no tempo e no espaço, ganham nova forma e função na colcha de retalhos.
Finalmente, a colcha se destaca na intimidade da casa ao lado de objetos biográficos, retratos e outros
ornamentos. Nesse ambiente, tudo conspira para confirmação do elo que define a comunidade, a convicção
de que não estamos sós. A força simbólica desse sentimento confere, por analogia, sentido ao viver-juntos
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na partilha de uma memória coletiva. E assim o historiador, tal qual o artesão, recomeça sua tarefa sem
fim. Abrigado em sua colcha de retalhos, constrói sentido em um mundo sem sentido (Rüsen, 2002),
costura e descostura o corpo-tecido-da-memória, e assim formula o desenho do tempo e do lugar, com as
cores e as linhas da história. A memória é lugar de acolhimento, é a casa que a gente inventa para morar. A
história é visita espaçosa que muito pergunta, de tudo duvida e está sempre disposta a propor rearranjos e
novas disposições para a nossa morada. Com vagar, dialogamos com essa visita intrusa, mas necessária. E
assim seguimos a contemplar uma casa que sempre muda, sem deixar de ser a mesma. Muda para acolher
o outro, contudo não esquece o que foi outrora. Nesse contínuo movimento, já não é possível distinguir
com mediana clareza se é o morador que habita a casa ou se é a casa que habita o morador. Importa mesmo
é reconhecer no espaço o lugar, o abrigo necessário para o enfrentamento da passagem do tempo.
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Música, memória, identidades
Eleonora Zicari Costa de Brito (UnB)
Resumo: A proposta é refletir sobre a música como uma narrativa capaz de atribuir sentidos às práticas sociais, produzindo
identidades e forjando memórias sobre seu tempo. A memória do Brasil dos anos 60 e 70, por exemplo, pode ser apreendida
pelo exame de certo repertório musical cujo papel foi importantíssimo em sua constituição. É sobre esse repertório que serviu
de suporte às práticas sociais ligadas à resistência ao regime militar que se propõe discutir nessa oportunidade.

Music, memories, identities
Abstract: The proposal is to consider music as a narrative able to assign meanings to social practices, producing identities
and forging memories about the time it was produced. The memory of the Brazil of the 60s and 70s, for example, may be
perceived by examining a musical repertoire whose role was important in its constitution. It’s about this repertoire that served
as support to social practices linked to resistance to the military regime that it is proposed to be discussed in this opportunity.

Conversando no Bar
ou Saudade dos aviões da Panair
(Milton Nascimento e Fernando Brant)
Lá vinha o bonde no sobe e desce ladeira/E o motorneiro parava a orquestra um minuto/Para me
contar casos da campanha da Itália/E de um tiro que ele não levou/Levei um susto imenso/Nas
asas da Panair/Descobri que as coisas mudam/ E que tudo é pequeno/Nas asas da Panair/E lá
vai menino xingando o padre e pedra/E lá vai menino lambendo podre delícia/E lá vai menino
senhor de todo fruto/Sem nenhum pecado, sem pavor/O medo em minha vida/Nasceu muito
depois/Descobri que minha arma/É o que a memória guarda/Dos tempos da Panair/Nada de
triste existe/Que não se esqueça/Alguém insiste e fala ao coração/Tudo de triste existe/Que não
se esquece/Alguém insiste e fere no coração/Nada de novo existe/Neste planeta que não se fale/
Aqui na mesa de bar/E aquela briga e aquela fome de bola/E aquele tango e aquela dama da
noite/E aquela mancha e a fala oculta/Que no fundo do quintal morreu/Morri a cada dia/Dos
dias que vivi/Cerveja que tomo hoje/É apenas em memória/Dos tempos da Panair/A primeira
coca-cola foi/Me lembro bem agora/ Nas asas da Panair/A maior das maravilhas foi/Voando
sobre o mundo/Nas asas da Panair/Em volta dessa mesa velhos e moços/Lembrando o que já
foi/Em volta dessa mesa existem outras/Falando tão igual/Em volta dessas mesas existe a rua/
Vivendo seu normal/Em volta dessa rua uma cidade/Sonhando seus metais/Em volta da cidade
lá rá lá rá lá/A lá rá lá rálá rá.

A princípio criadas como objeto voltado ao prazer, as canções vão além, e traçam caminhos
de memórias, ajudando a configurar nossas identidades, servindo de trilha sonora para as narrativas
de nossas histórias pessoais e coletivas. Nelas, muitos dos traços reconhecidos como importantes
marcadores identitários são construídos ou reafirmados quando de sua execução. Não por acaso, o
IPHAN reconheceu a música, entre outras expressões populares, como um bem cultural de natureza
imaterial, expressão que compõem o universo do chamado patrimônio imaterial.1
Assim como um passeio pela rua que foi cenário de nossa infância – com seus cheiros,
sabores, movimentos e cores – transforma-se em ponte que nos liga a experiências passadas, também
a música pode fazer eclodir imagens de momentos vividos preteritamente, pois ela é rastro que ao ser
Respeitando suas singularidades, as expressões de cultura de natureza imaterial dividem-se em quatro categorias: 1.
saberes e modos de fazer tradicionais; 2. festas e celebrações; 3. formas de expressão literárias, musicais, plásticas, cênicas
ou lúdicas e 3. lugares ou espaços de concentração de práticas culturais coletivas. Cf. O Registro do Patrimônio Imaterial.
Dossiê final da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. Brasília: Ministério da Cultura/Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2ª ed, 2003, p. 19.
1
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acionado nos faz viver de novo aquela experiência, ao modo como isso é possível de ser realizado
no presente. O que quero dizer é que a música é capaz de presentificar o passado, de nos fazer sentir
tudo de novo, mesmo que de um novo lugar de escuta e ao sabor dos novos sentidos que atribuímos,
no presente, ao já vivido. Ora, sabemos que “há uma ligação fenomenológica muito estreita entre
memória e o sentimento de identidade.”2 Portanto, é também no âmbito das políticas de identidade
que a musica atua.
No Brasil, onde a cultura literária escrita teve e permanece tendo pouca penetração, a música
funciona como aquilo que aproxima o público da palavra, como lembra José Miguel Wisnik, e isso graças
à qualidade literária de muitas de suas letras. No documentário Palavra Encantada, Wisnik reflete sobre
esse fenômeno:
A cultura no Brasil é muito oral, muito rítmica, muito musical, muito corporal e muito festiva.
A literatura, a cultura letrada, nunca se implantou completamente no Brasil no sentido de você
ter uma vida cultural baseada em publicações, leitura, grande número de leitores. Passou-se
muito diretamente dos meios orais pro rádio e pra televisão, pros meios audiovisuais. Criouse uma situação que não existe propriamente em país nenhum desse jeito, que é uma canção
popular fortíssima que ganhou uma capacidade de falar, de cantar pra auditórios uma poesia de
densa qualidade, sutilezas, riqueza e, ao mesmo tempo, essa imediatez, essa leveza que a canção
também tem3.

Assim, além de encantar, a música acaba por tomar o lugar que a princípio deveria ser
ocupado por outras formas de conhecimento, seja a literatura, seja a mídia escrita. E em determinados
momentos, como é o caso dos anos de chumbo, ela serve mais que nunca como liga que nos permite a
identificação com esse ou aquele grupo. Um episódio lembrado pelo historiador Francisco Silva e que
remete àqueles anos de chumbo parece-me bem ilustrativo do que quero dizer:
As canções eram, naquele momento, ouvidas, aprendidas, para serem repetidas. Eram repetidas
na mesa do bar, eram repetidas nos corredores das escolas, nos corredores das universidades,
em pequenas reuniões, eram repetidas a cada momento. E ainda me lembro bem de uma ocasião
quando, fugindo da PM (...), nos ocultamos num barzinho na Cinelândia e a PM invadiu o bar,
embora as portas estivessem já cerradas. E a forma de resistência que se dá, numa explosão
unânime, em todo o bar naquele momento, foi cantar uma canção. Eram tempos em que a
canção também era uma arma.4

A canção lembrada na abertura deste texto remete o ouvinte há um tempo anterior à
intervenção do governo militar na companhia de aviação Panair do Brasil, mas também ao que significou
essa intervenção e à realidade que se constituiu após esse episódio. É claro que essa história, cuja
consequência imediata foi a cassação, em 1965, da concessão de licença para que a companhia aérea
permanecesse funcionando, pertence a uma trama muito mais complexa do que aquilo que a canção
possa nos informar, mas é graças a esforços como esses que o episódio não fica esquecido. Essa foi
a decisão de Milton Nascimento e Fernando Brant, mas também de Elis Regina, que em tudo o que
cantava punha sua assinatura: não permitir o silenciamento sobre o caso, não deixar que a lembrança
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos. vol. 5, nº 10, 1992, p.209.
Apud Palavra Encantada. Direção de Helena Solberg. Rio de Janeiro. Radiante Filmes. Sarapui Produções Artísticas,
2009. 84 min: color, português. Letterbox 4x3, DVD.
4
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Da bossa nova à tropicália: as canções utópicas. In: DUARTE, Paulo Sergio; NAVES,
Santuza Cambraia. (Orgs.). Do samba-canção à tropicália. Rio de Janeiro: Relume Dumará: FAPERJ, 2003, p. 140.
2
3
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daquela arbitrariedade morresse, mesmo que por meio de uma provocação que leva quem nem conhece
esse episódio a se perguntar: “mas afinal, o que aconteceu com a Panair?” Por outro lado, ao detonar o
sentimento de angústia que o episódio produz, é como se a música ampliasse aqueles riscos e medos de
tudo acabar, exatamente como aconteceu à Panair, para o cotidiano daqueles que viveram esses tempos,
e que agora já não podiam mais viver “sem pavor”, pois o medo havia chegado.
Isso nos leva à reflexão de que a memória é também uma escolha, um ato até certo ponto
deliberado de querer lembrar ou esquecer. Como reflete Ecléa Bosi, a “memória opera com grande
liberdade escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo, não arbitrariamente mas porque se
relacionam através de índices comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o
brilho de um significado comum.”5 A memória dos aviões da Panair, por exemplo, constrói um pacto de
comunhão tecido na sensibilidade dessa canção.
Mas há formas e formas de se construir narrativas musicais memorialísticas. Na interpretação
que deu a essa canção no show de inauguração do Teatro Bandeirante (1974), Elis se utilizou de uma
performance tensa como linguagem. Tensão esta que percorre todo o seu corpo, expressando-se nos
gestos, na entonação, na rispidez do rosto, seguindo por um caminho que dialoga com uma postura muito
próximo da expectativa que se tinha à época do que seria (ou, acreditava-se, deveria ser) um discurso
engajado. O que o discurso musicado não podia dizer, interditado que estava pela censura, o corpo da
intérprete incumbia-se de expressar. Conforme análise de Mateus Pacheco, no show
Elis Regina se posiciona como uma narradora, cujos gestos e articulação bem marcada das
palavras chamam a atenção do espectador para o conteúdo daquela canção. Neste esforço, as
sutilezas da letra são derrubadas por sua interpretação. É como se explicitasse para o público
o conteúdo da canção. As sensações de angústia e repressão são percebidas nos mais simples
gestos. Com o braço direito segura firmemente o microfone, o outro se apresenta rente ao corpo,
mas rijo, como marcação da tensão sentida naqueles tempos.
Nas últimas estrofes da canção há uma amplificação dos ambientes (mesa, bar, cidade), quando
as pessoas se reúnem em torno das “lembranças do que já foi”, amplificação esta que sugere a
ação dessas lembranças num cenário ainda mais largo através dos “lá-rá-lá - rá” que fecham
a canção. Neste ponto, a face de Elis Regina e sua voz expressam ansiedade, adensando as
sensações já presentes na canção. A repressão tomando conta aos poucos de toda uma sociedade,
é o que nos passa o artifício da amplificação dos ambientes nessa interpretação de Elis. Esta
postura salienta a forma como a ditadura era compreendida, funcionando como um relato
do tempo presente, naquele ano de 1974. Diante daquele regime autoritário, as lembranças
aparecem como uma forma de resistência...6

Apenas um ano depois dessa performance encontramos Elis em novo projeto. Agora é a vez
de assistirmos a “Falso Brilhante”, show com o qual a artista volta a se apresentar no mesmo Teatro
Bandeirantes, entre 1975 e 1976.
Num momento em que as produções artísticas tinham que passar pelo crivo da censura, o
espetáculo “Falso Brilhante” foi reconhecido por seu caráter, no dizer dos censores, de “fundo educativo”
e de “teor lítero-psicológico”. Em “Falso Brilhante” Elis resolve trazer aos palcos um show que mesclava
a trajetória do artista brasileiro à própria história do País. Pautados pela análise exclusiva do roteiro do
show, os censores entenderam que ele deveria ser liberado. Consta do parecer que o
BOSI, Ecléia. O tempo vivo da memória. Ensaios de Psicologia Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 31.
PACHECO, Mateus de Andrade. Elis de todos os palcos: embriaguez que se fez canção. Dissertação de Mestrado.
Programa de Pós-Graduação em História. Universidade de Brasília, 2009, p. 175 e 176.
5
6

Mesas Redondas: Textos Completos

106

Menu
Show musical, de autoria de Elis Regina e outros artistas nacionalmente reconhecidos, e que
apresentam vários temas de nosso cancioneiro musical, de muito bom gosto e de objetivos de
fundo educativo, tentam apresentar um espetáculo de nível médio e de caráter cultural. As
letras musicadas são de bom teor lítero-psicológico, além de levarem a mensagem de confiança
para qualquer tipo de platéia, face à linguagem simples e direta. Nada desperta, senão bom
gosto e alguns momentos de lazer. CONCLUSÃO: Pelo exposto, somos pela liberação sem
restrição de qualquer exigência legal quanto à faixa etária.7

Caso tivessem visto o show antes de emitir seu parecer, os censores poderiam ter outra
opinião sobre o espetáculo. Frente à performance da intérprete no momento em que, por exemplo, um
pot-pourri de canções de exaltação é executado, os censores talvez percebessem outros sentidos se
sobrepondo àquele que serviu de base ao parecer. Nesse momento da performance a artista se volta a
uma crítica informada pelo tom de galhofa e ironia que desconstrói antigos sentidos pautados por uma
certa “seriedade” com que a audição desses clássicos consagrados ao trabalho de exaltação desse Brasil
brasileiro sempre gozaram. Por essa interpretação, Elis constitui a memória crítica daqueles anos de
chumbo pela via do riso destruidor de cânones. Mais uma vez evidencia-se que o corpo também produz
discursos/sentidos.
Por esses exemplos percebe-se claramente a possibilidade dos artistas de transitarem por
diferentes estratégias voltadas à crítica e construção de memórias sobre o seu tempo.
****

Mas uma mesma canção pode também ser refém dos usos e abusos a que venha sofrer ao
longo tempo, amparando diferentes memórias, muitas vezes inconciliáveis. Para ficarmos com um ícone
da canção engajada, Pra não dizer que não falei de flores, defendida no Festival Internacional de 68,
e desde então hino da esquerda, transformou-se anos mais tarde em trilha sonora de uma das inúmeras
campanhas de Paulo Maluf ao governo de São Paulo.8
Mas não apenas isso, essa mesma canção vai servir para orientar muitos dos rituais de
comunhão entre fiéis da Teologia da Libertação, que a plenos pulmões ainda hoje cantam “que esperar
não é saber/quem sabe faz a hora/não espera acontecer”. Isso nos faz pensar: afinal quantas memórias
uma mesma canção pode suportar? Ou ainda, quem poderia negar que todos os sentidos que lhe foram
atribuídos estavam lá? E quantos outros ainda poderão brotar em diálogo com novos contextos?
Pra não dizer que não falei de flores
(Geraldo Vandré)
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas
Campos, construções
Parecer do Departamento de Polícia Federal, Divisão de censura de diversões públicas, assinado por A Gomes Ferreira
em 19 de dezembro de 1975. Tal documento encontra-se no Arquivo Nacional de Brasília. Apud PACHECO, Mateus. Op
cit.,. p. 18.
8
O episódio foi lembrado pelo historiador Adalberto Paranhos em comunicação feita no XXIV Simpósio Nacional de
História. História e multidisciplinaridade: territórios e desdobramentos, em 2007.
7
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Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Pelos campos há fome
Em grandes plantações
Pelas ruas marchando
Indecisos cordões
Ainda fazem da flor
Seu mais forte refrão
E acreditam nas flores
Vencendo o canhão
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Há soldados armados
Amados ou não
Quase todos perdidos
De armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam
Uma antiga lição
De morrer pela pátria
E viver sem razão
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Nas escolas, nas ruas
Campos, construções
Somos todos soldados
Armados ou não
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Os amores na mente
As flores no chão
A certeza na frente
A história na mão
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Aprendendo e ensinando
Uma nova lição
Vem, vamos embora
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Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer

****

Foi como cantor e compositor romântico que Taiguara se firmou no início de sua carreira,
imagem da qual nunca se afastou, mesmo com a grande liberdade com que circulou por várias tendências,
inclusive a experiência psicodélica, postura informada pela contracultura. Contratado pela Odeon desde
1968, seu compacto Hoje (de 1969), cuja música do mesmo nome é uma das mais conhecidas de seu
repertório, atingira, em 1970, o terceiro lugar na lista dos mais vendidos do Ibope. Mas o que impressiona
em Taiguara é a força subversiva de seus versos que mesmo quando voltados ao universo amoroso, faziam
correr rios de tintas nos pareceres dos censores que a tudo vigiavam. Como bem observou Maria Abília,
em Taiguara “a temática do amor serve de mote para cantar a liberdade, numa linguagem permeada de
metáforas que funcionam bem no discurso romântico e se prestam igualmente à denúncia social.”9
Em 1971 Taiguara terá sua primeira canção censurada. Uma das que compunham o disco
Carne e Osso, a letra de “A Ilha” foi entendida pelos censores como uma alusão a Cuba. Vale lembrar
que o decreto então em voga autorizava a censura prévia de publicações consideradas agressivas à moral
e aos bons costumes, assim como à segurança nacional. A canção “A ilha”, desta forma, encaixava-se no
item “menções positivas de nações comunistas”.
A Ilha
Meu pai já não posso mais
Viver nesse mundo em chamas, em chamas, chamas
Meu bem, eu te quero bem
Mas vou onde o amor me chama, me chama, chama
Livre, só e em paz
Vou viver na ilha, na ilha
Onde meus iguais
Serão minha família na ilha
Tentei ser como vocês
Viver nesse mundo errado, errado, errado
Adeus, vou deixar vocês
Chega de viver guardado, guardado, guardado
Hoje o meu adeus
Corta o meu destino, destino
Que o amor faz meu
E eu volto a ser menino
Menino.

Não caberia aqui colocar em discussão se haveria ou não a intenção do autor em fazer alusão
a Cuba de Fidel Castro, mas o que não faltam são pistas, a começar pela batida de um violão latino
PACHECO, Maria Abília de Andrade. O subversivo amor de Taiguara. Monografia final do curso de Especialização em
História Cultural: identidade, tradições, fronteiras. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade de Brasília.
2008, p. 5.
9
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presente em alguns momentos da canção. Na análise de Maria Abília, assim se poderia descrever a
canção que pela força do aparato repressivo da época, estaria proibida de ser executada nas rádios:
...a canção fala de um lugar ideal onde todos vivem como numa grande família – uma ressonância
da filosofia hippie. Nesse lugar recomeça-se do zero, numa volta à infância. É uma canção com
uma levada soul, de onde flui uma atmosfera hippie, com Taiguara ao piano, dando ritmo à
canção. Depois se interrompe essa batida animada do início e entra uma mais suave, quando,
justamente no trecho menos agressivo da música, o cantor fala que a paz que tanto procura está
na “ilha”. Neste ponto, entra um violão latino. Repete-se o ciclo, com o trecho mais animado
da canção casado com a parte agressiva da letra e, de novo, vem a melodia mais tranqüila, na
parte que fala da ilha, e o violão latino finaliza a canção, combinado com a voz de Taiguara em
falsete.10

O que temos nessa canção de Taiguara é a junção de um discurso cujo universo semântico é
típico do engajamento militante, mas também do universo psicodélico e hippie dos anos 70.
Mas essa talvez seja a experiência musical mais complexa para se problematizar a questão da
memória, pois embora tenha sido um grande compositor e intérprete dos anos de chumbo, frequentador
do mesmo circuito de festivais por onde muitos outros artistas responsáveis por construir uma memória
musical para a época passaram, e um dos mais visados pela censura, com inúmeras músicas e mesmo
trabalhos completos censurados, Taiguara é também uma grande ausência de nossas lembranças quando
pensamos no cancioneiro do período. Esse silencio se deve em parte ao seu apagamento pela indústria
de entretenimento e pela mídia de um modo geral. Isso reverbera na memória construída na atualidade,
onde mesmo os clássicos taiguarianos são vagamente ou mesmo nunca lembrados pelo público.
****

Um último exemplo: “Coração de Estudante”, de Wagner Tiso e Milton Nascimento, de
1983. Feita para compor a trilha sonora do filme Jango, esta canção foi gravada por Milton e serviu de
“hino” do movimento pelas Diretas Já, o mesmo ocorrendo com “O Menestrel de Alagoas”, de Milton e
Fernando Brant. Mas é a primeira que constituirá uma trajetória que para os nossos objetivos vale aqui
ser lembrada.
Em reportagem ao jornal O Globo de 06 de fevereiro de 1994, Milton conta que a inspiração
para a canção veio do jardim de sua casa em Três Pontas, Minas Gerais. “Coração de estudante”, expressão
que nos remete à juventude daquela época, é também nome da flor que florescia em seu quintal. Na letra
dessa canção o artista faz do ciclo de vida da planta, uma metáfora para retratar a juventude. Como nos
versos: “Nova aurora, cada dia\ E há que cuidar do broto\ Pra que a vida nos dê flor e fruto.”
Quero falar de uma coisa
Adivinha onde ela anda
Deve estar dentro do peito
Ou caminha pelo ar
Pode estar aqui do lado
Bem mais perto que pensamos
A folha da juventude
É o nome certo desse amor
Já podaram seus momentos
10 PACHECO, Maria Abília de Andrade. Op cit., p. 68.
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Desviaram seu destino
Seu sorriso de menino
Quantas vezes se escondeu
Mas renova-se a esperança
Nova aurora, cada dia
E há que se cuidar do broto
Pra que a vida nos dê
Flor, flor, e fruto
Coração de estudante
Há que se cuidar da vida
Há que se cuidar do mundo
Tomar conta da amizade
Alegria e muito sonho
Espalhados no caminho
Verdes, planta e sentimento
Folhas, coração,
Juventude e fé.

Coração de estudante foi vinculada a variadas situações e momentos, como ao próprio
movimento das Diretas Já e, na sequência, à morte de Tancredo Neves. Essa circularidade por diferentes
ambientes motivou uma das questões que foram dirigidas ao artista na reportagem citada. Em meio a
nova apropriação da canção pelos estudantes favoráveis à campanha pelo impeachment de Collor, assim
Milton se posicionou sobre os usos de sua canção: “Fiquei honrado e emocionado vendo os estudantes
cantando. Mas não gostei quando políticos se apropriaram dela sem minha autorização. Cheguei a pedir
ao supremo tribunal eleitoral a proibição da execução da música, que perdeu muito de sua força. Hoje
ela está voltando.”
Mais uma vez, o que temos é a música ajudando a construir diferentes memórias.
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Pensamento musical na trama sonora
Fernanda Albernaz do Nascimento (UFG)
Resumo: Com a intenção de colaborar com as reflexões sobre Musicologia e Interfaces com a Educação Musical,
apresentamos proposições sobre o pensamento musical como norteadoras de ações educativas, segundo as contribuições
da antropologia, especificamente da complexidade, expressas em pensamentos simultaneamente singularizantes e
universalistas. Manifestamo-nos com o propósito de atingir a mais ampla diversidade cultural e, como compromisso com a
sociedade, incentivar a pesquisa, o debate, o resgate, a manutenção da memória e a valorização do patrimônio imaterial das
tradições brasileiras. Nós pensamos a organização do mundo acadêmico sob o princípio da não divisão de áreas; o homem
é a conjunção de todas as áreas de conhecimento. Os princípios de conjunção sugerem resgatar a interconexão das partes,
assumir um modo de pensar que distingue, mas não disjunta, articular todos os referenciais, completar as oposições, interagir
ambiguidades e incertezas. Tal abordagem de pensamento musical busca formas de conhecer e interagir positivamente
musicologia e educação musical, compreendendo que existem outras formas de enxergar e de estar no mundo, como a
música na transdisciplinariedade em arte.

Musical thought in the sound plot
Abstract: With the intention to collaborate with the reflections on Musicology and Music Education Interfaces, we present
propositions about the musical thought as guiding educational actions, according to the contributions of anthropology,
specifically the complexity, expressed in both universalist and singularizing thoughts. We manifest the purpose to reach the
broadest cultural diversity and, as a commitment to society, encourage research, discussion, restoration, memory maintenance
and enhancement of the intangible heritage of Brazilian traditions. We see the organization of the academic world under
the principle of non- division of areas; man is the conjunction of all areas of knowledge. The principles of conjunction aim
to restore the interconnection of the parties that takes on a way of thinking that is distinguishable but will not disjoint; that
articulates all references; that completes opposition; that communicates ambiguities and uncertainties. This approach to
musical thinking seeks ways to interact and experience musicology and music education positively by understanding that
there are other ways of seeing and being in the world, like music disciplinary principles in art.

O tema proposto na mesa “Musicologia e interfaces com a Educação Musical” abre nova
perspectiva para as reflexões sobre o fenômeno musical. E esta palestra, Pensamento musical na trama
sonora, corresponde a uma importante ponderação, pois incorpora o pensamento complexo ao contexto
musical da contemporaneidade. A ideia de pensamento musical parte da concepção de pensamento da
teoria apresentada por Edgar Morin. Tal pensamento musical contribui para o entendimento da trama
sonora, as relações e conexões dos sons musicais que se estabelecem em múltiplos contextos.
Essa reflexão acontece em um momento significativo, pois está em consonância com
pesquisas, artigos e eventos que compartilham dos mesmos anseios de se buscar novos rumos para viver
e conviver em sociedade. Além disso, quais pesquisadores, educadores e educandos, devemos buscar
novos modos de pesquisar, de ensinar e de aprender música. Com efeito, o intercâmbio de saberes é
profícuo entre as diferentes áreas do conhecimento, pois amplia o entendimento dos fenômenos e auxilia
a compreensão dos fatos.
O objetivo desta apresentação é expor interlocuções com conceitos emergentes e questões
de formação musical, propondo novos caminhos para a educação, os quais contribuem com a formação
do cidadão, integrado no seu contexto, com consciência, conhecimento e responsabilidade, e cujo anseio
seja uma sociedade mais humana, igualitária, justa, emancipatória e solidária. Esta abordagem é uma
pequena amostra da teoria da complexidade de Morin com a perspectiva metodológica da teoria da
transdisciplinaridade.
Mesas Redondas: Textos Completos

112

Menu
Em consonância com a teoria da complexidade, Suanno (2013) expõe alguns eventos que
versaram sobre essa temática. O Manifesto de Madri, em 2009, traz a reflexão sobre o processo educativo
e entende que o educando deve ser percebido como um sujeito complexo, que seja protagonista de sua
própria história, que compreenda a si mesmo. Assim, diz:
É fundamental debruçar-se sobre si mesmo e sobre o contexto histórico-sócio-políticocultural-ambiental em que seu ser se constitui com o conjunto de valores, ideias, desejos,
saberes, conhecimentos, expectativas e compromisso frente à sua existência e à vida social,
bem como a tomada de consciência do seu pertencimento a um todo articulado e em interação
(MANIFESTO DE MADRI, 2009, apud SUANNO, 2013, p. 27)

Em outro evento, o II Fórum sobre Inovações e Criatividade de Barcelona, em 2010, o termo
“trialética”. Estamos mais acostumados ao termo “dialética”. Foi, portanto, inovador a apresentação do
verbete “trialética”, que, segundo Suanno (2013, p.32), pode ser um bom instrumento transdisciplinar
[...] visto que trabalha com um modelo tripolar – de três polos – e sua estrutura possibilita a
dicotomização do saber em dualidades (presentes no paradigma dominante). Apresenta ainda, outros
elementos e possibilidades de estabelecer novas atribuições ternárias, interações e religações de saberes
e conhecimentos (fundamentais para os paradigmas emergentes).
O Brasil contribui com essa forma de pensamento e, inclusive, sediou em 2010 um congresso
sobre a temática, no qual se elaborou a Carta de Fortaleza. Entre as reflexões, evidencia-se o ensino
que se fundamenta na obra Os Sete Saberes para uma educação do futuro, de Edgar Morin. Com o
intuito de produzir mudanças no modo de conceber transformações, exige-se transdisciplinarizar os
saberes científicos, filosóficos, poéticos e artísticos. Houve também destaque para a complexidade
e a transdisciplinaridade como bases epistemológicas e metodológicas. Assim, a ética no gênero
humano deve ser concebida como responsabilidade social e realizada transdisciplinarmente, ligando
o desenvolvimento da consciência individual e coletiva. Desse modo, entendo que, nessa trama de
saberes, o pensamento musical tanto da musicologia quanto da educação musical deve ser voltado para
aprender a ser, a conviver, aprender a aprender, aprender a compreender-se, aspectos esses integrados e
constituintes da multidimensionalidade humana.
Nesse tecido, na trama de relações, temos a iniciativa de eventos como este simpósio,
que nos direciona para um novo olhar, uma forma inovadora de pensar e de pesquisar. No locus de
reflexão da musicologia, propõe-se uma interface com a educação musical, isso nos dá indícios de que
a complexidade e a transdisciplinaridade perpassam por esta proposta, que une, que agrega, que traz a
unidade, mas salvaguarda as especificidades de pesquisas e de estudos da musicologia.
Podemos considerar dois exemplos de trama que se estabelecem em relações: no contexto
urbano, podemos verificar as conexões físicas e supor as ligações humanas; em um tecido, estabelecemos
a compreensão subjetiva, de forma hipotética, das tramas existentes nas relações humanas, que podem,
ou não, organizar-se seguindo padrões aparentes.
Analógicas, complementares e simultâneas são as relações humanas com as relações sonoras,
que se estabelecem em uma trama de sons, em um determinado contexto, por meio de conexões. Essas
conexões se criam sem uma ordem linear e previsível, independentemente da especificidade da área de
estudo. Assim, para que tal organização sonora seja compreendida em sua totalidade, musicólogos e
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educadores musicais precisam ter uma cabeça bem-feita – um pensamento musical que seja coerente
com a trama sonora da contemporaneidade.
Consonante com a proposta de mudança de pensamento exigida na atualidade, defendo, o
pensamento musical como norteador de ações educativas segundo as contribuições da antropologia,
especificamente da complexidade, expressas em pensamentos simultaneamente singularizantes e
universalistas.
O pensamento musical evidenciado nesta abordagem baseia-se nos princípios norteadores
do pensamento complexo e da transdisciplinaridade, que são considerados – como modelos emergentes.
Esses enfatizam em suas ações a construção de novas maneiras de pensar, de relacionar, de agir, de
compreender a existência humana, assim como a edificação de novos estilos de vida, democráticos,
igualitários, cooperativos e socialmente mais justos.
Para elucidar essa proposição de pensamento musical, adoto o termo utilizado por Juan
Miguel Gonzalez Velasco, “transcomplexidade”, que se estabelece no sentido de associação entre as
reflexões de Nicolescu acerca da transdisciplinaridade e da teoria da complexidade de Morin.
A educação transcomplexa visa à compreensão globalizada do conhecimento e consiste em
uma modalidade de formação que não se adquire por leis ou decretos, mas por meio de uma cabeça
bem-feita. Depende, prioritariamente, de uma conscientização de base, com o convencimento de cada
participante e um acordo entre toda a comunidade. No momento, a educação se apresenta fragmentada
devido às concepções que sustentam o sistema disciplinar da modernidade, o qual nos envolve com as
leis, a lógica e os conceitos, organizando tanto a sociedade como o modo de pensar e particularmente o
tipo de educação.
Assim, entendo que, para a transformação de um pensamento musical, devemos modificar o
tipo de educação, concebendo uma educação musical voltada para a formação globalizada, constituindo
pesquisadores e educandos reflexivos, criativos, conscientes e responsáveis, capazes de manifestar-se
com o propósito de atingir a mais ampla diversidade cultural. Esses, como compromisso com a sociedade,
devem incentivar a pesquisa, o debate, a manutenção da memória e a valorização do patrimônio imaterial
das tradições brasileiras. Pensa-se pensar a organização do mundo acadêmico sob o princípio da não
divisão de áreas; o homem é a conjunção de todas as áreas de conhecimento.
A ação pedagógica que conduz à mudança no pensamento musical ocorre ao praticarse a articulação dos conhecimentos, assim transgridem-se as leis, a lógica e os conceitos que
estruturam o nível disciplinar de fragmentação e compartimentação de saberes. Tal atitude passa
a trabalhar em outro nível de articulação dos saberes, da unidade do conhecimento no nível da
transdisciplinaridade.
Cada nível de disciplinaridade e transdisciplinaridade possui leis, lógicas e conceitos próprios.
Dependendo das leis, da lógica e dos conceitos utilizados, observa-se, na prática, a emergência de vários
graus de articulação. Conforme a satisfação em relação às leis, à lógica e aos conceitos aplicados, a
articulação aproxima mais do nível da disciplinaridade ou do nível da transdisciplinaridade. Nessa
perspectiva, proponho uma educação musical que trabalhe na transdisciplinaridade, articulando-se às
leis, à lógica e aos conteúdos de musicologia e colaborando no sentido de estimular a pesquisa histórica,
a valorização da cultura e de identidades, para que o conhecimento seja significativo para pesquisador e
educando (SANTOS at al., 2013, p.90)
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Em um projeto inter/transdisciplinar, há momentos em que estamos simplesmente justapondo
e integrando conteúdos de diferentes disciplinas, há assim, interdisciplinaridade. Quando se realizam
diálogos simultâneos entre distintos saberes, há transdisciplinaridade. Na transdisciplinaridade, a
compreensão supera o nível da fragmentação e passa a desenvolver-se em outro nível, uma compreensão
integrada dos objetos de estudo. Nesse nível, ao serem os conhecimentos entrelaçados mediante diálogos
simultâneos, emerge a compreensão significativa para cada participante. Na interdisciplinaridade, temos
a simples justaposição dos conhecimentos que não dá lugar à compreensão significativa, uma propriedade
que vai além da simples soma dos conhecimentos.
Concomitantemente com a transdisciplinaridade, temos a religação de saberes, a qual
exige diálogo entre os envolvidos, uma interlocução com espírito aberto, flexibilizando as fronteiras
das disciplinas. São subjetividades em interlocução com a diversidade de saberes, redimensionando
as certezas das partes em função do todo. Trata-se de um processo dinâmico e sempre aberto a novas
evidências.
A religação dos saberes baseia-se, entre outros, nos princípios de conjunção, os quais sugerem
resgatar a interconexão das partes, assumir um modo de pensar que distingue, mas não disjunta, articular
todos os referenciais, completar as oposições, interagir ambiguidades e incertezas. Tal abordagem
de pensamento musical busca formas de conhecer e interagir positivamente musicologia e educação
musical, compreendendo que existem outras formas de enxergar e de estar no mundo, como a música na
transdisciplinaridade em arte.
Pensado um ser humano, em seu contexto, e como construtor de seu conhecimento, trago
o ponto de vista de Maturama (2001) sobre autopoiese e a visão mais ampliada de Morin (2001)
sobre auto-eco-organização, para chegar à definição de Ser Humano como um sistema que se
auto-eco-organiza.
A autopoiese sugere que a percepção é um processo de duas vias: de fora para dentro e
de dentro para fora. O indivíduo interage com o meio físico e social. É a capacidade auto-organizativa
e criativa dos indivíduos. De acordo com Santos (2013), ao trabalhar o conceito de aprendizagem
como um ato autopoiético, há também que se fazer mudanças quanto ao conceito de conhecimento.
O indivíduo constrói o seu próprio conhecimento, dialogando com os que lhe são apresentados e, para
tal, necessitando de envolvimento emocional e racional, de modo que o conhecimento seria objetivo e
subjetivo ao mesmo tempo – portanto, não neutro. Tudo o que existe no ambiente influencia o ser que
capta e o integra ao seu processo mental de interação e construção de conhecimento. Desse modo, o
conhecimento é dinâmico, provisório e não neutro.
A teoria transcomplexa não é apenas mais uma teoria; ela questiona crenças e modos de ser
dos indivíduos. Como diz Morin (2004), a formação disciplinar coloca viseiras e nos torna cegos. Este é
o primeiro desafio de transgressão da educação musical para a mudança do pensamento musical.
Aproprio-me aqui de uma leitura sobre as histórias do povo Karajá, publicadas por Fontoura,
Pappiani e Lacerda (2014, s/p), para uma reflexão sobre conhecimento e memória.
Onde moram as histórias? Onde vivem as histórias, ao longo do tempo, mesmo quando seu
território é invadido, quando acabam com a natureza à sua volta, quando as pessoas já não creem no que
elas têm a dizer? Dizem que as histórias vivem na memória das pessoas e que a memória morre quando
morremos.
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Davi Kapenawa, grande sábio e líder do povo Yanomami, muitos anos atrás, disse que a
memória é imortal, pertence a Omama, o criador do povo Yanomami. Falou assim, com essa certeza,
sem mais considerações. E se a memória pertence ao criador, é imortal como ele, tem poder, manifestase de forma sutis e imprevisíveis, perambula por matas, rios, mares, cidades, entre todos os seres.
Sendo assim, as histórias podem sobreviver às pessoas e aos povos que as criaram, e surgir
no sonho de um filho desgarrado, décadas, séculos depois de ficar dormindo na memória do criador.
Pode reaparecer no sonho e se materializar em palavras criadoras e poderosas, num idioma que já não
existe, num canto que há muito deixou de ser cantado. (FONTOURA, PAPPIANI, LACERDA, 2014).
Entre os cantos que há muito deixaram de ser cantados e os que são cantados na atualidade,
forma-se a teia sonora que ressoa entre nós, que por meio de uma educação musical transcomplexa,
com a transdisciplinaridade e com a teoria da complexidade, recuperamos a memória, a história, a
identidade, os saberes para que se transformem em conhecimentos significativos. Assim, teremos uma
educação musical que seja integrante e complementar para as diversas áreas da música, ressaltando,
neste momento, a musicologia.

Referências
GONZÁLEZ-VELASCO, Juan Miguel. Aplicaciones educativas de la teoria transcompleja. In: TORRE,
Saturino de la; MAURA, Maria Antonia Pujol (coords.). Criatividad e innovación: ensenãr e investigar
com notra consciência> Madrid: Editorial Universitas, 2010.
MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento. 9. ed. São Paulo: Palas
Athenas, 2001.
MORIN, Edgar. O Método 4 – as ideias. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2001.
______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
______. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 9.ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2004.
______. Introdução do pensamento complexo. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007.
NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. 2. ed. São Paulo: Triom, 2001.
PAPPIANI, A.; LACERDA, M. P. (org.) Ynyxiwè que trouxe o sol e outras histórias do povo Karajá.
São Paulo: Ikore, 2014.
SANTOS, A.; SANTOS, A. C.S.; CHIQUIERI, A.M.C; SANCHEZ, S.B. Considerações sobre a didática
da educação transcomplexa. In: SANTOS, A., SUANNO, J. H.; SUANNO, M. V. R. (org.) Didática e
formação de professores: complexidade e transdisciplinaridade. Porto Alegre: Sulina 2013.

Mesas Redondas: Textos Completos

116

Menu

Por uma concepção de música como linguagem
Maura Penna (UFPB)
Resumo: Visando contribuir com a mesa-redonda Musicologia e Interfaces com a Educação Musical, propomos discutir a
concepção de música como linguagem. Com base em contribuições da Linguística, e mais especificamente da Pragmática,
defendemos uma compreensão da música como linguagem (não-verbal) historicamente construída. Acreditamos que tal
abordagem é essencial tanto para a Musicologia quanto para a Educação Musical, como fundamento para uma compreensão
do caráter significativo, cultural e dinâmico da música, em suas múltiplas e diversificadas manifestações enquanto linguagem.
Towards a conception of music as a language
Abstract: To contribute to the roundtable Musicology and its Interfaces with Music Education, we propose to discuss the
conception of music as a language. Based on contributions of Linguistics, and more specifically of Pragmatics, we defend
an understanding of music as a historically constructed (non-verbal) language. We consider that this approach is essential
both for Musicology as for Music Education, as a foundation for an understanding of the significant, cultural and dynamic
character of music, in its multiple and plural manifestations as a language.

Diante do convite para participar desta mesa-redonda, com o tema Musicologia e Interfaces
com a Educação Musical, pensamos inicialmente em abordar as possibilidades de inter-relação entre
essas duas disciplinas da área de música e como poderiam se articular e contribuir uma com a outra –
abordagem contemplada pela proposta da Profa. Vanda Freire para esta mesa. Em seguida, no entanto,
indagamo-nos sobre qual temática poderia ser de interesse para ambas as disciplinas acadêmicas,
optando, então, por discutir a concepção de música como linguagem1. Trata-se de um tema ainda alvo de
posições divergentes, de modo que acreditamos ser relevante enfocá-lo nesta mesa.
Na área de educação musical, é corrente o uso da expressão “linguagem musical”. Ela está
presente no currículo de cursos superiores, nomeando disciplinas –como “Linguagem e Estruturação
Musical”. O termo também está presente em propostas curriculares: nos Parâmetros Curriculares
Nacionais para Arte no ensino fundamental, um bloco de conteúdos, na proposta para música, é
denominado de “Apreciação significativa em Música: escuta, envolvimento e compreensão da linguagem
musical” (BRASIL, 1997, p. 79-80; 1998, p. 84-85 – grifos nossos). Por sua vez, no documento para o
ensino médio (BRASIL, 1999), Arte integra a área “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”.
No entanto, na verdade, essa noção é freqüentemente utilizada sem uma clareza de definição,
sem que se explicite o modelo de linguagem que está sendo tomado como base. É, portanto, em sua
imprecisão e ambigüidade que a noção de música como linguagem tem circulado em nossa área. Ela
funciona, então, como um “implícito do discurso”, uma noção capaz de sustentar a relação comunicativa,
apesar de sua falta de clareza, não havendo interesse de esclarecê-la, na medida em que implicaria em
revelar divergências2. O implícito do discurso é corrente no senso comum, mas sem dúvida é incompatível
com as exigências de precisão e clareza pretendidas pelo discurso científico.
Agradecemos ao colega e amigo, Prof. Dr. Luis Ricardo Silva Queiroz, esta sugestão. Já tratamos deste tema em trabalhos
anteriores – especialmente em Penna (2012, cap. 4 – p. 66-78), em parte aqui retomado e que pode ser consultado para maior
aprofundamento.
2
Como um exemplo, ver a análise de Osakabe (2002) sobre o uso do termo “povo” nos discursos de Getúlio Vargas, nos
quais funciona como um implícito do discurso: a significação de “povo” não é explicitada, seja por razões tácitas – evitar
questionamentos ou divergências –, seja por ser considerada suficientemente assimilada.
1
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Para aprofundarmos a discussão a respeito da noção de música como linguagem, fazem-se
necessários alguns esclarecimentos iniciais. Antes de mais nada, temos consciência que esta concepção
não é consensual, pois não existe unanimidade a respeito e circulam na área de música concepções
divergentes. É preciso esclarecer, no entanto, que quando falamos de música como linguagem não se trata
de uma metáfora e tampouco nos referimos apenas à notação musical. Neste sentido, cabe lembrar que
todo grupo social tem uma língua/linguagem verbal (oral), mas nem todos têm uma (linguagem verbal)
escrita. Na mesma direção, todas as culturas têm alguma forma de música, mas nem todas têm uma
notação musical (um sistema de representação gráfica da música). Sendo assim, como explicitaremos
adiante, nossa concepção de música como linguagem não se limita à notação – e portanto à partitura –,
de modo que refutamos creditar a essa concepção ideias preconceituosas como “analfabetismo musical”,
como faz Luedy (2009).
Se existem culturas que têm alguma forma de música sem ter uma notação musical, isto
revela que a concretude da música é o som – e não a sua representação gráfica. “Música é algo que
soa. Se não há som, não é música” – como diz Schafer (1991, p. 307). Neste ponto, cabe esclarecer
que, quando falamos da concretude da música, estamos nos referindo a níveis de abstração. Assim, nos
termos do Dicionário Básico de Filosofia: “Por oposição a abstrato, concreto é aquilo que é efetivamente
real” (JAPIASSU; MARCONDES, 1993, p. 54)3. A partitura configura um registro gráfico e visual da
ideia musical, sendo fruto de um processo de abstração; portanto, ela representa o fato sonoro, mas não
o substitui, já que a realidade da música é sonora.
Sendo assim, quando nos referimos à música – em sua própria organização sonora – como
uma linguagem, trata-se de uma linguagem não verbal. Lucia Santaella, com base na semiótica, coloca
a esse respeito:
[...] existe uma linguagem verbal, linguagem de sons que veiculam conceitos e que se articulam
no aparelho fonador, sons estes que, no Ocidente, receberam uma tradução visual alfabética
(linguagem escrita), mas existe simultaneamente uma enorme variedade de outras linguagens
que também se constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo.
Portanto, quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama incrivelmente intrincada
de formas sociais de comunicação e de significação [...], todos os sistemas de produção de
sentido [...] (SANTAELLA, 1984, p.13 – grifos nossos)

Vale ressaltar que quando usamos o termo “linguagem”, estamos tratando do conceito, e
portanto com um grau de abstração de abstração e generalização que ultrapassa tanto as ocorrências
particulares da linguagem verbal – ou seja, as diferentes línguas, idiomas, dialetos – quanto as distintas
ocorrências da linguagem musical – quer dizer, as diferentes músicas, as diversas manifestações musicais.
É nesse âmbito conceitual, portanto, que propomos tratar a música como uma linguagem não-verbal,
histórica e culturalmente construída. E esta discussão é relevante na medida em que esta concepção de
música como linguagem implica tratar a música como cultura e como construção histórica e dinâmica
– lembrando que a história não está apenas atrás de nós, mas esta sendo construída por nossas práticas
atuais, inclusive as musicais.

Estamos, portanto, em um nível diferente da distinção escolar entre substantivos concretos – mesa, cadeira, porque eu
posso pegar – e substantivos abstratos – beleza, tristeza, porque não posso pegar nelas.
3
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Como resposta à indagação sobre o que permite tratar a música (em sua própria organização
sonora) como linguagem, apontamos três importantes fatores:
- seu caráter cultural e histórico;
- sua relação com a significação – a produção de sentidos –, embora sua significação não
seja fechada nem conceitual;
[...] “dar à música o status de linguagem implica necessariamente considerar o seu caráter
significativo. Em outras palavras, é assumir que essas sequências de sons agrupados segundo
determinadas regras produzem “sentidos” (e não são meros estímulos fisiológicos ou emocionais,
por exemplo)”.(SCHROEDER; SCHROEDER, 2004, p. 213)

- o fato de ter modos de organização dos sons culturalmente construídos:
[...] entre os sons possíveis de serem captados pelo ouvido humano, entre todos os sons da
natureza e os possíveis de serem produzidos, cada grupo social seleciona, num determinado
momento histórico, aqueles que são o seu material musical, estabelecendo o modo de articular
e organizar esses sons. (PENNA, 2012, p.22)

Estudiosos que tratam a música como linguagem apoiam-se em diversas bases teóricas:
na Semiótica/Semiologia (de várias tendências) – como Santaella (1984), adepta da vertente pierciana
–, em teóricos como Bakthin – como Schroeder e Schroeder (2004) e Schroeder (2009) – ou ainda
filósofos da Fenomenologia – como Fonterrada (1994). Neste simpósio, tivemos ainda a abordagem
do Prof. Dr. Paulo Ferreira de Castro, com base na Filosofia da Linguagem – e especificamente em
Wittgentein –, em sua palestra De que falamos quando falamos de significação musical? Em nossa
abordagem, exploramos algumas contribuições da Linguística, especialmente de correntes que reveem
o próprio tratamento da linguagem verbal – como Pragmática e a Análise do Discurso e Análise da
Conversação. Afastamo-nos, assim,’ das concepções estruturalistas, já questionadas em suas bases
sausurrianas pela Profa. Dra. Beatriz de Magalhães Castro, em sua fala neste evento, intitulada
Musicologia,musicologias: para onde vamos agora?.
Koch (1992, p. 10-12) caracteriza a concepção estruturalista como uma Linguística do
Sistema, enquanto as tendências linguísticas mais recentes, acima referidas, tomam como objeto de
estudo a linguagem em uso. Por conseguinte, colocam em foco não apenas o sistema linguístico, mas
também o contexto e a intenção, os processos de compreensão e de negociação do sentido, nos quais
é fundamental o papel dos conhecimentos de mundo e das inferências na significação. Desta forma,
consideram a própria linguagem verbal como indeterminada, de modo que a significação não se esgota
no funcionamento do sistema lingüístico abstrato.
Neste ponto, convém explicitar a diferença entre enfoques correntes, pois, como já
colocamos no início deste texto, temos consciência de que a concepção de música como linguagem não
é consensual. A perspectiva de que a música – ou a arte, de modo mais amplo – não é uma linguagem
adota argumentos com referência à linguagem verbal, de caráter conceitual, argumentos esses baseados
na Linguística do Sistema, de caráter estruturalista. Um exemplo desta abordagem é a postura de Susanne
Langer (1989), que influencia muitos outros estudiosos. No campo do ensino de arte, Langer constitui
a base teórica adotada por João-Francisco Duarte Jr, em seu clássico livro, Por que arte-educação?,
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de 1983, que continua a ser incessantemente republicado4, apesar de os cursos de licenciatura em
Educação Artística – contexto propício à difusão das propostas da arte-educação – terem dado lugar, na
última década, aos cursos de formação do professor na especificidade dos diferentes campos da arte,
a partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área (cf. PENNA,
2012, p. 136-137).
Susanne Langer refuta a concepção de arte como linguagem, como o trecho a seguir explicita
com clareza:
Parece, então, que embora nos refiramos muitas vezes aos diferentes meios de representação
não-verbal como “linguagens” distintas, trata-se realmente de uma terminologia frouxa. A
linguagem, na acepção estrita, é essencialmente discursiva; possui unidades permanentes de
significação combináveis em unidades maiores; possui equivalências fixas que possibilitam
a definição e a tradução; suas conotações são gerais. [...] Os significados fornecidos através
da linguagem são sucessivamente entendidos e reunidos em um todo pelo processo chamado
discurso [...] (LANGER, 1989, p. 103-104 – grifos nossos)

Neste quadro, a linguagem verbal está sendo enfocada dentro da tradição estruturalista, que
considera a língua como um sistema abstrato, formal, independente de seu uso. Desta forma, a significação
(de um texto) é tida como totalmente determinada pelo funcionamento do sistema lingüistico e nele se
esgota. Dentro desta perspectiva, uma característica essencial das linguagens é poder ser dicionarizada
– o que permite fornecer definições que explicitam as “equivalências fixas” das “unidades permanentes
de significação”, nos termos de Langer –, enquanto as artes defrontam-se com a impossibilidade de se
estabelecer dicionários que “fixem” seus significados.
No entanto, este modelo de linguagem verbal e de discurso que serve de parâmetro para as
concepções de Langer é extremamente limitado, não sendo adequado para a compreensão do uso da
língua nas interações cotidianas e muito menos para a compreensão das linguagens artísticas / musical.
Isto porque, nas abordagens que consideram a linguagem em uso, o “discurso” é muito mais do que a
combinação sucessiva de “unidades de significação” em “unidades maiores”, como considera Langer
(1989, p. 103-104).
Considerando-se o uso – e portanto a dimensão pragmática e comunicativa da linguagem –,
o discurso não pode mais ser tratado apenas como “uma virtualidade previsível por certa combinação de
elementos segundo regras sintáticas conhecidas”, pois embora essas regras sejam suportes necessários,
elas mas não suficientes para explicar a significação (POSSENTI, 1993, p. 61). O discurso passa a
ser entendido, então, como “a colocação em funcionamento de recursos expressivos de uma língua
com certa finalidade” (POSSENTI, 1993, p. 49). Se ampliarmos esta colocação a respeito da língua
(linguagem verbal) para o discurso artístico ou musical, este pode ser considerado como a colocação em
funcionamento dos recursos expressivos de uma linguagem artística com certa finalidade, ou em outros
termos, o uso intencional e significativo de seus elementos e princípios de organização.
Assim, podemos, até este ponto da discussão, concluir que a abordagem que trata a linguagem
verbal como um sistema formal, abstrato, em cujo funcionamento se esgota a significação não se sustenta
No site da editora, está oferecida uma 22ª edição, lançada neste ano de 2014. A (apenas) aparente inconsistência em
relação às datas de Langer (1989) e Duarte Jr. (1983) deve-se ao fato de usarmos, aqui, a 2ª edição de Langer, além do
frequentemente longo lapso de tempo entre a publicação original em língua estrangeira e a tradução para o português. Neste
sentido, o livro de Bourdieu e Darbel (2003), cuja primeira edição francesa data de 1969, é um exemplo contundente.
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mais. Por conseguinte, essa abordagem tampouco pode servir de medida para excluir da arte ou da
música o caráter de linguagem (não-verbal).
Cabe, ainda, questionar o modelo clássico de comunicação, derivado da teoria da
comunicação/informação, que fundamenta diversas discussões a respeito das linguagens artísticas –
incluindo a música –, sua apreciação e seu ensino. Neste modelo, a comunicação é um processo em
que o EMISSOR codifica a mensagem e o RECEPTOR a decodifica. No entanto, a noção de código
também tem raízes na tradição estruturalista, que trata a linguagem como um sistema abstrato, sem
considerar o seu uso. Neste quadro, esse modelo pressupõe que o domínio do código permite uma
decodificação adequada, de modo que o sentido original da mensagem (ou seja, a intenção do emissor)
pode ser resgatado. Desta forma, este modelo é marcado pelo mecanicismo e automatismo: é como se
o emissor, ao codificar a mensagem, colocasse a sua significação aos pedaços dentro de um balde e o
enviasse ao receptor. Este, de posse das regras de “montagem”, reconstituísse a significação original da
mensagem. O domínio do código garantiria, então, uma “leitura” (ou seja, uma decodificação) unívoca
e sem ambiguidade.
No entanto, este modelo desconsidera tanto a atividade dos interlocutores, quanto os processos
de apreensão / compreensão e de negociação do sentido. Para Possenti (1993, p. 58), o locutor escolhe,
dentre os múltiplos recursos que a língua oferece à sua atividade, aqueles que mais adequadamente servem
à sua finalidade. Sendo assim, a ação do emissor não se limita a uma mera “codificação” da mensagem
que a torne passível de uma “decodificação” automática, exatamente porque a língua não é simplesmente
um “código”, não é um sistema plenamente determinado. Isto quer dizer que o sistema lingüístico não
atua sozinho na construção da significação, sendo relevantes diversos outros fatores (como o contexto,
os conhecimentos de mundo, a intenção, a relação entre os interlocutores, entre outros), etc.
Um bom exemplo desta questão é a ironia, cuja significação é oposta àquilo que é dito
literalmente – ou seja, sua significação não decorre do sistema linguístico, das regras gramaticais
empregadas na construção da frase e dos significados dicionarizados (e mesmo compartilhados numa
coletividade) das palavras em si. A significação da ironia é essencialmente pragmática, na medida em
que depende da linguagem em uso, de fatores contextuais, da entonação, da intenção e da situação,
envolvendo ainda conhecimentos de uso. Por isso a compreensão da ironia não é tão simples, especialmente
para crianças pequenas – que muitas vezes apreendem a frase de modo literal – pois depende de um
aprendizado das interações sociais e das situações comunicativas muito mais do que um aprendizado do
funcionamento da língua em si.
Deste modo, como aponta Possenti (1993, p. 58), é possível um trabalho diferente sobre o
que é dito, e nem sempre há coincidência entre o que o locutor pretende e a apreensão / compreensão
do interlocutor, que por sua vez também é ativo e atua na construção da significação, não sendo apenas
um mero “receptor” de uma mensagem. Por conseguinte, mesmo quando o sistema lingüístico é
compartilhado, a “leitura” (a apreensão da mensagem) nunca é unívoca.
Sobre este ponto, podemos concluir, portanto, que a concepção de um receptor que decodifica
a mensagem resgatando a sua plena significação como pretendida pelo emissor é uma simplificação
idealizada do processo de comunicação em sua complexidade e dinamismo, seja qual for o “código” –
ou seja, o tipo de linguagem – utilizado. Essa concepção de comunicação é questionada até mesmo no
próprio campo da lingüística:
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[...] o modelo textual desenvolvido a partir da teoria da comunicação, que operava na dicotomia
codificação e decodificação, tem que ser superado e substituído por um modelo construtivo,
cognitivo e interacionista que permite ver o sentido como resultado de uma negociação
realizada com base em suposições mutuamente acessíveis aos interactantes. (MARCUSCHI,
1994, p. 16)

E, claro, essas considerações aplicam-se também às linguagens artísticas, que,
reconhecidamente, permitem múltiplas “leituras” possíveis. Deste modo, o modelo de comunicação
baseado na codificação e decodificação é inadequado para o tratamento das linguagens artísticas – e
também da linguagem musical5.
Por todo o exposto, fica claro que se faz necessária uma concepção aberta de música como
linguagem, capaz de articular questões relativas ao seu uso, à contextualização, à intencionalidade e
aos processos de apreensão/compreensão, entre outras. Na mesma direção, o Prof. Dr. Paulo Ferreira de
Castro, em sua palestra neste evento, aponta que a significação musical resulta da interação de múltiplos
fatores.
Podemos pensar, ainda, em processos de “recontextualização”, com respeito à nossa relação
atual (audição “contemplativa” em salas de concertos) com obras da música erudita que cumpriam
originalmente outras funções – como a suíte (música para dança) ou o réquiem (música sacra, para
missa fúnebre). Esses exemplos que evidenciam que a contextualização envolve aspectos culturais e
conhecimentos de mundo que podem diferir, conforme se trate do contexto da criação original, ou da
apreciação nos dias de hoje.
Tal concepção de música como linguagem seria, ainda, capaz de articular a atitude criadora
individual – inclusive na apreciação – e os aspectos convencionais relativos aos princípios de organização
que vigoram em determinados momentos históricos e espaços sociais. Podemos então entender o discurso
musical como o uso intencional, com finalidade expressiva e comunicativa, de princípios culturalmente
construídos de organização de sons.
Podemos, agora, retomar nossa colocação inicial dos fatores que permitem tratar a música
(em sua concreticidade sonora) como linguagem: seu caráter cultural e histórico; sua relação com a
significação / produção de sentidos; o fato de ter modos distintos de organização de sons – modos estes
culturalmente construídos e compartilhados. E, com base neles, defender uma concepção de música como
linguagem não verbal, dentro de uma concepção de linguagem em uso, não plenamente determinada,
contextualizada, interativa – em suma: linguagem como atividade.
Para finalizar, cabe discutir as implicações dessa concepção para as disciplinas acadêmicas
tratadas pela temática desta mesa-redonda. Para a musicologia, a concepção de música como
linguagem implica tratá-la sempre como produção cultural, historicamente situada. Deste modo,
mesmo na análise da obra em si, faz-se necessário levar em conta também o contexto, as relações
que se estabelecem com a obra, os processos de produção, divulgação, apreensão/ apreciação – e não
apenas sua estrutura formal.
Mas vale lembrar que essas noções são correntes e que foram úteis, em determinado momento. No contexto de sua
publicação original na França, em que o estruturalismo tinha influência marcante, essas noções derivadas do modelo clássico
de comunicação – código, codificação / decodificação – são centrais na obra de Bourdieu e Darbel (2003 [1969]), O amor
pela arte, sustentando a discussão sobre o acesso socialmente diferenciado à arte e sobre as condições de familiarização
com as linguagens artísticas.
5
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Já para a educação musical, a concepção de música como linguagem permite combater o
mito do dom e discutir questões como as condições de familiarização com as linguagens artísticas e o
acesso socialmente diferenciado à arte, direcionando uma perspectiva de atuação pedagógica marcada
por dois direcionamentos básicos:
- trabalhar com a multiplicidade de manifestações musicais, considerando todas como
significativas; acolher e respeitar a diversidade, incluindo as vivências diferenciadas dos alunos;
- metodologicamente, tomar a música como linguagem e como discurso implica em não
isolar seus elementos, trabalhando sempre sobre produções musicais expressivas – como já indicam
Swanwick (2003), França (2009), Schroeder (2009), dentre outros.
Finalmente, tanto para a educação musical quanto para a musicologia, a noção de música
como uma linguagem culturalmente construída implica uma concepção aberta e dinâmica de música.
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A presença do discurso da Mineiridade em
algumas obras do violonista, guitarrista e
compositor Toninho Horta
Daniel Menezes Lovisi (Doutorando em Música e Cultura - UFMG)

daniel.lovisi@hotmail.com

Resumo: O presente artigo pretende refletir sobre a gênese e a aplicação do conceito sociológico de mineiridade, buscando
inseri-lo na trama das construções identitárias que podem ser engendradas nos diversos processos de produção musical. Neste
trabalho o foco recai sobre a obra do violonista, guitarrista e compositor mineiro Toninho Horta, que, em alguns de seus
trabalhos, deixa explícitas marcas de ligação afetiva com seu estado natal. Essas marcas aparecem nas referências mineiras
presentes nos títulos de algumas músicas, na arte de um de seus álbuns e em alguns arranjos musicais.
Palavras-chave: Música Instrumental; Minas Gerais; Belo Horizonte; Cultura Mineira; Representação Cultural.

The presence of “Mineiridade” in some works of the guitarist and songwriter Toninho Horta
Abstract: This paper aims to talk about the sociological concept of mineiridade and its role in the construction of identity in
music production. In this work the focus is on the work of the guitarist and composer from the state of Minas Gerais, Toninho
Horta, that in some of his musical works, makes some affective references about his home state. These references can be seen
in the music titles, in the pictures of one of his lps and also in some of his musical arrangements.
Keywords: Instrumental music; Minas Gerais; Belo Horizonte; Culture from Minas; Cultural representation.

Mineiridade: um conceito para a música?
Podemos tomar o conceito de mineiridade como uma forma de buscar abarcar certos
particularismos culturais que representariam o estado de Minas Gerais em sua singularidade. O conceito
traz consigo um outro correlato, a identidade, ou seja, uma afirmação de possíveis particularismos de
Minas em relaçãos às outras regiões brasileiras.
De acordo com Hall (2004, p.47), a identidade ou o sentimento de pertencimento a
determinada cultura surge como um processo de construção, fruto da necessidade de uma unidade
política. O autor considera as identidades nacionais construções que se transformam através de processos
de representação (2004, p.49). Assim, só se sabe o significado de ser brasileiro – e nesta pesquisa em
particular, de ser mineiro – devido à maneira como aprendemos a representar esses papéis, ou ainda,
devido ao modo como estamos inseridos em um sistema de representação cultural.
Em muitos capítulos da historia de Minas Gerais podemos encontrar um projeto identitário
sustentado pela recriação de mitos e simbologias frequentemente associados à mineiridade. Segundo
Coelho (2010, p.58), “o esforço das vozes oficiais de Minas Gerais de “reescrever” seus próprios mitos
data do fim do século XIX, próximo ao período da proclamação da república”. Tal busca por uma
formatação identitária do mineiro pode ser percebida, por exemplo, na valorização de mitos como o de
Tiradentes, que em finais do século XIX, na nascente república brasileira, foi elevado a símbolo maior
de justiça e liberdade. Para Diniz (2012, p.82), há muitos outros aspectos que parecem ter corroborado
para a criação do mito da mineiridade, entre eles:
[O] colonialismo, [a] herança cultural barroca, [a] paisagem geográfica montanhosa, [a]
distância em relação ao mar, [as] religiosidades pautadas na fusão entre sagrado e profano,
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[as] características psicológicas do “povo mineiro” relatadas por viajantes setecentistas
e oitocentistas, [a] exploração de ouro e estradas pelos Bandeirantes (...) e, até mesmo, a
edificação de um ideário acerca da cordialidade (que assume nuanças conservadoras, libertárias
ou liberais) na vida política.

Sendo a música um fenômeno humano global é importante observar se, e até que ponto,
ela poderia contribuir para um tipo de construção identitária ou de uma imagem mineira e, ao mesmo
tempo, de que forma essa construção passaria a se refletir na produção musical do estado calcada
nesse imaginário. Nesse sentido tomo a música também segundo a concepção de Merrian (1964,
p.6), que considera que sua estrutura não pode ser separada do comportamento que a produz. Assim,
identificar traços de uma mineiridade e, sobretudo, observar a construção de um tipo de mineiridade
por um grupo específico de atores sociais – músicos, produtores, críticos e também público – envolve
um cuidado com as generalizações. É preciso identificar as operações que articulam o discurso, quem
fala e através de quais canais fala, bem como as instâncias que contribuem para a perpetuação desse
mesmo discurso.
A análise de todas as instâncias que constroem o discurso de um campo de produção de
bens simbólicos1, como o da música instrumental em Belo Horizonte a partir do final da década de 1970,
extrapolaria os limites deste artigo. Por isso, proponho a seguir uma breve análise de algumas obras
do violonista, guitarrista e compositor Toninho Horta, que é, neste caso, um dos principais pontos de
emissão de um discurso tecido em uma rede muito mais ampla de músicos, produtores, críticos e público.

Investigando o conjunto discursivo: mineiridades possíveis na obra de Toninho Horta
A abordagem do material musical pelo viés da análise é sempre um desafio para o pesquisador.
Segundo Frith (1996), citado por Hennion (2002), em muitos estudos da Sociologia da Música “as obras
não contam e os processos envolvidos em sua apreciação perdem a especificidade ou especialidade”.
O desafio que lanço nesta parte do texto é buscar articular leituras sociológicas e análises musicais,
tecendo um complexo de sentidos que permita deslindar algumas práticas musicais de Toninho Horta
que considero ligadas ao conceito mineiridade.
Nascido em Belo Horizonte em 1948, Horta destacou-se no cenário musical brasileiro em
1967, quando participou do II Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro. Na década de 1970
acompanhou diversas vezes o cantor e compositor Milton Nascimento, tendo participado ativamente de
um dos discos mais celebrados da história da música popular brasileira: Clube da Esquina, álbum duplo
assinado por Milton e Lô Borges, em 1972, e que reuniu ao todo 18 artistas, entre músicos e letristas, a
maioria de Minas Gerais.
O conceito de campo de produção de bens simbólicos é aqui utilizado segundo a definição do sociólogo Pierre Bourdie.
Segundo Bourdieu, o campo é uma estrutura formada por agentes sociais diversos que legislam em seu interior. Uma dada
organização social pode possuir campos de produção distintos e autônomos como o campo econômico, o campo político,
o campo intelectual, o campo artístico, dentre outros. O campo artístico tem como uma de suas características a produção
de bens simbólicos, que muitas vezes não podem ser mensurados como bens materiais no sentido mais geral do termo, tal
como bens industriais como veículos ou eletrodomésticos. O conceito de campo pode ser encontrado na obra A economia
das trocas simbólicas, de Bourdieu (2005).
1
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A partir do disco a carreira de muitos músicos que participaram do trabalho sofreu grandes
mudanças. Lô Borges, Beto Guedes e Wagner Tiso, por exemplo, tiveram chance de aparecer de fato
no cenário musical brasileiro e Toninho Horta destacou-se como violonista e guitarrista acompanhador
de inúmeros artistas durante os anos 70. Em 1979, o músico lançou seu primeiro disco solo, Terra dos
Pássaros. A partir daí, seguiu uma extensa agenda de gravações, contando mais de 26 álbuns em sua
discografia autoral (Nicodemo, 2009, p. 1).
A mineiridade identificada na obra de Horta tem suas primeiras manifestações no período
inicial de sua carreira com os parceiros do Clube da Esquina, entre eles o letrista Fernando Brant. Entre
as parcerias da dupla destaca-se inicialmente a canção Aqui óh!, gravada por Milton Nascimento no
disco Milton Nascimento, de 1969, e pelo próprio Toninho no disco Toninho Horta, de 1980. Segundo
Coelho (2010) a canção é uma das primeiras músicas dos artistas do Clube que cantam Minas Gerais de
modo mais explícito, trazendo um conteúdo contestador do momento político brasileiro, sem no entanto
recorrer ao protesto de forma panfletária (p. 73).
O ato de relembrar e reinventar uma imagem mineira na obra do Clube da Esquina pode
ser mais facilmente apreendido através da análise das letras das canções. Porém, após os anos de
efervescência do grupo, Horta dedicou amplo espaço de sua carreira particular à música instrumental,
sendo muito influenciado pela bossa nova e pelo jazz estadunidense. Buscar indícios de conexão e/ou
construção de um universo cultural mineiro fora do âmbito das letras é bastante desafiador e, por isso,
um primeiro e importante passo é o reconhecimento dos títulos das músicas de Toninho.
Os títulos são parte importante do conjunto discursivo da obra do compositor sendo que,
alguns deles, remetem o ouvinte diretamente ao universo simbólico do estado de Minas, tais como: Pilar
(referência à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto), Minas Train (Trem de Minas) e Ouro
Preto. A prática de atribuir títulos de músicas instrumentais que remetem a lugares ou elementos da
cultura mineira também pode ser percebida na obra de outros violonistas atuantes no cenário da música
instrumental de Belo Horizonte. O violonista Juarez Moreira, por exemplo, compôs Diamantina e Baião
Barroco (uma possível alusão à cidade histórica mineira e ao barroco mineiro respectivamente); Weber
Lopes, Sarau Mineiro; Geraldo Viana, Vamo vê o Congo (em referência às manifestações religiosas
do Congado, muito comuns no interior de Minas Gerais); Gilvan de Oliveira, Noturno - para Belo
Horizonte e Tirana da partida (a primeira homenageando a capital e a outra evocando o cancioneiro
popular do Vale do Jequitinhonha, situado na região nordeste do estado).
O álbum de Horta no qual é possível perceber elementos que evocam uma lembrança e/
ou recriação de uma mineiridade é Diamond Land, seu primeiro trabalho destinado ao mercado
estadunidense, lançado em 1988. Uma análise da arte da capa do disco (Figura 1) permite o levantamento
de algumas questionamentos.
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Figura 1: capa do Lp Diamond Land,
de 1988.

Horta aparece em uma fotografia recostado nas laterais de uma porta de uma casa do período
colonial. Impossível dizer se a imagem traz uma construção de Diamantina, Ouro Preto ou alguma
outra das inúmeras cidades históricas mineiras, mas ao relacionar a foto com o título do álbum somos
levados a pensar que se trata realmente da primeira opção. Com a guitarra pendurada nos ombros
Toninho parece unir o tradicionalismo das cidades históricas de Minas Gerais à novidade representada
pela sonoridade da guitarra. Portanto, o próprio discurso imagético – que surge antes da audição do
disco – já permite a compreensão por parte do apreciador de que trata-se de um trabalho musical
fortemente ligado à Minas.
Na faixa Pilar, o compositor criou um arranjo estruturado no conjunto instrumental que
geralmente o acompanha ao violão e guitarra: baixo, bateria, teclado e flauta transversa. O que chama
especial atenção nesse arranjo é a execução do tema em vocalize por um coro de vozes masculinas em
uníssono. Diferentemente de muitas outras músicas gravadas ao longo da carreira, nas quais utilizou apenas
uma voz – geralmente a dele próprio em vocalize – para entoar a melodia, Horta pareceu buscar um clima
solene ao se valer da união de vozes masculinas. O papel preponderante das vozes pode ser tomado como
uma referência à música sacra mineira do século XVIII, cuja produção é maciçamente vocal.
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Para além de uma análise de elementos da música é importante verificar como “as diversas
apropriações efetuadas pelas gerações sucedâneas à época da composição também indicam as mudanças
históricas da escuta na cultura e na sociedade” (Assis et al., 2009, p.34 e 35). Assim, proponho observar
como os usos da música Pilar contribuíram para revestí-la de novos significados desde sua primeira
gravação em 1988, realçando sua conexão com a Minas Gerais das cidades históricas, um dos fortes
aspectos da mineiridade.
Destaco aqui duas operações de ressignificação da obra. A primeira delas ocorreu em 2006,
quando Horta regravou a música com o nome Igreja do Pilar. De acordo com a discografia oficial do
compositor, é no álbum duplo gravado ao vivo em Belo Horizonte que a música aparece com o novo
título ainda mais ilustrativo, claramente referencial. Se Pilar poderia deixar alguma dúvida sobre o lugar
ao qual o autor conecta sua música, Igreja do Pilar, ao contrário, faz com que mesmo um ouvinte pouco
conhecedor do trabalho de Horta, ou das cidades históricas mineiras, faça uma conexão entre a música
e o universo religioso. A questão que surge é por que teria o compositor rebatizado a obra na gravação
para violão e voz? A escolha da instrumentação em cada gravação sugere uma resposta possível: como
a faixa original contava com um grupo instrumental e, sobretudo, com o coro masculino que evocava
o clima solene da igreja, é possível que ao rearranjar a música para uma instrumentação mais simples,
o compositor tenha buscado reforçar o conteúdo ilustrativo do título compensando assim uma possível
perda da força de comunicação do arranjo original.
A segunda operação de ressignificação da obra se deu no ano seguinte, em 2007, quando
Horta interpretou a música mais uma vez no formato voz e violão no documentário Violões de Minas,
dirigido e produzido pelo também violonista e compositor Gerado Viana. A gravação foi utilizada pelo
diretor como trilha musical de abertura para o filme. Guiando o espectador pelas ladeiras e igrejas da
cidade de Ouro Preto, a câmera transita, ao final da sequência, da paisagem barroca para o centro de
Belo Horizonte, sendo todas as imagens sonoramente emolduradas pela música de Horta2. A operação
de soldagem das imagens da paisagem histórica e moderna de Minas – a antiga capital da colônia e a
nova capital do estado – à música de Horta criou um forte vínculo entre ambas, sendo também inegável
o reforço da ligação entre o compositor e seu estado promovida pelo filme.
Voltando ao lp de 1988, Diamond Land, há elementos musicais na faixa título do álbum
que também permitem uma ligação com a identidade cultural de Minas Gerais. No arranjo da música
Toninho mantém a mesma base instrumental de Pilar, com violão, bateria, teclado, flauta e baixo. Alguns
elementos chamam especial atenção, sendo o primeiro deles a presença de um instrumento até então
não utilizado nos discos de Horta: o tímpano. A música se inicia com o toque de tímpanos como que
marcando o início de uma obra orquestral. Assim como na faixa Pilar, fica evidente a ideia de buscar
um caráter solene a partir da instrumentação. Portanto, nas duas faixas cujo título remete a lugares
precisos de Minas Gerais, há uma ambientação musical semelhante. Ao mesmo tempo pode-se imaginar
que a utilização de um instrumento de orquestra mostre a busca de Horta por deixar aflorar sua grande
admiração pela força da sonoridade orquestral: “Eu acho que no fundo eu gostaria de ser maestro.
A orquestra sempre foi uma coisa que me inspirou demais. Mas eu nunca tive muito tempo, muita
paciência pra ficar atrás das cadeiras, sentado nas carteiras pra ficar estudando” (Horta3).
A abertura de Violões de Minas se inicia aos 6seg e se encerra em 1min 43seg do filme.
Entrevista transmitida no programa de rádio O violão brasileiro, de Fábio Zanon. A referência completa da citação
encontra-se no final do artigo.
2
3
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O tema principal de Diamond Land é interpretado pelo violão e é reforçado pela flauta
tranversa em sua repetição. Aos 3min4seg da gravação há um corte abrupto na formação instrumental
básica e uma banda de sopros – que até então não havia aparecido em nenhuma outra faixa do lp –
passa a tocar o final do tema principal. Há uma mudança também na ambientação sonora. O som da
banda de sopros parece vir de uma transmissão radiofônica e escutamos ao fundo vozes de pessoas
como se estivessem no meio da rua, numa comemoração, vendo a banda passar em uma festa popular.
Nesse pequeno trecho do arranjo percebe-se como há uma proposta de trazer a sonoridade característica
das pequenas cidades mineiras para a música, através da utilização da formação das típicas bandas
interioranas. Ao final do arranjo a ambientação sonora do estúdio toma o lugar da transmissão radiofônica,
porém, os instrumentos da banda de sopros não desaparecem, juntando-se ao conjunto musical de Horta
para executar os segundos finais da música.
Em Pilar e Diamond land os elementos do arranjo musical articulados às formas de apropriação
da música permitem assim um exercício interpretativo que busca deslindar a obra em seus movimentos
na cultura e na sociedade. A partir desta breve análise vê-se como a “a música é uma fonte densa em
significado. É chave para a compreensão do pensamento de seu autor e de seus contemporâneos e para a
compreensão também das formas de estar no mundo, de percebê-lo e de senti-lo” (Assis et. al., 2009, p.34).

Considerações finais
Apesar das vinculações possíveis à um tipo de mineiridade, ou então, à uma proposta de
construção de uma imagem de Minas através dos títulos de algumas de suas músicas ou dos arranjos das
duas faixas do lp Diamanod land citados neste trabalho, estas parecem ser iniciativas isoladas na carreira
de Horta.
Ao longo dos vinte e dois álbuns de sua carreira não parece muito clara uma busca deliberada
por se conectar ao seu estado natal como forma de alavancar algum um tipo de identidade artística. Em
seus projetos, Horta dedicou-se a transitar por uma pluralidade de estilos e a buscar a parceria com vários
músicos ao redor do mundo, o que pode ser percebido em gravações como Com o pé no forró (2004)
– álbum no qual se dedica ao universo do cancioneiro nordestino – e Once I loved (1992) – disco que
contém arranjos de vários standarts de jazz estadunidense.
Ao longo da pesquisa foi possível encontrar, até agora, apenas uma fala autoreflexiva de
Horta, na qual trata de seu possível estilo mineiro de tocar. A entrevista traz elementos muito interessantes
para a composição do conjunto discursivo sobre sua obra:
A praia da Bossa Nova é a praia de você tocar os acordes fechadinhos, sequinhos, com uma
batida só, um padrão e tudo [toca os acordes de Bossa Nova e exemplifica a batida]. E eu sempre
gostei da onda orquestral, aqueles movimentos das harpas, tinha aquelas coisas de big band,
então ao longo do tempo eu fui desenvolvendo a técnica de trabalhar com as cordas soltas e
fazer muitos arpejos e usar mais um dedo na mão direita, se tivesse dez eu usava eu ia tocar
com os dez, aquelas coisas... Foi aí que realmente eu consegui uma praia mineira de tocar violão
(Horta, grifo meu)4.
Entrevista de Horta ao autor Carlos Galilea, para o projeto Violão Ibérico. A referência completa pode ser consultada no
final do artigo.
4
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Logo em seguida, porém, o músico parece corrigir sua fala, mostrando que sua maneira de
tocar refletiria mais uma busca pessoal por uma forma original de tocar do que propriamente um estilo
mineiro:
Nem todo mundo usa essa técnica, é claro, quase ninguém em Belo Horizonte, mas eu sempre
curti muito piano e toco um pouco de piano para orquestrar, mas eu acho assim, que acabou que
eu descobri uma praia diferente. Eu não me considero aquela guitarrista ou violonista virtuose,
com muita técnica. Eu só sei solar umas cinco músicas assim. Nunca tive até muito tempo pra
isso (Horta, grifos meus).

O que se percebe então é que quando Toninho traz em sua fala o componente estilo mineiro
de tocar ou o que chamo aqui de uma expressão de mineiridade, o que ele está fazendo, na verdade,
é uma espécie de refundamentação de sua própria prática pessoal. Ao longo dos anos, a ideia de
identidade mineira de um grupo de artistas de Belo Horizonte ficou de tal modo fortalecida pelos
próprios artistas e pelas instâncias de legitimação de seus trabalhos, que ela se incorporou de modos
distintos nas práticas de cada um. Em Horta, esse processo fica evidente, sobretudo, pelo fato de
ser um dos nomes mais destacados do Clube da Esquina, este sim, claramente um movimento que
relembrou e reinventou elementos da história e da tradições mineiras por meio de uma produção
maciça de canções.
De certo modo, Horta percebeu sua fala refundadora ao refletir que praticamente ninguém
utiliza os recursos técnicos que ele desenvolveu em Belo Horizonte, cidade na qual vive, onde conhece
muitos músicos que admiram seu trabalho e que o reverenciam.
A mineiridade em Toninho Horta pode ser depreendida dos discursos, dos comportamentos,
ou mesmo da capa de um disco. Seus ecos se fazem presentes na música, cabendo ao analista buscá-los,
relacionando-os às outras formas expressivas que lhe deram origem. Esta é a importância do trabalho
com as mediações na pesquisa em música:
Iluminar o trabalho da mediação consiste em descer um degrau dessa meio enlouquecida posição
de atribuir tudo a um único criador, e em constatar que essa criação é bem mais amplamente
distribuída e que tem lugar em todos os interstícios entre essas sucessivas mediações. Não é
a despeito do fato de que existe um criador, mas sim de que pode haver um criador, que todo
o nosso trabalho criativo coletivo é requerido. Essa redistribuição coletiva da criação é um
contraponto para a atribuição singular – o “tudo para o autor” (Hennion, 2002).

Não se trata aqui de reduzir o fenômeno musical em toda a sua complexidade a algumas
poucas linhas que lhe atribuam uma explicação, nem tampouco deixar de considerar o talento musical e
originalidade de um criador. A proposta é apenas abrir algumas janelas que permitam deixar entrar novas
reflexões sobre fenônemos culturais que extrapolam em muito o discurso dos sons.
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Resumo: O objetivo do presente artigo é analisar parte da trajetória musical do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos
tomando como fundamento as teorias analíticas de Hans Robert Jauss e Enrique Anderson Imbert, sobre a estética da recepção
a fim de compreender como as obras do compositor foram recebidas tanto pelo público nacional e internacional da época,
quanto pela crítica musical vigente.
Palavras-chave: Villa-Lobos; Estética da Recepção; Reação da crítica e do público.

The reception of Heitor Villa-Lobos works
Abstract: The aim of this article is to analyze part of Brazilian composer Heitor Villa-Lobos’ production taking into account
Hans Robert Jauss and Enrique Anderson Imbert analytic theories on reception in order to comprehend the national and
international audience response as well as the musical critic response of his time.
Keywords: Villa-Lobos; Reception Theory; Critic and public reaction.

Trajetória musical de Heitor Villa-Lobos
Conhecido internacionalmente como o maior compositor brasileiro de todos os tempos,
Heitor Villa-Lobos mesclou em suas obras referências de vários compositores importantes com diversas
características do folclore musical do país. Esse amálgama em suas obras provocou diversas reações,
tanto positivas quanto negativas.
Para melhor compreender a reação do público e da crítica musical é relevante o conhecimento
do cenário musical da época. Portanto, adotei a divisão da produção do compositor em fases, conforme
proposto por (NEVES, 2008) e (SALLES, 2009). Esses autores apresentam ideias equivalentes sobre o
processo composicional experimentado por Villa-Lobos, bastante similares em relação a datas.
A primeira fase (1900 a 1917) chamada de descobrimento é o período em que o compositor
teve contato com diversos gêneros musicais, desde as mais complexas obras eruditas até as formas
populares mais modestas. Dentre estas, ele se identificou particularmente com o choro. Além das reuniões
musicais que seu pai fazia em sua casa com os amigos para interpretar obras camerísticas, Villa-Lobos
realizou diversas viagens pelo Brasil e pesquisou características das músicas folclóricas de diferentes
regiões, seus cantos populares, seus timbres, harmonias, ritmo etc. Esta primeira fase é o período em
que Villa-Lobos buscou ser reconhecido no Brasil e utilizou modelos franceses e wagnerianos em suas
composições. Em 1907 Villa-Lobos escreveu sua primeira obra importante, os Cânticos Sertanejos para
flauta, clarinete e orquestra de cordas (ABRIL CULTURAL, 1979, p. 5). Também dessa fase é a Prole
do Bebê nº 1, as Danças Características Africanas, o Sexteto Místico, Uirapuru e o poema sinfônico
Amazonas, estas duas últimas datando de 1917.
A segunda fase (1918 a 1929), para muitos estudiosos é a mais fértil do compositor na
qual ele atingiu o auge do modernismo brasileiro e é considerada por Azevedo como “sua fase de mais
violenta erupção artística” (AZEVEDO apud NEVES, 2009, p. 79). Nesse período ocorre a Semana da
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Arte Moderna em São Paulo (1922), sendo o momento mais vanguardista de Villa-Lobos em termos de
uma busca incansável pelo espaço da música contemporânea. É também quando ele fez sua primeira
viagem a Paris, em 1923. Villa Lobos passou a apresentar formas mais livres e modernas alcançando o
ponto mais alto de suas composições com a série dos Choros, nas quais ele empregou diversos conjuntos
instrumentais. Nos Choros é possível notar a junção da tradição popular com as recentes conquistas das
técnicas europeias. Fazem parte também desta fase a Prole do Bebê nº 2, o Nonetto, os Doze estudos para
violão, o Quinteto em forma de choro, entre outras.
A terceira fase, a partir de 1930 é a fase das Bachianas Brasileiras, em que há a fusão do
nacional e do universal, do moderno e do tradicional e que aos poucos alijaria o caráter agressivo de
suas obras, “o abandono a polirritmia, o encontro de várias tonalidades e a rudeza dos agenciamentos
timbrísticos, em favor de uma escrita mais linear e de fundo neoclássico” (“GUIA DO OUVINTE,”
1979, p. 2). Esse período é marcado pelo cultivo da tradição, bem como pelo envolvimento com a
política de Getúlio Vargas e o Estado Novo, o início de seu movimento a favor da educação musical no
país, com mais consciência nacionalista e menos ambições revolucionárias. É neste período que VillaLobos funda o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico e a Academia Brasileira de Música. Obras
importantes dessa época são os Prelúdios para violão, o Guia Prático, os Quartetos de Cordas nºs. 5 e
8, as quatro Suítes do Descobrimento do Brasil e o Ciclo Brasileiro.
A quarta fase (1945 a 1959) se caracteriza pelo Universalismo, por menos etnocentrismo e
pela síntese entre o singular e o geral. Nesse período no qual Villa-Lobos realizou diversas viagens aos
Estados Unidos e à Europa, dedicou-se às grandes formas clássicas compondo uma série de concertos,
sinfonias, quartetos de cordas e obras para coro, cujas formas se justapõem “àquele som tropical e
selvagem” das fases iniciais (TACUCHIAN apud FAGERLANDE, 2008, p. 5). Neste período, escreveu
o segundo Concerto para Violoncelo e Orquestra, a Fantasia para Violoncelo e Orquestra, cinco
concertos para piano e orquestra, a Floresta do Amazonas, as Suítes para Orquestra de Câmara nº 1 e nº
2, além de Assobio a Jato para flauta e violoncelo e o Quinteto Instrumental.

Teorias analíticas de Enrique Anderson Imbert e Hans Robert Jauss
A teoria analítica proposta por Enrique Anderson Imbert (1987) tem três diferentes
componentes: a atividade criadora, a obra criadora e a recriação do leitor. Cada um desses se ramificam
em três métodos, porém, este trabalho focaliza apenas na recriação do leitor que se divide em: a) método
dogmático – refere-se aos críticos que julgam com critério anteriormente estabelecido, sendo este fixo,
austero e autoritário; b) método impressionista – as impressões que o receptor tem da obra de arte
e igualmente as impressões dos críticos, sendo esta uma análise de maior profundidade; c) método
revisionista – inquire a obra de arte e o artista para verificar se eles respondem ao seu tempo e se
igualmente respondem aos dias de hoje.
Hans Robert Jauss (1994) utiliza o caráter histórico e estético da obra de arte para mostrar
a relação desta com o público receptor. Toma a literatura como base, mas por analogia, é perfeitamente
possível transportar essa relação para a música. Jauss demonstra que a obra de arte não apenas tem um
valor historicamente representativo ou expressivo, mas é igualmente importante pelo efeito que produz
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em seu público. Jauss acredita que a obra não pode existir sem o receptor e que este é tão importante
quanto o autor e a obra.
Tendo como guia a essência destes dois métodos analíticos investigo como se deu a
recepção das obras de Heitor Villa-Lobos para ambos público e crítica, com o intuito de responder
alguns dos possíveis questionamentos apresentados nos métodos e teses oferecidos por Imbert e Jauss,
respectivamente. Sem a necessidade de enumerar a qual método ou tese cada opinião se encaixaria,
sabido que assim como alertou Imbert, no momento de realizar uma análise não se deve ficar preso a
estes métodos, pois eles servem como um guia, uma vez que eles podem estar entrelaçados.

A recepção do público e da crítica às composições de Heitor Villa-Lobos
Grandes compositores nem sempre tiveram uma relação fácil com a crítica e o público de sua
época. Isso não é surpreendente, já que o novo pode perfeitamente causar incômodo e estranhamento.
O mesmo ocorreu com Villa-Lobos.
Logo na primeira fase de suas composições recebeu duras críticas, como a de Júlio Reis
em 1919, que não estava familiarizado com as influências do modernismo. Referindo-se ao Grande
Concerto n.º 1 para Violoncelo e Orquestra ele diz:
Pensamos que o concerto, como todas as composições do Sr. Villa-Lobos, nada mais é do que
o desperdício de um extraordinário talento, a que falta única e exclusivamente a necessária
disciplina na observância das regras da estética, e a sinceridade no desenvolvimento das ideias
(REIS apud HORTA, 1987, p. 31).

Na mesma linha de pensamento com pressupostos tradicionalistas, ataca o crítico Oscar
Guanabarino que diz ser impossível compreender tal linguagem:
Esse artista não pode ser compreendido pelos músicos, pela simples razão de que ele próprio
não se compreende, no delírio de sua febre de produção. Sem meditar o que escreve, sem
obediência a qualquer princípio, mesmo arbitrário, as suas composições apresentam-se cheias
de incoerências, de cacofonias musicais, verdadeiras aglomerações de notas sempre com o
mesmo resultado, que é dar a sensação de que sua orquestra está afinando os instrumentos
e que cada professor improvisa uma maluquice qualquer (GUANABARINO apud MAIA,
2000, p.19).

Na contramão da opinião de Reis e Guanabarino, Darius Milhaud acredita que os compositores
brasileiros deveriam compor obras que carregassem influências típicas do país deixando de imitar a
tradicional música europeia. Em artigo para La Revue musicale sobre os compositores brasileiros em
1920, Milhaud diz a respeito da obra de Villa-Lobos:
É lamentável que todas as composições de compositores brasileiros, [como] as obras orquestrais
do Sr. Villa-Lobos sejam um reflexo das diferentes fases que se sucederam na Europa de
Brahms e Debussy e que o elemento nacional não seja expresso de uma maneira mais viva e
mais original. A influência do folclore brasileiro, tão rico de ritmos e de uma linha melódica
tão particular, se faz sentir raramente nas obras dos compositores cariocas. (MILHAUD apud
MORAES, 2007, p. 27).
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Sobre a estreia da obra Nonetto (1923) em 1924, em Paris, o crítico Boris de Schloezer se
posicionou favoravelmente ao nacionalismo sem radicalismos, no entanto, como Milhaud, permanecendo
aberto as tradições europeias e declarou que os métodos europeus serviriam a Villa-Lobos como “auxílio”
à sua obra (Cf. MORAES, 2007, p. 118).
Somente após voltar de Paris o Nonetto foi apresentado no Brasil e por aqui também causou
ótimas impressões. É o que demonstram as palavras de uma crítica publicada no jornal O Estado de São Paulo:
O concerto [de] Villa-Lobos, ontem realizado no Theatro Sant’Anna, marcara uma época na
história da música no Brasil... Esse artista é um orquestrador maravilhoso. Um colorista de uma
riqueza fantástica, que tem uma coisa a dizer numa linguagem original, personalíssima, que
talvez nem sempre seja precisa, mas que nunca deixa de ser empolgante, de um assombroso vigor
de expressão. A nós, brasileiros, essa linguagem, mesmo aqueles a quem ela parece confusa, e
difícil, toca profundamente a nossa alma esse substractum comum a todos os brasileiros, que
é a base da nossa formação psicológica (Autor não identificado apud MORAES, 2007, pp. 37).

Depois de atrair as atenções do público europeu no início dos anos 1920, em Paris, o Brasil
também começava a reconhecer Villa-Lobos como o importante compositor. Mário de Andrade foi um
dos grandes responsáveis por isso ao apoiar a suas obras através da publicação de críticas, sempre
defendendo sua genialidade. Mário de Andrade, entretanto, se mostrava insatisfeito com as longas obras
de Villa-Lobos e dizia não compreender passagens que a ele soavam “inexplicáveis”, como por exemplo
mudanças bruscas de andamento que lhe pareciam ausentes de lógica. Para ele, Villa-Lobos aceitava
com muita facilidade o que sua imaginação criadora lhe apresentava.
Com relação ao poema sinfônico Amazonas (1917), essa pequena crítica negativa não se
aplicou. Para descrever sua admiração pela obra, Andrade afirmara em uma longa crítica para Música,
Doce Música em São Paulo no ano de 1932 que Amazonas é “toda ela duma lógica musical estupenda e
duma qualidade alta que não se desfalece”. A obra foi baseada em temas indígenas recolhidos pelo autor,
chamada por Andrade de a música da natureza:
(...) esses elementos, essas forças sonoras são profundamente natureza, e o pouco que retiram
da estética musical ameríndia não basta para localizar a obra como música indígena. É mais
que isso. Ou menos, se quiserem. Não é brasileiro, também: é natureza. (...) Nada conheço em
música, nem mesmo a bárbara Sagração da primavera de Stravinsky, que seja tão, não digo
“primário”, mas tão expressivo das leis verdes e terrosas da natureza sem trabalho, como a
música ou pelo menos, certas músicas de Villa-Lobos (ANDRADE apud HORTA, 1987, p. 34).

A Semana de Arte Moderna foi o evento muito importante para os caminhos da arte no
cenário brasileiro e o representante da música foi Villa-Lobos. A crítica e o público tiveram muita
dificuldade em aceitar as inovações propostas pelo evento e o compositor sentiu isso, pois foi recebido
com espanto e vaias.
A crítica do Correio Paulista mostrou cautela ao dizer:
Embora revelando tendências modernas, não raro o maestro Villa-Lobos se torna prolixo no
desenvolvimento dos vários temas. Difícil, porém, se torna formular uma opinião definitiva
sobre o valor do jovem maestro pelos dois trechos dessa primeira parte, não só por se tratarem
de composições que datam de 1915 e 1916, como também pelo fato de, numa audição, não
se pode ajuizar com segurança o valor de um trabalho musical. (Autor não identificado apud
MAIA, 2000, p. 27).
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O jornal Gazeta de São Paulo julgou o movimento afirmando que não havia sentido em
desvincular o moderno do tradicional e acreditava que um não impossibilitava a existência do outro.
Por esse motivo ousou mandar um conselho a Villa-Lobos, dizendo que se afastasse dos “preconceitos”
da escola modernista para que pudesse ter sucesso em sua carreira (MAIA, 2000, pp. 27-8).
Ainda durante a Semana de Arte Moderna o poeta e intelectual Ronald de Carvalho escreveu
um ensaio chamado “A música de Villa-Lobos”, com o objetivo de parabenizá-lo pelo seu trabalho,
por sua grande capacidade criadora e inovadora. Diferentemente de opiniões anteriores aqui relatadas,
Carvalho era a favor do novo, do moderno. Em suas palavras percebemos que Villa-Lobos tinha enorme
capacidade de ilustrar o Brasil, de um modo que ninguém havia feito antes.
A música de Villa-Lobos é uma das mais perfeitas expressões de nossa cultura. Palpita nela a
chama da nossa raça, do que há de mais belo e original na raça brasileira. (...) Mercê de Deus,
ele não lembra Beethoven, nem Wagner, nem Chopin, nem Debussy, nem Bach, nem Rimsky
Korsakoff, nem Satie. Seu canto não se perde na massa coral, vibra insulado, único, singular.
Villa-Lobos veio demonstrar, mais uma vez, que a verdadeira tradição, em arte, é o respeito à
antiguidade e o horror aos métodos do passado. Somente se renova aquele que tem coragem de
se libertar. Veneremos os antigos, e, como prova de nosso amor, não os imitemos (CARVALHO
apud MAIA, 2000, p. 28).

A crítica musical se mostrava dividida e parece não ter sido diferente a reação do público.
No que se refere as apresentações artísticas no evento, estas provocaram reações um tanto quanto
contraditórias e tumultuosas. Um exemplo foi a apresentação da musicista Paulina D’Ambrosio, que
tocou uma Sonata do compositor no Teatro Municipal nesta semana. “Metade da plateia delirava
aplaudindo e a restante vaiava”. (D’AMBROSIO apud MAIA, 2000, p. 28).
Villa-Lobos foi o único músico brasileiro no evento e contou enfaticamente ao amigo Iberê
Lemos o que havia acontecido na Semana de 22:
Demos três concertos, ou melhor, três festas de arte. Como deves imaginar (...) as piadas
das galerias foram tão interessantes que quase tive a certeza de a minha obra atingir um
ideal, tais foram as vaias que cobriram os louros. No segundo, a mesma coisa na parte
musical, na parte literária, a vaia aumentou. Chegando ao terceiro concerto, que era em
minha homenagem. Que susto passaram os meus intérpretes, vais ver... (VILLA-LOBOS
apud HORTA, 1987, p. 40).

Pode-se afirmar que produção da segunda fase composicional de Villa-Lobos continuou a
receber críticas nos mesmos moldes da fase anterior. O público, tanto brasileiro quanto estrangeiro,
também nesse período parece não ter entendido sua linguagem tão facilmente. Neves explica que
É fácil compreender o incômodo que essas obras causaram ao publico brasileiro, ainda não
acostumado com às audácias modernistas e à dureza da linguagem musical de Villa-Lobos.
Mas é bem interessante ver que o público europeu não reagiu de modo muito diferente. Foi
Paul Le Flem quem, ao relatar a estreia parisiense de uma das peças da série, disse que ‘alguns
virtuoses do assovio manifestaram seu horror pelo Choros n.º 7 do senhor Villa-Lobos’.
(NEVES, 2008, p. 81).

Mario de Andrade revela sua insatisfação com a reação dos músicos da época em carta a
Francisco Mignone:
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Mignone, incrível a incompreensão dos nossos paulistas para com o Villa-Lobos. Os mais
ferozes contra ele são esses pigmeus rançosos que lecionando nos nossos conservatórios,
vivem frustrados e incrustados no campo da Música... Perdem-se em comentários à la
Becmesser e apontam para a lama que salpica as botas do gigante e não ousam erguer a
cabeça para cima, já receosos de verificar a envergadura do gigante (ANDRADE apud
NEVES, 2008, pp. 81-2).

Em sua segunda permanência em Paris a crítica lhe recebeu muito bem e mostrou admiração
por sua obra dizendo perceber nele um grande criador musical. Nesta fase Villa-Lobos dizia se sentir
mais compositor brasileiro em Paris do que no seu próprio país. É o que faz ver Henry Prunnières pela
Revue Musicale:
Villa-Lobos acaba de dar dois concertos que foram, por todos os respeitos, uma revelação.
Certo,... sabia-se que ele era um fino musicalista, cheio de sensibilidade e de talento: não se
sabia que era um verdadeiro gênio criador. É a primeira vez realmente, que em Paris se faz ouvir
música vinda do novo mundo, sem dar a impressão de ser reflexo da música europeia. [...] Se a
tal ponto nos fascina, é porque jorra, de certo modo, da natureza cheia de selva, da imaginação
de Villa-Lobos. [...] o Nonetto nos arrasta ao meio da imensa floresta tropical [...] Somos gratos
a Villa-Lobos por haver desencadeado sobre Paris esse tufão sonoro (PRUNNIÈRES apud
MORAES, 2007, pp. 41-2).

Um texto publicado em “A Ideia Ilustrada” no ano de 1923 por autor desconhecido, mostra
claramente a “indignação” de uns poucos ao não reconhecimento do público e da crítica da época à
produção de Villa-Lobos e afirma que suas obras mereciam mais atenção e estudo:
Ninguém é profeta em sua terra. Quando Weingartner dirige a “Eroica” a crítica carioca ocorre
e fala; mas se um jovem entre nós preenche uma “soirée” com duas sinfonias e diversas “suítes”
da sua lavra, a mesma crítica se desinteressa do acontecimento. Só o “Jornal do Comércio”,
depois de ter prometido tratar do último concerto de Villa-Lobos, se limitou a dizer que o único
mérito da sua música era fazer rir, e afirmou que o público do Municipal riu, como outrora,
diante de “Pelleas e Melisande”. (MEC / SEAC / Museu Villa-Lobos, 1980, p. 39).

O artigo transcrito por Itiberê Cunha ao Correio da Manhã no ano de 1939 ilustra a
representação que os americanos tinham das obras do brasileiro Villa-Lobos e de seu povo. O artigo foi
escrito pelo crítico americano Olin Downes ao New York Times.
Os programas sinfônicos têm exibido a maior originalidade de produção por parte das
nações atualmente menos civilizadas e modernas, as quais possuem mais forte porcentagem
de primitivismo, fonte de inspiração para seus compositores cultos. (...) Caso típico é o do
brasiliense Villa-Lobos. Toda sua carreira de compositor e a sua extraordinária plenitude
e a desigualdade de suas criações estão claramente indicando a sua ancestralidade, o seu
meio físico e o seu poderoso gênio individual. (...) Ao mesmo tempo, porém não escapa ele
(nem deseja escapar) à maravilhosa arte musical europeia (DOWNES apud SILVA, 2001,
pp. 145-6).

O Choros n.º 10, para orquestra e coro misto, conhecida como Rasga o coração, uma das
mais complexas obras de Villa-Lobos, segundo Salles (2009), belíssima e de caráter típico da música
popular, denominada por Mario de Andrade “o mais verdadeiro e apoteótico hino da música brasileira”
(HORTA, 1987, p. 54) também foi alvo das críticas do Norte Americano Downes. Que diz:
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Choro n.º 10 dá a sensação vívida de qualquer coisa tropical, natural, apaixonada, a 10 mil
milhas da moderna civilização urbana. Dessa forma, diríamos, devem cantar os selvagens,
com todo o seu coração, sem dificuldade em achar a melodia ou o acompanhamento próprio,
para levar sua resposta ao mundo natural que os rodeia e seu estado de completa inconsciência
ao comungar com o seu Deus. A essa ingenuidade e espontaneidade fundamentais, juntamse uma admirável habilidade técnica e uma forma perfeitamente adaptada à expressão visada
(DOWNES apud SILVA, 2001, p. 146).

No retorno de Villa-Lobos a Paris, em março de 1948, o crítico Raymond Charpentier escreve
para o Arts:
Algumas de suas obras desencadearam antigamente, memoráveis vaias. (...) A música é dura,
por vezes brutal, com arestas vivas e cores de violência extrema. Possui frequentemente uma
extraordinária densidade sonora e tira do folclore brasileiro efeitos impressionantes. Em todo
caso, essa música é bem sua, mas permanece, apesar de seu exotismo, no plano de arte pura
(CHARPENTIER apud MARIZ, 2005, p. 122).

Considerações finais
Tendo como base a obra de Heitor Villa-Lobos examinei o papel do público com relação a
sua obra. As teorias de Imbert e Jauss contribuíram para compreender esse relacionamento na medida
em que o receptor é peça primordial no processo de construção da obra de arte, pois de acordo com
esses autores, é ele quem atribui sentido a ela. No caso de Villa-Lobos há a constatação de que os
depoimentos da crítica coincidem com a opinião do público. Ambos se referenciam em teorias e conceitos
preestabelecidos, calcados na tradição do conhecimento instituído pelo conjunto de obras historicamente
determinado e projetam as expectativas pelas criações futuras.
Nesse sentido, a obra de arte evoca um “horizonte de expectativas” (Jauss, 1994, p. 28)
e desse modo, tanto o público, como a crítica, munidos do conhecimento do que passou criam uma
expectativa da realização do passado, esperando encontrar o tradicional naquilo que está por vir. Segundo
Imbert este tipo de crítica juga “com um critério já estabelecido, fixo, inflexível e autoritário” (Imbert,
1987, p. 145). O espanto e o choque do público ocorrem justamente porque o artista esperava justamente
o oposto do receptor, em sua busca por inovações, ansiava criar algo que ainda não tinha sido realizado.
Villa-Lobos possui um processo criativo próprio cujo descompasso entre a inovação e a expectativa de
tradição ensejaram no primeiro momento o espanto e, em certa extensão, o repúdio.
Ao criar um universo de relacionamento, os resultados e efeitos da recepção da obra são
fundamentais para pensar seu sentido enquanto arte. Em que pese o fato do público desempenhar um
papel importante neste processo de construção, os métodos e teses de Imbert e Jauss, afirmam que a
obra só poderá ser considerada obra de arte quando transcender seu tempo e a opinião formada no
tempo do autor.
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A tragédia a partir do espírito da música:
noções da filosofia de juventude de Nietzsche
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Resumo: Este artigo apresenta parte de uma pesquisa de mestrado e tem como objetivo examinar o lugar primordial da
música na tragédia, segundo o pensamento do jovem Nietzsche. Pretende-se estudar a música como a arte geradora da
tragédia, a partir da união dos impulsos apolíneo e dionisíaco, vista figurativamente na canção popular de Arquíloco, gênese
da poesia lírica. Para o filósofo, de modo análogo, os corais ditirâmbicos dos cortejos dionisíacos dariam luz a um mundo de
imagens e símbolos, o que torna a música o embrião do mito trágico, um fenômeno artístico que se deu através de um estado
de metamorfose e visões, vivenciado pelo coreuta que se via como sátiro, e mais tarde pelo próprio artista trágico. Na tragédia
já constituída, de acordo com Nietzsche, somente a música entoada pelo coro é capaz de ampliar em dimensão metafísica o
que é visto no mito, provocando no espectador o efeito do pathos, uma sensação inebriante de retorno ao fundamento da vida.
Palavras-chave: Nietzsche; tragédia; música.

Tragedy starting from the spirit of music young Nietzsche’s concepts of philosophy
Abstract: This article presents part of a master thesis and its objective is to examine the primary place of music in tragedy,
according to young Nietzsche’s ideas. The intention is to study music as the creating art of tragedy, starting from the
Apollinian and Dionysian impulses, seen figuratively in Archilochus’ popular song, the genesis of lyric poetry. For the
philosopher, analogously, the dithyrambic choruses of Dionysian processions would give birth to a world of images and
symbols, which turns music into the embryo of tragic myth, an artistic phenomenon which took place through a state of
metamorphosis and visions, experienced by the member of a Greek chorus, who saw himself as a satyr, and later on by the
tragic artist himself. In the already constituted tragedy, according to Nietzsche, only the music sung by the choir is able to
magnify into metaphysical dimension what is seen in myth, provoking in the spectator the effect of pathos, a head feeling
of return to the foundation of life.
Keywords: Nietzsche; tragedy; music.

Introdução
Este estudo pretende refletir sobre a primazia da música na tragédia, na filosofia de
juventude de Nietzsche (2007). Seu primeiro livro recebeu o título inicial de O nascimento da tragédia
a partir do espírito da música1. Esta designação faz pensar na importância primordial que o pensador
alemão confere a essa arte, vista como a geradora da arte trágica. Propõe-se estudar o nascimento
da tragédia na união dos impulsos apolíneo e dionisíaco, a iniciar pela música de Arquíloco2, como
exemplo figurado do filósofo. Isso porque, de modo análogo à poesia lírica surgida da canção popular,
O presente estudo adota a tradução de J. Guinsburg de O nascimento da tragédia, para a qual será usada a abreviação
NT; e a obra alemã, Die Geburt der Tragödie (editada por Colli/Montinari), para a qual se utilizará a sigla GT, para fins de
localização das citações correspondentes e para a transcrição de expressões do primeiro livro de Nietzsche (em rodapé e
entre colchetes) que não possuírem tradução literal ou direta para o português. Com menor frequência, utiliza-se a tradução
espanhola, El nacimiento de la tragedia, em cujas citações será informado (Nietzsche, 1997), seguindo-se a sua localização
nas edições brasileira e alemã, respectivamente. Conforme indica a introdução alemã, os títulos, edições e anos, referentes
à primeira obra de Nietzsche são: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1 ed. 1872, 2 ed. 1874 [1878]), Die
Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthum und pessimismus, em nova edição com a sua “Tentativa de Autocrítica”, em
1886. Cf. Nietzsche, “Vorbemerkung”, GT, p. 7.
2
“Famoso poeta do século VII a.C., provavelmente, que escreveu elegias, sátiras, odes e epigramas, tendo introduzido o
trímetro iâmbico e o tetrâmetro trocaico. Filho de uma escrava, parece que nasceu em Paros, sendo forçado, pela extrema
pobreza em que vivia, a emigrar para Tasos, onde teria sido soldado mercenário e teria morrido numa batalha entre pários
e náxios. De sua mestria conta-se que, apaixonado pela filha de Licambes, Neobule, e tendo sido repelido pelo pai da moça,
vingou-se com estrofes tão satíricas que pai e filha se enforcaram... Em todo caso, no pouco que resta de seus versos, vários
celebram Neobule”. Cf. Guinsburg, “Notas do tradutor”, Nietzsche, NT, p. 146, nota 41.
1
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o mito trágico se projetaria a partir da música dionisíaca, como mundo de imagens nascido do coro
ditirâmbico. O que se supõe é uma dupla experiência, de metamorfose e visões, base da concepção
nietzscheana de tragédia.

Desenvolvimento
Nietzsche (2007) relata que Arquíloco seria o introdutor da canção popular, buscando
expressar visivelmente um estado invisível. Como o ofício de poetar pertence ao mundo do artista
homérico, o gênio lírico devia, partindo da música, chegar à objetividade da poesia. Todavia, do ponto
de vista do epos, o mundo desigual que emerge na lírica é inteiramente estranho ao seu sereno fruir. É
que enquanto o artista plástico está mergulhado na contemplação, o músico dionisíaco, sem imagem,
é, ele próprio, “dor e eco primordial”3. Assim, o lírico sente brotar “um mundo de imagens e de símiles
que tem coloração, causalidade e velocidade completamente diversas do mundo do artista plástico e do
épico” (ibid., p. 42)4. Eis que a “não aparência irrompia na aparência”, como indica Lebrun:
Fica entendido que a música ‘deveria ser banida do domínio da Arte’ já que a vontade que ela
exprime é o ‘inestético em si’. Mas o poeta experimenta, também, ‘um impulso irresistível para
traduzir a música em imagens – e é graças a esta transposição que, na Grécia, pela primeira
vez, ‘a destruição do princípio de individuação torna-se um fenômeno artístico’. Pela primeira
vez, a ‘não aparência’ irrompeu na aparência (Lebrun, 1985, p. 44).

Segundo o pensador alemão, a criação lírica supõe o despojamento de um eu e das
manifestações individuais da vontade. Para ele, na lírica estranhamente se misturam “estados estético e
inestético”5: o sujeito “já está liberto de sua vontade individual e tornou-se, por assim dizer, um medium
através do qual o único Sujeito verdadeiramente existente celebra a sua redenção na aparência” (NT, 2007,
p. 44)6. Nessa concepção, a arte não é uma expressão pessoal do poeta, mas simboliza a união extática do
“si” com a criação originária (Cavalcanti, 2005). Dessa perspectiva, a poesia é compreendida como uma
“centelha de imagens” nascida da música, quer dizer, uma alegoria do fundo criador dionisíaco.
Na reflexão do jovem Nietzsche (2007), o primeiro espelhamento do Uno é uma réplica
acústica, isto é, uma simbolização do Uno original7 em sons harmônicos e melódicos. Por sua vez, o
segundo espelhamento consiste em tornar essa réplica visível sob a influência apolínea do sonho. Com
efeito, o poeta, imbuído de um “estado de ânimo musical”8, chegaria a um discurso imagístico em que
as imagens buscariam alcançar o imo da música. Daí a asserção nietzscheana de que a melodia dá à luz
NT, p. 42; GT, p. 44.
GT, p. 44.
5
NT, p. 44; GT, p. 47. Por essas expressões compreende-se aqui estados “figurado” e “não figurado”, na perspectiva
conceitual de O nascimento da tragédia.
6
GT, p. 47.
7
É ao dionisíaco que Nietzsche (2007) atribui o fundo criador ou Uno primordial, consoante à vontade schopenhaueriana
como única, eterna e universal.
8
Nietzsche remete a Schiller, cujo processo de poetar se daria a partir de um estado de “humor musical” [musikalische
Stimmung]: “(‘O sentimento se me apresenta no começo sem um objeto claro e determinado; este só se forma mais tarde.
Uma certa disposição musical de espírito vem primeiro e somente depois é que se segue em mim a idéia poética’)” (NT,
2007, p. 40-41); GT, p. 43. Com esse pensamento, Nietzsche pretende argumentar que a criação poética não é precedida por
uma sequência de imagens ou por um encadeamento ordenado de ideias, mas por uma “disposição musical”.
3
4
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poesia, ou seja, aquela, vista como espelho musical do mundo, busca uma aparência onírica e se exprime
nesta9. Para o filósofo, todo o período produtivo da poesia foi agitado por correntes dionisíacas, vistas
por ele como o substrato da canção popular”10. O processo de encantamento vivenciado pelo poeta lança
à sua volta versos líricos, cujo desdobramento mais amplo são as tragédias e ditirambos11:
Na poesia da canção popular vemos, portanto, a linguagem empenhada ao máximo em imitar a
música: daí começar com Arquíloco um novo universo da poesia, que contradiz o homérico em
sua raiz mais profunda. Com isso assinalamos a única relação possível entre poesia e música,
palavra e som: a palavra, a imagem, o conceito buscam uma expressão análoga à música e
sofrem agora em si mesmos o poder da música (ibid., p. 46; grifo do autor)12.

Com essas considerações, há a possibilidade de uma correspondência entre o surgimento
da poesia lírica e o da arte trágica, a partir de uma conjugação entre os caracteres das artes plásticas
e da música. Da narração de como esse fenômeno se deu em Arquíloco, seria possível destacar, para
esta análise, os seguintes aspectos como os geradores da tragédia, na avaliação do filósofo alemão: o
caráter primordial da música como matriz do discurso visual, o desfazimento do criador enquanto sujeito
empírico, a (re)conexão deste com o cosmo criador, bem como a transfiguração dessa vivência extática
em um mundo de imagens. Interessa, por ora, tratar do surgimento da tragédia partindo da música coral
dionisíaca.
O coro ditirâmbico foi o elemento gerador da arte trágica para Nietzsche (2007). Esta arte
se forma a partir do coro “a descarregar-se em um mundo de imagens apolíneo”13. Isso significa que o
surgimento da tragédia foi o desdobramento de um primeiro fenômeno, visualizado pelo filósofo nos
cortejos que cantavam a história e os sofrimentos de Dionísio. Esse fato foi possível graças à capacidade
da música para dar nascimento ao mito trágico: as “partes corais com que a tragédia está entrançada são,
em certa medida, o seio materno de todo assim chamado diálogo, quer dizer do mundo cênico inteiro, do
verdadeiro drama” (ibid., p. 57-58)14. Por isso, o autor de O nascimento da tragédia afirma que o coro
musical é a alma da ação, seio materno e única realidade desse fenômeno artístico15.
Enfatizando o caráter inconsciente da arte ditirâmbica, a hipótese de Nietzsche (2007) é a
de que, no momento em que era apenas coro, a tragédia imitava o fenômeno da embriaguez dionisíaca.
Esse processo artístico elementar foi um “protofenômeno dramático: ver-se a si próprio transformado
diante de si mesmo e então atuar como se na realidade a pessoa tivesse entrado em outro corpo, em outra
“Nietzsche presenta en Arquíloco la imagen del artista apolíneo-dionisíaco y va perfilando, en sus comentarios sobre
éste, la caracterización metafísica del genio: él es un eco del dolor primordial, que sólo se aplaca cuando produce las visiones
poéticas” (López, 2001, p. 257-258).
10
“A oposição entre Dioniso e Apolo conclui-se, então, sobre um compromisso. Mesmo que permaneça verdadeiro não
poder a música ser colocada sem aberração a serviço do drama, resta que ela ganha em investir-se na aparência, com a
condição de que esta seja apresentada como suscitada por ela. É este ajustamento da música como o mundo das forças que,
segundo Nietzsche, explica a evolução da lírica grega” (Lebrun, 1985, p. 43).
11
“La transformación mágica dionisíaco-musical del dormido lanza ahora a su alrededor, por así decirlo, chispas-imágenes,
poesías líricas, que, en su despliegue supremo, se llaman tragedias y ditirambos dramáticos” (Nietzsche, 1997, p. 63); NT,
p. 41; GT, p. 44.
12
GT, p. 49.
13
NT, p. 57; GT, p. 62.
14
GT, p. 62.
15
“[...] el fondo el escenario, junto con la acción, fue pensado originariamente sólo como una visión, que la única ‘realidad’
es cabalmente el coro, el cual genera de sí la visión y habla de ella con el simbolismo total del baile, de la música y de la
palabra” (Nietzsche, 1997, p. 85; grifo do autor); NT, p. 58; GT, p. 62-63.
9
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personagem” (ibid., p. 57; grifo do autor)16, sensação gerada pelas capacidades lúdicas do ditirambo17,
como afirma o filósofo: “no ditirambo se ergue diante de nós uma comunidade de atores inconscientes
que se encaram reciprocamente como transmudados” (ibid., p. 57)18. Por suas capacidades simbólicas, o
ditirambo permitiu à natureza expressar-se ludicamente, criar um novo mundo de símbolos:
Agora a essência da natureza deve expressar-se por via simbólica; um novo mundo de símbolos se
faz necessário, todo o simbolismo corporal, não apenas o simbolismo dos lábios, dos semblantes,
das palavras, mas o conjunto inteiro, todos os gestos bailantes dos membros em movimentos
rítmicos. Então crescem as outras forças simbólicas, as da música, em súbita impetuosidade,
na rítmica, na dinâmica e na harmonia. Para captar esse desencadeamento simultâneo de
todas as forças simbólicas, o homem já deve ter arribado ao nível de desprendimento de si
próprio que deseja exprimir-se simbolicamente naquelas forças: o servidor ditirâmbico de
Dionísio só é portanto entendido por seus iguais! (ibid., p. 32; grifo do autor)19.

É pela figura do sátiro que o autor de O nascimento da tragédia vê uma continuidade entre
o culto dionisíaco e a tragédia. “Que com ele comece a tragédia, que de sua boca fale a sabedoria
dionisíaca da tragédia, é para nós um fenômeno tão desconcertante como, em geral, o é a formação
da tragédia a partir do coro” (ibid., p. 51-52)20. Sob a sanção do mito e do culto, o sátiro vive em
uma realidade reconhecida em termos religiosos. “É exatamente no culto dionisíaco dos cortejos
embriagados, extáticos das bacantes que o grego se vê transformado, melhor ainda, encantado em sátiro
[...]” (Machado, 2006, p. 227). Para o filósofo, o sátiro, enquanto anunciador da sabedoria dionisíaca, é
o companheiro compadecente no qual se repete o padecimento do deus.
Nietzsche (2007) julga que, no culto dionisíaco, o coreuta se via transmudado em sátiro, de
tal modo que a consciência e a identidade cotidianas eram tomadas pelo estado de entusiasmo, do grego
Enthousiasmos, que significa “ter o deus dentro”21 (Krausz, 2003). Esta experiência propiciava uma
reconciliação entre homem e natureza, uma sensação de pertencimento à multidão, donde se expressava
o “humano-geral”, o “natural-universal”22. Conforme a interpretação nietzscheana, nos “festivais gregos
prorrompia como que um traço sentimental23 da natureza, como se ela soluçasse por seu despedaçamento
em indivíduos” (NT, 2007, p. 31)24.
Segundo o autor de O nascimento da tragédia, a criação dramática supõe uma experiência
de metamorfose e visões. Desse modo, o processo de se transmudar e de ver-se a si mesmo será, tal
GT, p. 61. A expressão “protofenômeno dramático” é a versão de Guinsburg para “dramatische Urphänomen”.
“Canto cultual originariamente dedicado apenas a Dionísio e mais tarde estendido a outros deuses, sobretudo a Apolo.
Era entoado por coro e solista, tendo-se convertido, em Corinto, a partir de Arion, em forma de composição literária,
cantada de maneira regular por um coral disposto circularmente em torno do altar, com assunto definido e acompanhamento
de flauta”. Cf. Guinsburg, “Notas do tradutor”, Nietzsche, NT, p. 145, nota 30.
18
GT, p. 61.
19
GT, p. 33-34.
20
GT, p. 55.
21
Através dessa experiência, o indivíduo atingia estados inacessíveis à linguagem e à consciência. “Um estado, portanto,
onde a consciência deixa de cumprir o papel de gestão dos processos internos necessários à manutenção da identidade”
(Cavalcanti, 2006, p. 52).
22
Termos extraídos do escrito A visão dionisíaca do mundo, para o filósofo se referir ao desaparecimento do aspecto
subjetivo, provocado pela arte dionisíaca (Nietzsche, 2005, p. 8).
23
“No original, sentimentalisch, uma inflexão que não é recoberta em português por ‘sentimental’, constituindo uma
referência à sentimentalische Dichtung (‘poesia sentimentalista’) de Schiller”. Cf. Guinsburg, “Notas do tradutor”, Nietzsche,
NT, p. 145, nota 29.
24
GT, p. 33.
16
17
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como o experimentava o coreuta ditirâmbico, análogo ao do dramaturgo, o qual sente o impulso de se
transformar, ver-se transformado, “falar dentro de outros corpos”25. Tomado de uma dúplice disposição,
o tragediógrafo da cultura antiga se revela, sob o ponto de vista de Nietzsche (2007), simultaneamente
como “artista extático dionisíaco” e “artista onírico apolíneo”26. O artista trágico vai transfigurar em
símiles visuais o fator instintivo do culto dionisíaco: “Ao unir música e imagem na obra de arte trágica,
o dramaturgo dá expressão poética a este elemento não fixado, vivo e instintivo, das festas populares”
(Cavalcanti, 2006, p. 53).
Captar as visões nascidas da música, exteriorizando-as no mundo da cena seria, então, uma
experiência intuitiva do dramaturgo. Isso implica em esculpir os componentes figurais do mito trágico,
transfigurando-os da dimensão dionisíaca para a moldura apolínea, ou seja, em plasmar artisticamente o
conhecimento que reverbera na música dionisíaca. Por isso, a tragédia é a arte “capaz de transpor, a partir
da música, o plano não figurativo das forças para o âmbito das visões e imagens internas, transformando
essa experiência, sempre singular, em formas de interpretação da existência” (Cavalcanti, 2006, p. 9).
Emparelhado pelas “travessias” do apolíneo e do dionisíaco, é aberto o espaço da tragédia, nos termos
de John Sallis:
Em seu maior desenvolvimento a travessia do apolíneo e dionisíaco assume a forma de tragédia.
Como a poesia lírica, a tragédia tem uma estrutura mimética dupla, o emparelhamento da
mimese apolínea com a mimese dionisíaca. No entanto, no desenvolvimento da tragédia a
imagem apolínea deixa de ser evocada apenas na fantasia através da palavra poética e vem,
eventualmente, a presença visível como a cena produzida no proscênio. Por outro lado, o poeta
na qualidade antes de tudo de um artista dionisíaco é substituído pelo coro. Assim é aberto
entre a cena e o coro, entre o proscênio e a orquestra, o espaço da tragédia (Sallis, 1991, p.
87-88)27.

Nietzsche (2007) sustenta que a tragédia, já constituída como forma de arte, promoveria uma
separação espacial entre os “espectadores” e os “servidores” dionisíacos28. Entretanto, essa demarcação
não significou uma contraposição entre as partes, pelo contrário, as relacionou em bases de identificação.
Dessa perspectiva, os espectadores antigos se reconheceriam no coro trágico, “pois tudo era somente
um grande e sublime coro de sátiros bailando e cantando ou daqueles que se faziam representar através
desses sátiros” (ibid., p. 55)29. Ademais, o pensador alemão afirma que o sátiro é produto de um anseio
voltado para o primevo e o natural, visto que ele é uma protoimagem do homem.
A hipótese de Nietzsche (2007) é a de que o sátiro se distancia do homem moderno na mesma
proporção em que a música dionisíaca se distancia da civilização. Com essa premissa, a sabedoria do
antigo coreuta ressoa nas partes corais da tragédia, provocando um efeito que o filósofo chama de pathos.
Dessa noção é possível inferir “o que faz padecer”, isto é, despertar paixão e compaixão no espectador/
NT, p. 56; GT, p. 61.
NT, p. 29; GT, p. 30. “Artista extático dionisíaco” e “artista onírico apolíneo” são as transposições para o português de
“dionysischer Rauschkünstler” e “apollinischer Traumkünstler”, respectivamente.
27
“In its highest development the crossing of Apollinian and Dionysian takes the form of tragedy. Like lyric poetry, tragedy
has a double mimetic structure, pairing an Apollinian mimesis and a Dionysian mimesis. Yet, in the development of tragedy
the Apollinian image ceases to be evoked merely in phantasy through the poetic word and comes, eventually, to be visibly
present as the scene produced on the proscenium. On the other side, the poet in his capacity as first of all a Dionysian artist is
replaced by the chorus. Thus is opened between scene and chorus, between proscenium and orchestra, the space of tragedy”.
28
NT, p. 55; GT, p. 59.
29
GT, p. 59.
25

26
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ouvinte. Tomado dessa sensação, o público se sentiria suspenso de sua individualidade, tomado de um
superpotente sentimento de unidade.
A propósito, o coro entoava diferentes nuances líricas e narrativas, tais como: aconselhar,
suplicar, esclarecer, lamentar, consolar, ponderar ou questionar uma ação, dirigindo-se ora aos atores, ora
ao público. Nesse sentido, Martha Nussbaum observa que a resposta do coro a uma situação “envolve
não apenas a apreciação intelectual, mas também, onde for apropriado, a reação emocional. Pois as
‘leituras’ que eles fazem da situação não são elas mesmas friamente intelectuais” (Nussbaum, 2009, p.
60; grifo da autora). Para Nietzsche (2007), não compete ao coro trágico agir, mas enunciar sentenças
de sabedoria.
Segundo Hartmann Cavalcanti (2005), o sofrimento do herói só podia ser vivenciado de
modo ampliado pelo efeito da música sobre a cena, ou seja, pela ação sonora como caixa de ressonância
amplificadora de emoções. O pathos é o efeito que possibilitava ao ouvinte reconhecer os padecimentos
do herói no padecimento do coro, e, logo, de si próprio. É, pois, que o “ouvinte reconstrói a partir da
dinâmica e das seqüências sonoras, dos conteúdos de sensação despertados pela música, estados que
não se deixam representar pela linguagem e os associa às próprias experiências” (Cavalcanti, 2006, p.
60). Desse modo, o pathos despertado pelo coro ativava em “grau dionisíaco”30 o sofrimento assistido
no mito31.
O efeito da música sobre a imagem corresponde, segundo Nietzsche, à possibilidade de refletir
o sofrimento individual, representado no herói envolvido em uma trama particular de motivos,
no espelho ampliado do mito. A experiência do espectador é descrita como um estado estético,
no qual a pulsão apolínea interpreta e transforma em imagens o que é vivido no estado
dionisíaco (Cavalcanti, 2006, p. 62).

Do canto coral surgiriam a palavra e a cena, os componentes apolíneos que permitem
a “objetivação de estados dionisíacos”32 – um mundo de imagens vertido do coro. Assim, a criação
dramática caracterizou-se como um duplo movimento de transposição. De um lado, o plano não figurativo,
inacessível à imagem e ao conceito, em que as pulsões dionisíacas recebem expressão na música; de
outro lado, do coro se exterioriza um plano figurativo como expressão alegórica do estado dionisíaco,
na medida em que a visão do coro foi se constituindo em ação. No primeiro plano, o fundo dionisíaco,
formado por pulsões musicais; no segundo, as imagens surgidas pela visão do coro (Cavalcanti, 2005).
De acordo com o autor de O nascimento da tragédia, a imagem proporcionou o prazer
da contemplação, enquanto a música proporcionou o prazer de ultrapassar a aparência. Excitado pelo
pathos, o espectador sente prazer em ver o herói dilacerado, uma vez que isso significa a reintegração
deste ao núcleo da existência e, simbolicamente, a de quem o assiste. Na orquestra do coro, a música
desvela a quem vê o trágico do herói, no espelho do mito, a indestrutibilidade da vida, e provoca uma
sensação coletiva de reconciliação com a natureza. Em outras palavras, o pathos, na reflexão nietzscheana,
estabelece uma relação inebriante com o seu ouvinte, de modo a chamá-lo à essência da vida, apartada
da esfera de sua razão.
NT, p. 59; GT, p. 63.
Nota-se que, no mesmo parágrafo, são adotados dois estudos de Hartmann Cavalcanti, a saber: a sua obra Símbolo e
alegoria: a gênese da concepção de linguagem em Nietzsche (Cavalcanti, 2005); e o seu artigo “A arte como experiência: a
tragédia antiga segundo a interpretação de Nietzsche” (Cavalcanti, 2006).
32
NT, p. 58; GT, p. 62.
30
31
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Conclusões
De modo análogo à poesia lírica surgida da canção popular, o mito trágico se insurgiria
a partir da música dionisíaca, como mundo de imagens nascido do coro ditirâmbico. Constituída
pelo par apolíneo-dionisíaco, a tragédia conservaria duas esferas contrárias de expressão, a saber,
o coro satírico e o mundo do palco: este despertando o prazer da contemplação de belas imagens,
aquele arrebatando o ouvinte a um estado inconsciente. Em vista essas considerações, sob a ótica de
Nietzsche (2007), a supremacia da música na tragédia consiste em seu nascimento nos cantos corais,
em sua constituição no coro de sátiros e em seu efeito preponderante no pathos, capaz de alçar seu
ouvinte para uma dimensão além.
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As diferentes abordagens didáticas nas versões de
“elementos de música e método de forte-piano Op. 19”
de João Domingos Bomtempo
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Resumo: Este artigo propõe a análise das duas versões do “Elementos de Música Método de Forte-Piano Op. 19”, procurando
destacar os elementos que tornaram a versão revista mais didática que a versão original. O método foi escrito por João
Domingos Bomtempo (1775-1842). Havia uma demanda por métodos que atendessem tanto a necessidade de um público
amador, quanto de músicos profissionais.
Palavras-chave: Método; Fortepiano; João Domingos Bomtempo; História da Educação Musical.

The diverse instructional approaches by João Domingos bomtempo in
his two versions of elementos de música e método de forte-piano Op. 19
Abstract: This paper proposes the analysis of the two versions of the “Elementos de Música e Método de Forte-Piano Op.
19”, highlighting the elements that made the revised version more didactic than the original version. The method was written
by João Domingos Bomtempo (1775-1842). There was a demand for methods that could attend both an amateur audience as
professional musicians.
Keywords: Method; Fortepiano; João Domingos Bomtempo; Musical Education History.

Introdução
João Domingos Bomtempo foi um importante compositor português e no primeiro quarto do
século XIX também atuou como fortepianista em Paris e na Inglaterra. Nesta última cidade Bomtempo
teve contato com Muzio Clementi (1752-1832), e possivelmente teve acesso ao seu famoso método
Introduction to the True Art of playing the Piano Forte1 (1801).
Bomtempo voltou definitivamente para Portugal em 1820, e criou dois anos depois a
Sociedade Filarmônica com o intuito de “preencher uma grave lacuna da cultura musical de seu país:
o consfrangedor [sic] desconhecimento da música instrumental clássica” (Apud VERGARA, 2013, p.
46), realizando concertos periódicos que incluíam em seu repertório Franz Joseph Haydn (1732-1809),
Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827), além de peças do próprio
Bomtempo2. Por decreto de 5 de maio de 1835 foi criado em Lisboa o Conservatório de Música do
qual Bomtempo se tornou diretor. A sua atuação no Conservatório em busca de um ensino adequado de
música e a sua preocupação com a educação do público português através da Sociedade Filarmônica
também compõe o perfil deste compositor/fortepianista/educador que quis escrever um método para
fortepiano suficientemente claro e didático.
Clementi, influente compositor e virtuose ao fortepiano, tornou-se pioneiro no cultivo de muitas possibilidades técnicas
e expressivas deste instrumento. O seu Introduction foi amplamente utilizado na Europa e trazia de maneira consistente o
dedilhado moderno que favorecia linhas em legato. Pode ser considerado um dos fundadores da escola pianística inglesa e
segundo VIEIRA (1900), Clementi e Bomtempo estabeleceram laços de amizade.
2
Levando em conta a grande influência do estilo italiano na música portuguesa, VIEIRA (1900) chama atenção em vários
momentos para o gosto distinto de Bomtempo, que se referindo às óperas de Rossini, diz: ‘Vejo o que me dizes relativamente
ao partido que hoje existe a favor de Rossini; vou dizer-te: A experiência que tenho do grande mundo, me tem ensinado que
tudo é segundo a moda; por exemplo, há ocasiões em que é moda não ter juízo, não ter talento, não ser homem de bem. E
finalmente, o mau ser bom e o bom ser mau. (VIEIRA, 1900, p. 161)
1
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O fortepiano como instrumento de preferência no final do século XVIII
“Três quartos de século depois de sua invenção3, o fortepiano substituiu o cravo e o
clavicórdio, pois suas qualidades sonoras se mostravam ideais para o novo idioma da era clássica.”
(PERSONE, 2008, p. 41). A preferência pelo fortepiano se tornava cada vez mais evidente e crescia a
necessidade de métodos que trouxessem de maneira organizada as técnicas e peculiaridades deste novo
instrumento.
Muzio Clementi (1752-1832) em seu Introduction to the True Art of Playing the Pianoforte
(1801) traz meios pelos quais um performer pode desenvolver uma técnica sólida para o
novo fortepiano, junto com o dedilhado apropriado a explorar o potencial deste instrumento.
(McGLYNN, 1999, p. iii)4

A demanda musical da época também foi fundamental para a concepção dos métodos.
Segundo Martha Clinkscale, em seu livro, Makers of the Piano (1993):
A ascensão da burguesia permitiu uma maior acessibilidade de músicos amadores ao ‘consumo’
de música – partituras impressas, instrumentos musicais e concertos públicos. Sinônimo de
status social, o pianoforte, que certamente era um objeto caro, passou a ser utilizado na educação
de jovens moças e considerado peça importante na ornamentação doméstica, refletindo mais
a riqueza de seu proprietário do que sua própria função musical como instrumento. (Apud
PEREIRA, 2005, p. 28)

Neste período há um grande aumento na publicação de métodos que procuravam atender a
uma demanda diversificada, podendo ser direcionados a um público amador - que não tinha a intenção
de se profissionalizar - ou a alunos que buscavam um maior virtuosismo.
Na virada do século XIX, o consumo de música mudou do ambiente elitista da corte e da
igreja para as casas burguesas, salas de concerto e casas de ópera. Isso criou a necessidade de
uma ´produção´ artística mais difundida e um período de preparação de performers melhor
organizado, o que eventualmente conduziu ao estabelecimento
dos conservatórios nas maiores cidades da Europa.[...] A enorme demanda por instruções de
‘como tocar’ levou músicos a escrever e vender métodos que competiriam com os métodos
‘oficiais’ utilizados nos Conservatórios e no fim, com os próprios professores5. (NEONATO,
2013, p. 2)

A busca pelo virtuosismo tem estreita relação com a exigência técnica das composições
no século XIX. “Mais compositores ‘pianistas’, escreveram exclusivamente para o instrumento,
Bartolomeo Cristofori é considerado o criador do novo instrumento com um mecanismo de martelos no início do século
XVIII. A referência mais antiga a um piano de Cristofori pode ser encontrada no inventário anônimo da corte dos Médici
em 1700.
4
Muzio Clementi´s Introduction to the True Art of Playing the Piano Forte (1801) provided a means whereby a performer
might develop a sound technique for the relatively new pianoforte, along with the appropriate fingering necessary to exploit
this instrument´s potential.
5
At the turn of the nineteenth century, the consumption of music moved out of the elite environments of court and church
and into bourgeois homes, concert halls and opera houses. This crated the need for more widespread artistic ‘production’
and a better organized training period for performers, which eventually led to the establishment of conservatories in many
European major cities. [...] The huge demand for instructions on ‘how to play’ pushed musicians to write and sell methods
that would compete with the ‘official’ ones of the conservatories and ultimately with teachers.
3

Comunicações

150

Menu
tirando vantagem de todo o seu potencial idiomático, o que requeria grande habilidade técnica6.”
(FYTIKA, 2004, p. 41)
A busca pela habilidade técnica e destreza digital também são elementos encontrados nas
duas versões do método de Bomtempo, mas a preocupação em que o aluno alcance estas habilidades
de forma gradativa é evidente e aparece de forma muito mais consistente na versão revista e ampliada
do Método.

A diferente abordagem didática nas duas versões do “Elementos de Música e Método de FortePiano Op. 19”
“Elementos de Música e Método de Forte-Piano Op. 19”, ao que tudo indica, é o primeiro
método para fortepiano em língua portuguesa, segundo o próprio compositor registra em uma carta: “[...]
um methodo7 para tocar Piano Forte, obra de summa utilidade prática, composta na Lingua Portugeza, e a
primeira d´este genero conhecida em Portugal, onde é hoje quase geralmente adoptada com reconhecida
vantagem e credito” (Apud VIEIRA, 1900, p. 141).
Bomtempo fez duas versões do método: a versão original (1816) e uma versão revista e
ampliada (1816-1842), que não foi concluída. A versão original de 1816 teve uma edição feita por
Gerhard Doderer em 1979 e a versão revista do método é um autógrafo, que ainda não foi publicado.
Com o acréscimo de material novo, Bomtempo buscava, aparentemente, tornar a versão revista do
método mais didática e sistemática. Através da análise das duas versões procuramos compreender e
destacar quais mudanças e acréscimos atendem a esta intenção. A análise se limitou ao “Método de
Forte-Piano”, considerando que o Op. 19 ainda traz uma parte inicial chamada “Elementos de Música”,
trazendo conceitos e explicações sobre teoria musical. No decorrer do texto, a Versão Original (1816)
será identificada como VO e a Versão Revista (1816-1842) como VR.
Os exercícios iniciais das duas versões já mostram importantes diferenças. O primeiro tópico
abordado na VO é “Escalas em todos os tons Maiores, e Menores” e na VR, “Exercicios Preparatorios
em todos os Tons, Maiores e Menores”. A diferença no nível de dificuldade dos dois é clara.

Figura 1: VO - Escalas em todos os tons [...], Do, maior (BOMTEMPO, 1816, p. 15)

More keyboard composers wrote exclusively for the instrument, taking advantage of its full idiomatic potential, thus
requiring high technical skills.
7
O método de Bomtempo usa a grafia dos textos no português do século XIX. Optamos por citar o texto conforme o
original, sem correções ou a adição do termo “sic”, para não sobrecarregar este trabalho com informação redundante.
6
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Figura 2: VR - Exercícios Preparatorios [...]Tom de Do 3ª maior, (BOMTEMPO, 1816-1842, p. 30)

Os dois exemplos fazem parte dos exercícios introdutórios das respectivas versões. A Fig. 1
mostra um exercício da VO, que já começa no âmbito de uma oitava e com um ritmo mais desafiador.
Já o exercício da VR [Fig. 2] apresenta as dificuldades de forma gradativa. O exercício está no âmbito
de uma quinta, ou seja, uma nota para cada dedo, e a questão rítmica também vai sendo dificultada
dentro do próprio exercício. A Fig. 2 mostra claramente um exercício para iniciantes. O próprio nome
“exercício preparatório” contribui com a ideia de que Bomtempo pretendia que o estudante desenvolvesse
a capacidade de tocar exercícios cada vez mais complexos de forma gradativa, podendo aplicar estas
habilidades posteriormente nas peças do seu repertório.
É preciso observar que o dedilhado da VO é o dedilhado inglês, + 1 2 3 4, sendo o polegar
indicado pelo sinal +. Na VR, a grafia do dedilhado, indicado apenas em alguns exercícios, é 1 2 3 4 5,
sendo o polegar o número 1.
A escolha da grafia do dedilhado é explicada por Bomtempo da mesma maneira nas duas
versões. “Segundo o uso estabelecido numeramos os Pollegares com este sinal + os Minimos por um
4, os dedos do meio por um 2, os Dedos vezinhos do Pollegar por 1, e os vezinhos do Minimo por um
3.” (BOMTEMPO, 1816, p. 13). Na VR Bomtempo apresenta o mesmo argumento para outra grafia.
“Segundo o uso estabelecido numeramos os Dedos na forma seguinte: o Pollegar por 1 e os outros
seguidamente 2, 3, 4 e 5.” (BOMTEMPO, 1816-1842, p. 30).
A grafia + 1 2 3 4 era utilizada quase exclusivamente pelos ingleses e a grande influência
inglesa, especialmente de Muzio Clementi, sobre Bomtempo pode ter contribuído para o pensamento
de que aquele dedilhado era de “uso estabelecido”. Já no século XVIII Tratados de outros países como
“Versuch über die wahre Art das clavier zu spielen” (1753-1762) do alemão Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788), apresentava o dedilhado 1 2 3 4 5, assim como o francês François Couperin (1668-1733) já
indicava o polegar pelo número 1 em seu “L´Art de Toucher Le Clavecin” (1716, 2/1717). Provavelmente
o conhecimento de outros métodos, além dos ingleses, depois de 1816 contribuiu na mudança da grafia
do dedilhado de Bomtempo.
Na versão revista há também exercícios na extensão de quinta, sexta, sétima e oitava. Este
aumento gradativo na extensão é claramente uma preocupação didática e este é um tópico que não foi
abordado na versão original.
A comparação entre os exercícios de trinado das duas versões mostra, mais uma vez, a
preocupação didática de Bomtempo. Na VO, o compositor vai direto para exemplos nos quais o trinado
é empregado. A VR apresenta um “exercício para preparar o Trinado” e 31 páginas depois, o Trinado
aparece novamente através de exercícios mais sofisticados, dispostos em quatro páginas.
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Figura 3: VO - Do Trinado, Exemplos (BOMTEMPO, 1816, p. 31)

Figura 4: VR - Exercicio para preparar o Trinado, (BOMTEMPO, 1816-1842, p. 38)

Uma parte importante do método, tanto na versão original quanto na revista, são as Lições.
Elas são um exemplo da tentativa de desenvolver aspectos técnicos através de exemplos musicais e
Bomtempo fez isso com habilidade, pois as suas lições são interessantes musicalmente. Diferente da
VO em que as lições, os prelúdios e os estudos são dispostos no final do método, na VR Bomtempo
introduz as lições no meio do método, depois dos exercícios na extensão de quinta, sexta, sétima e
oitava (BOMTEMPO, 1816-1842, p. 35-38) e antes das “Escalas em todos os tons Maiores e Menores”
(BOMTEMPO, 1816-1842, p. 47). Bomtempo utiliza o material das 6 lições da VO, transformando-as
em 12 lições. Veja como Bomtempo reaproveitou as lições da VO em sua VR através da tabela abaixo.
Versão Original
Lição 1ª
Andante
Lição 2ª
Andante

Lição 5ª
Moderato
Lição 4ª – Moderato
Lição 6ª – All.o Commodo

Versão Revista
Huma nota contra outra de igual valor
Duas notas por huma
A nota ligada
4 notas por huma
8 notas por huma
Hum ponto depois da nota
A nota com mordente
A nota sincopada
Duas notas contra Tresquialtras
16 notas por huma
Estilo Severo
12 L[ição]

Tabela 1: O reaproveitamento de material das Lições na Versão Revista
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Bomtempo utilizou o mesmo exercício da “Lição 5ª” (BOMTEMPO, 1816, p. 36) como
exemplo de “Estilo Severo” na Lição 11 da VR. À lição existente acrescentou ainda 23 compassos
(BOMTEMPO, 1816-1842, p. 42-43). Aquilo que o estudante deveria saber na quinta lição da VO,
Bomtempo achou adequado que soubesse apenas na décima primeira da VR.
Nas duas versões do método, Bomtempo intercala exercícios com textos explicativos. Os
textos explicativos também contribuem para a melhor compreensão dos exercícios e de elementos
importantes para a técnica pianística, o que para um iniciante é bem importante. A explanação verbal
pode ter relação com a presença ou não de um professor que conduza aquele método. Muitos tratados
têm a intenção de ser auto-suficientes e não precisar de um professor para orientar, contemplando muitos
detalhes através da escrita e Bomtempo parece ser um desses casos.
No final do seu método Bomtempo acrescenta 60 novos exercícios. Estes exercícios recebem
o nome “Passagens que principião pelo Pollegar, quando se toca com a mão direita”; Passagens que
principião pelo segundo dedo; [...] terceiro dedo; [...] quarto dedo e [...] quinto dedo” (BOMTEMPO,
1816-1849, p. 81-92). Pode-se dizer que estes exemplos são um resumo de todos os tópicos abordados
ou que contemplam questões que não foram explicitamente trabalhadas.

Conclusão
O fato de Bomtempo ter sido um virtuose ao fortepiano é importante para explicar certos
aspectos de sua escrita pianística e nos faz pensar que ele tinha clara ideia de que aspectos deveriam
ser trabalhados para que se atingisse um elevado nível técnico. Em plena carreira como performer ao
fortepiano, Bomtempo se preocupa em escrever um método para este instrumento em 1816, o que nos dá
indícios de que Bomtempo era, desde muito cedo, atraído por questões pedagógicas em relação à música.
A primeira versão do Método, ao que parece, não deixa Bomtempo satisfeito. Ele passa
a revisar o seu trabalho, aproveitando alguns elementos e fazendo muitas mudanças e acréscimos,
tornando-o mais didático. Mesmo que a versão revista não tenha sido concluída, o seu material é extenso
e de muita qualidade e merece uma edição moderna, uma vez que é um autógrafo ainda não publicado.
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As performances das quadrilhas juninas
como patrimônio cultural imaterial
Samuel Ribeiro Zaratim (Mestrando em Performances Culturais - EMAC/UFG)
Resumo: Este artigo pretende relacionar a prática das quadrilhas juninas com os conceitos de patrimônio cultural imaterial.
Como dança festiva vinculada à sociedade brasileira esta manifestação popular liga o passado às novas formas de dançar
quadrilhas juninas seguindo o fluxo das naturais mudanças da sociedade que constroem os novos significados de sua
identificação social. É relevante lembrar que a dança junina é constituída de bens simbólicos e manifestações culturais
que criam vida na sua prática. Sua exteriorização é expressada como dança folclórica e tem na oralidade a sua historia. O
movimento junino brasileiro considera as quadrilhas juninas como um bem imaterial que através das gerações constitui-se
como patrimônio. Como referência cultural a performance das quadrilhas juninas tem deparado com diversos fatores que
dependem de articulações a partir de diferentes perspectivas e objetivos comuns dos grupos juninos.
Palavras-chave: Quadrilha; Patrimônio imaterial; Sociedade; Performance.

The performances of quadrilhas juninas as immaterial cultural heritage
Abstract: This text intends to relate the practice of quadrilhas juninas to the concepts of immaterial cultural heritage. This
popular event, as belonging to the Brazilian society festive dance, connect the past to new ways of quadrilhas juninas dance
following the natural flow of changes in society, building new meanings of their social identity. It is important to notice that
the quadrilhas juninas dance consists of symbolisms and cultural events that create life in its practice. Its exteriorization is
expressed as folk dance and has oral narratives in their story. The Brazilian movimento junino considers quadrilhas juninas as
intangible goods which through generations is constituted as heritage. As cultural reference the performances of quadrilhas
juninas have encountered with several factors that depends on discussions from different perspectives and common objectives
of its groups.
Keywords: Quadrilha; Immaterial heritage; Society; Performance.

Introdução
As quadrilhas juninas fazem parte da história de várias comunidades do Brasil, apresentando
características das regiões em que é praticada. É uma dança festiva vinculada à sociedade brasileira
e que gera sentimentos de identidade. Tal manifestação popular liga o passado às novas formas de
dançar quadrilhas juninas seguindo o fluxo das naturais mudanças da sociedade e que constrói os novos
significados de sua identificação social.
Nesse sentido, surgiu o pensamento sobre a importância que a conservação de hábitos
culturais pode representar em diversos povos. A perpetuação da necessidade de preservação de suas
tradições é relevante para a interpretação das ações dos grupos sociais.
Após sua chegada ao Brasil com a família real em 1808 como dança palaciana, as quadrilhas
juninas desceram as escadas dos palácios para se popularizar, promovendo dentro da diversidade cultural
do país a criatividade popular brasileira.
Chianca (2007), defende que após o período dominado pela coroa portuguesa, o Brasil
republicano recusa os costumes do período imperial, empurrando-os para a zona rural. No século XX
os ideais de modernidade e urbanização impulsionam o processo migratório campo–cidade trazendo a
dança para os centros urbanos como caricatura do homem do campo e da vida rural em contraposição à
imagem citadina de progresso, modernização e saber. Essa manifestação é chamada de quadrilha matuta,
reconhecida como tradicional, uma versão urbana e paródica daquela dançada pelos rurícolas.
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Assim mesmo, pela própria modificação que sofrem as sociedades houve ressignificação
dos conteúdos tradicionais das danças juninas através das comunidades em que são praticadas.
Entretanto, essas modificações aconteceram e acontecem, pela extensa ligação existente entre o
sentimento de identidade e o contexto histórico-social dos indivíduos que participam da dinâmica da
produção das quadrilhas juninas. Não obstante, as reflexões sobre a memória dessa modalidade da
cultura popular1 enquadram as danças juninas nos seus processos sociais que são perpetuados pela
tradição de dançar quadrilha no mês de junho nas festas comemorativas aos santos católicos João,
Antônio e Pedro.
As festas juninas também passaram nos últimos anos por modificações, principalmente por
privilegiar a cidade como espaço para sua realização com novos significados, constituindo-se como
ressignificação do espaço urbano.
Como manifestações culturais as festas e quadrilhas juninas passam por processos
de desenvolvimento em suas dimensões sociais e simbólicas e seus praticantes tentam manter as
considerações do conceito tradicional em suas inovações e tem a memória como mantenedora da ligação
do passado com o presente.
Halbwachs (1990) defende uma teoria que define a dimensão da memória como algo que
ultrapassa o plano individual. O autor considera que as memórias de um individuo são também, as do
meio social em que este vive, pois as memórias são construções dos grupos sociais, que determinam o
que é memorável e os lugares onde essa memória é preservada.
Nesse sentido, a memória das quadrilhas juninas aprofunda-se no conceito coletivo
de memória, pois faz parte da vida dos componentes desses grupos sociais. São memorias que às
vezes parecem ser individuais, mas que na verdade há sempre lembranças das relações interpessoais
experimentadas no próprio grupo.
Nessa perspectiva podemos observar que a quadrilha junina justifica, em certo sentido, a
permanência do passado na sua prática, como também resguarda seu significado em suas identidades. A
dança junina pode ser identificada pelas suas relações sociais e simbólicas com seu devido valor cultural
angariado através de sua temporalidade.

Desenvolvimento
O simbolismo adquirido pelas quadrilhas juninas está inserido no processo de memória e
esquecimento sugerido por Pinheiro (2004). O autor versa sobre o pensamento histórico interligado a
esse processo que atribui maior valor ao passado pela vontade de perpetuar a recordação total. Entretanto,
para Mazzucchi Ferreira (2006) as noções de tempo e identidade não só preservam o passado, mas
também o reconstrói, assim como conservam e projetam as referências culturais dos grupos sociais
através de suas memórias. Nesse contexto é que os termos memoria e patrimônio podem ser analisados
conjuntamente.
Cultura popular, tradição e folclore são expressões que justificam o entendimento das manifestações culturais. Para
Laura Rita Segato (2000) as manifestações culturais no Brasil assumiram o título de antigas, conservadas pelo tempo de
geração em geração, sendo denominadas tradições, cultura popular e até mesmo folclore.
1
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Segundo Mazzucchi Ferreira (2006) “A palavra patrimônio, bem como memória, compõe
um léxico contemporâneo de expressões cuja característica principal é a multiplicidade de sentidos e
definições que a elas podem ser atribuídos” (p. 79). Ela ressalta que ambas as palavras são contraditórias
e plurais e ganham sentidos variados na atualidade.
Também, a autora reforça que patrimônio “para além da origem jurídica do termo, o sentido
evocado é o da permanência do passado, a necessidade de resguardar algo significativo no campo das
identidades, do desaparecimento” (MAZZUCCHI FERREIRA, 2006, p. 79). Por outro lado ela mesma
aborda que “para que exista patrimônio é necessário que ele seja reconhecido, eleito, que lhe seja
conferido valor, o que se dá no âmbito das relações sociais e simbólicas que são tecidas ao redor do
objeto ou do evento em si” (MAZZUCCHI FERREIRA, 2006, p. 79).
Nesse sentido, é relevante lembrar que a dança junina tem significado e identidade, assim
como relações sociais e simbólicas. Seus bens simbólicos são manifestações culturais que criam vida
na sua prática. Sua exteriorização é vivida a cada expressão narrada pela oralidade sobre a sua historia.
Sendo assim, para o movimento junino brasileiro as quadrilhas juninas são consideradas como um bem
imaterial que através das gerações constitui-se como patrimônio.
O Decreto 3.551, de 04 de agosto de 2000, institui o registro e cria o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial. É a partir desse decreto que o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN entende que os Bens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas
e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas
de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários
que abrigam práticas culturais coletivas).
Como antecedentes históricos a noção de patrimônio cultural imaterial é ligada ao movimento
modernista brasileiro datado da década de 1920. Naquele período as discussões eram direcionadas para
a intelectualidade. Contudo, nas próximas décadas foram observados indícios de preocupações com
a criação de instituições para a preservação do patrimônio histórico nacional e em 1937 foi criado o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cavalcanti (2008) reitera que nos anos que se
seguiram após a II Guerra Mundial, “encontram-se os estímulos provenientes da rede internacional
articulada na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO2, que,
desde seu surgimento, notabiliza-se pela defesa da riqueza humana resultante da diversidade cultural”
(CAVALCANTI, 2008, p. 13).
Assim, nas décadas seguintes várias revisões de ideias iniciadas por pesquisadores e
divulgadores do folclore e das ricas e variadas tradições brasileiras foram estimuladas. Vale ressaltar que
os estudiosos do folclore brasileiro iniciaram essa documentação e registro, dentre eles Sílvio Romero,
Mário de Andrade, Amadeu Amaral, Edison Carneiro, Melo Morais Filho, entre outros. (VIANNA &
TEIXEIRA, 2008, p. 122).
Seguindo o percurso da formulação de politicas para o reconhecimento do patrimônio
imaterial é nas décadas de 1970 e 1980 que intensificam o amadurecimento institucional para o tratamento
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) tem como principal objetivo
contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. As atividades
culturais procuram a salvaguarda do patrimônio cultural mediante o estímulo da criação e a criatividade, assim como a
preservação das entidades culturais e tradições orais, a promoção dos livros e a leitura. (http://pt.wikipedia.org)
2
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do intangível cultural. Nesse sentido em 1988 com a promulgação da Constituição Federal o conceito de
patrimônio imaterial foi apresentado na seção acerca de Cultura estabelecendo que “o Estado protegerá
as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes
do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988, art. 215).
Com esta nova visão em relação a proteção do Estado ao patrimônio, os pesquisadores
da cultura popular voltaram suas atribuições para documentar e analisar definições populares para a
identificação dos processos culturais que segundo Cavalcanti (2008) englobam “seus agentes, suas
criações, seus públicos, seus problemas e necessidades peculiares” (CAVALCANTI, 2008, p. 12).
Também, Cavalcanti afirma que “o conceito de patrimônio cultural imaterial é, portanto, amplo, dotado
de forte viés antropológico, e abarca potencialmente expressões de todos os grupos e camadas sociais”
(CAVALCANTI, 2008, p. 12).
Nesse contexto ao analisar as quadrilhas juninas, observa-se que estas representam as
práticas e domínios da vida social de várias comunidades do Brasil. Elas trazem celebrações cênicas ao
interpretar a vida do homem do campo e a própria condução da dança que nos últimos anos tem sofrido
ressignificações.
A natureza das quadrilhas juninas direciona e abriga as práticas coletivas, o que a enquadra
em um dos critérios do IPHAN para a sua classificação como patrimônio imaterial. Esta manifestação foi
desenvolvida pela cultura popular, portanto faz parte do bem cultural popular e como já visto, existem
documentos oficiais que fomentam a preservação pelo Estado de atividades culturais como esta.
Cavalcanti (2008) lembra que a Unesco define como Patrimônio Cultural Imaterial “as
práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos
e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural” (CAVALCANTI, 2008, p.
11). Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006 (p. 11). Esse conceito induz a uma reflexão
no sentido de pensar e preparar a quadrilha junina para uma transformação em patrimônio imaterial da
cultura popular do Brasil que é vasta e heterogênea com dimensões que dificultam seus estudos para
mensurar a sua totalidade.
Na atualidade, as quadrilhas juninas são dançadas além da modalidade matuta, com
significados contemporâneos. Assim mesmo, essa dança não deixou de lado as características que a
tornam um bem cultural imaterial do povo brasileiro, apesar de terem adentrado a um processo de
ressignificação de conteúdos simbólicos da tradição.
Contudo, são práticas, representações, conhecimentos e técnicas dos grupos juninos que
fazem perpetuar seus conceitos através dos tempos. Esta manifestação da cultura popular congrega
particularidades de seu ethos como os instrumentos (zabumba, triangulo e sanfona), as musicas (o forró),
os objetos (chapéu, lenços, cores vivas), lugares culturais (os arraiais), pois estão todos associados aos
festejos juninos.
Os grupos de quadrilhas juninas fazem um desenho da sua dinâmica de produção ao
estabelecer a identificação de sua simbologia como parte da cultura popular brasileira. Sua relevância
histórica e social escreve sua memória, reitera, transforma e atualiza sua prática dentro das comunidades
e torna-se de alguma forma referência cultural.
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Como os bens culturais de natureza imaterial as quadrilhas juninas estabelecem relação
continua com os saberes, formas de expressão, celebrações e lugares. Sendo assim o modo de fazer a
dança junina está enraizado no cotidiano de seus grupos e seus conhecimentos dão continuidade a sua
prática. Também, a forma de expressão da quadrilha junina é representada pela musica, teatralidade e sua
ludicidade como manifestação popular reiterada pelas crendices e apelo literário.
As próprias celebrações vinculadas às quadrilhas juninas justificam seus rituais e festas que
representam a coletividade laboral e religiosa, além da diversão e lazer. Assim mesmo, segundo Amaral
(1998) existem elementos que são introduzidos nas festas “isto tanto pode acontecer na festa religiosa,
pela introdução de elementos profanos, como nas festas profanas, de elementos religiosos” (AMARAL,
1998, p. 16). Profano ou sagrado são elementos que marcam os saberes dos cotidianos das comunidades
e celebram as suas formas de expressão.
Os arraiais como lugares a serem contemplados com a prática da dança junina concentram
e reproduzem a coletividade cultural dos grupos juninos. Tais localidades representam as festas
que segundo Amaral (1988) ultrapassam o tempo cotidiano, assim como ritualizam-se e permitem
identificação através da intervenção dos elementos livres que por ali surgem como referência
cultural.
Para o Iphan (2006) “no processo de discussão do sistema brasileiro de salvaguarda do
patrimônio imaterial o conceito de referência cultural se tornou fundamental” (IPHAN, 2006, p. 19).
A referência cultural está centrada nas práticas, expressões e conhecimentos dos grupos e segmentos
sociais. Ainda, “a incorporação da noção de referência cultural implicou nova visão da conservação e da
gestão dos bens culturais brasileiros” (IPHAN, 2006, p. 20).
Nesse contexto, os produtores dessa referência cultural devem estar ligados ativamente no
processo de reprodução e continuidade desses bens culturais, pois a “a garantia das condições sociais e
ambientais necessárias à produção, reprodução e transmissão desses bens é essencial” (IPHAN, 2006,
p. 20). Nessa perspectiva, as sociedades dos grupos juninos têm referência cultural e conhecimento para
salvaguardar o patrimônio cultural imaterial das quadrilhas juninas.
Para essa salvaguarda é necessário a gestão do processo que são os instrumentos de politicas
publicas de salvaguarda do patrimônio cultual imaterial. Estes instrumentos são regidos legalmente pelo
Decreto 3.551/00, já citado anteriormente, que institui o registro. Este registro corresponde à identificação
e a produção de conhecimento sobre o bem cultural através de documentação tecnicamente adequada
que relata o passado e o presente da manifestação e suas versões.
A Resolução nº 001, de 03 de agosto de 2006, considerando as disposições contidas no Decreto
3551/00, determina em seu art. 1º os procedimentos a serem observados na instauração e instrução do
processo administrativo de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. São metodologias e ações
necessárias para salvaguardar o patrimônio cultual imaterial brasileiro.
Essa metodologia é constituída de denominações especificas conhecidas por ações de
salvaguarda que segundo o IPHAN são as iniciativas de identificação, registro e fomento da dimensão
imaterial do patrimônio imaterial. Estas são classificadas em três dimensões que procuram organizar a
estrutura de registro e documentação do bem cultural imaterial: ações de identificação, ações de registro
e ações de apoio e fomento.
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Cada esfera de ação de salvaguarda retém sua especificidade para a orientação do percurso de
patrimonialização3. As ações de identificação repousam no conhecimento do universo de bens culturais
imateriais. “O IPHAN fomentou, a partir de 2004, a execução de projetos de inventários de referencias
culturais em todos os Estados do país. (...) Nesses projetos, prioriza-se a identificação de referências
culturais (...) em contextos urbanos que abrigam situações de multiculturalismo” (IPHAN, 2006, p. 29).
Além de outras localidades, as quais não são relevantes para a presente análise.
Dentre as ações de registro duas chamam a atenção por contemplarem esta análise. Estas são
constituídas pelas ações “que remetem a aspectos da cultura brasileira anteriormente não contemplados
pela ação institucional; (...) e as que tratem de demandas de reconhecimento encaminhadas por grupos
organizados ou pela sociedade” (IPHAN, 2006, p. 30). Em relação às ações de apoio e fomento, estas
decorrem dos bens que já foram registrados.

Considerações finais
Como referência cultural a performance das quadrilhas juninas tem deparado com diversos
fatores que dependem de articulações a partir de diferentes perspectivas e objetivos comuns dos grupos
juninos. Entretanto, todos estão imbuídos a conservar o tradicional, contemplando também o apelo
contemporâneo.
Vianna e Teixeira (2008) consideram “o conceito de performance mais do que apenas operacional”
(p. 121). Os autores relacionam esse conceito ao aqui e agora das ações humanas repletas de cargas expressivas
e o acontecimento do fato cultural na tentativa de aliar esse conceito à questão da identidade.
Para relacionar a identidade com as performances ou performances culturais aproprio-me
de Richard Schechner4 (2006) que categoriza as funções das performances culturais e afirma que as
“Performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo, e contam estórias”
(p. 2). Elas (as performances) estão expressas nas manifestações e representações da cultura local. Os
agentes culturais tem profunda participação na construção das identidades, pois suas ações não são
apenas expressões culturais, mas significação do que é necessário conservar através das performances
culturais e fazê-la autentica.
Vianna e Teixeira (2008) alertam que “para a teoria da performance, a ideia de autenticidade
está fincada no aqui e agora de cada performance realizada, em condições sociais, econômicas e históricas
concretas, conforme a intencionalidade de cada realização” (VIANNA & TEIXEIRA, 2008, p. 125). Os
autores ainda discorrem que o autêntico “é aquilo que é real e que se concretiza e materializa num dado
momento”. Nesse caso, a produção técnica é que fomenta o registro (sonoro, visual, literário) e serve
como referência para outras performances pertencentes a uma mesma tradição.
Na relação existente entre identidade, performance e patrimônio cultural imaterial Vianna
e Teixeira (2008) ainda reforçam que “as identidade que estão sob foco são as identidades coletivas,
A patrimonialização é uma ação que tem como finalidade fomentar o desenvolvimento através da valorização,
revitalização de uma determinada cultura e do seu patrimônio cultural. (SILVA, 2011, p. 109).
4
Diretor de teatro que alia os conceitos de teatro e antropologia para a concepção das Performances Culturais. É um dos
percussores e estudioso das teorias da performance com várias publicações a respeito da temática performativa.
3
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ou seja, de pequenos grupos, segmentos sociais, comunidades, povos ou nações que se definem em
relação a outros, tendo como base suas experiências e expressões sui generis” (VIANNA & TEIXEIRA,
2008, p. 127).
De acordo com essa perspectiva, as performances das quadrilhas juninas ao apresentarem
suas identidades que se afirmam através das tradições dos grupos juninos realizam o primordial para
identificar suas simbologias como patrimônio cultural imaterial. A salvaguarda das quadrilhas juninas
garante o direito de condições de sua prática e transmissão de seus conhecimentos.
As quadrilhas juninas têm um grande desafio pela frente pela dificuldade de estabelecer
parâmetros para seus registros, principalmente pelo fato que suas modificações através do tempo podem
mudar significações. Os parâmetros para os seus registros serão trilhados através da união de forças dos
Estados que a praticam juntamente com a organização permanente de seus grupos para o aperfeiçoamento
de discussões a respeito da patrimonialização do bem cultual imaterial quadrilha junina.
É um processo longo que merece discussões para idealização de politicas concretas para a
sua realização. Para fazer esta articulação é necessário intervenção não somente dos agentes culturais,
mas também do poder publico no sentido de estabelecer as responsabilidades sob a égide da concepção
sistêmica das politicas culturais do Brasil.
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Bandas escolares da região noroeste de Goiânia:
habitus e metodologia de ensino
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Resumo: O presente artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento sobre o ensino de música nas bandas e fanfarras da
cidade de Goiânia. Neste trabalho, cujo referencial teórico é a noção de habitus de Pierre Bourdieu, o foco central concentra-se
nas seis bandas existentes na Região Noroeste da cidade. Foi analisada a realidade de cada uma das bandas levando em conta
a capacitação profissional dos docentes, o método de ensino de música e o ambiente socioeconômico dos locais onde estas se
localizam. A conclusão mostrou um habitus nascente no interior dessas bandas.
Palavras-chave: Bandas escolares, Habitus, Metodologia de ensino.
Abstract: This article is a part of a research in progress about teaching music in bands and fanfares of Goiânia. In this work,
whose theoretical framework is the notion of habitus of Pierre Bourdieu, the central focus is on the six existing bands in the
northwest region of the city. The reality of each of the bands taking into account the professional training of teachers, the
method of music education and the socioeconomic environment of where they are located was analyzed. The conclusion
showed a rising habitus within those bands.
Keywords: School Bands; Habitus; Teaching Methodology

Introdução
A cidade de Goiânia, atualmente, está dividida em sete regiões: Centro, Sul, Sudoeste, Leste,
Noroeste, Norte e Oeste. Para efeito de divisão, os bairros da região nordeste são considerados com os
da Região Norte e os da região sudeste são considerados com os da Região Sul. Dessas sete regiões, a
Noroeste, que conta com dezoito bairros, é a que apresenta maior número de pessoas por metro quadrado,
isto é, a mais populosa da cidade.
Nesta região há seis bandas e fanfarras funcionando em escolas públicas e são estas
responsáveis pela formação musical de um grande número de alunos. Tal formação não se fundamenta
apenas nos parâmetros musicais, mas também em parâmetros de formação humana e social. Por outro
lado, de acordo com os resultados de pesquisas desenvolvidas entre os anos 2006 e 2010, as bandas
e fanfarras escolares da Região Noroeste de Goiânia vinham apresentando problemas no tocante à
metodologia de ensino e à estrutura física. Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta o resultado
de uma investigação concernente às práticas de ensino e aprendizagem, por parte dos regentes, que
norteiam o habitus pedagógico e sócio-afetivo das bandas aqui estudadas.

Metodologia
O método escolhido para este trabalho foi o descritivo, que de acordo com Amaral (1991,
p.76) goza de grande popularidade entre os pesquisadores universitários, em virtude de ser mais simples
e não exigir o estabelecimento de testes e hipóteses. Como tipo de pesquisa, adotou-se a pesquisa survey
com desenho interseccional. De acordo com Babbie (2003). A pesquisa survey apresenta três objetivos:
descrição, explicação e exploração, sendo que, no desenho iterseccional, os dados são observados num
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certo tempo determinado, ao contrario do survey longitudinal em que os dados são observados em tempos
diferentes e distantes.
Dessa forma, por meio da pesquisa survey com desenho interseccional foi possível, em
certo tempo de observação, examinar uma amostra representativa da população estudada, (seis bandas
fizeram parte das investigações contidas nessa pesquisa) fazendo uma descrição das características dos
entrevistados assim como das peculiaridades do método de ensino utilizado nas bandas escolares.
Quanto à coleta de dados utilizou-se a abordagem qualitativa, na qual o pesquisador deve,
segundo Liebscher (1998, p. 671), observar, registrar e analisar as interações reais entre pessoas e entre
pessoas e sistemas. Assim, na coleta dos dados qualitativos, que fez uso de questionário semiestruturado,
foi possível observar os comportamentos dos participantes engajados em suas atividades de trabalho
afirma (CRESWELL, 2007). Na análise e interpretação dos dados levou-se em consideração a capacitação
profissional dos docentes, o método de ensino de música e o ambiente socioeconômico dos locais onde
se localizam as bandas escolares estudadas.

Fundamentação teórica
Como alicerce para essa investigação fomos buscar suporte teórico no sociólogo francês,
Pierre Félix Bourdieu. Esse autor compreende o mundo social com base em três conceitos fundamentais:
Campo, Habitus e Capital. Em diferentes obras, Bourdieu faz uma série de exposições acerca da noção
de habitus. Nesse sentido, para Bourdieu (2007) a construção do habitus refere-se ao sistema das
disposições socialmente constituídas, que, como estruturas estruturadas, constituem o princípio gerador
e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo.
O habitus confirma e orienta a ação; mas, na medida em que ele é produto das relações
sociais, tende a assegurar a reprodução dessas mesmas relações objetivas que o produzem. Nessa linha
de pensamento, Bourdieu (1983), afirma que o habitus se apresenta, como social e individuo, referindose a um grupo ou a uma classe, no entanto, refere-se também ao elemento individual. Segundo o autor,
o habitus é uma lei imanente, depositada em cada indivíduo pela educação primeira, condição não
somente da concentração das práticas, mas também das práticas de concertação.
Nessa perspectiva, ainda assegura que o habitus é a mediação universalizante que faz com
que as práticas sem razão explícita e sem intenso significante de um agente singular sejam, no entanto,
sensatas, razoáveis e objetivamente orquestradas. Noutro momento, afirma:
O habitus produz práticas, individuais e coletivas, produz história, portanto, em conformidade
com os esquemas engendrados pela história (...). Os indivíduos ‘vestem’ ao habitus como
hábitos, assim como o habito faz o monge, isto é, faz a pessoa social, com todas as disposições
que são, ao mesmo tempo, marcas da posição social (BOURDIEU, 1983, p. 76).

Para Bourdieu, a própria lógica do habitus faz dele uma série cronologicamente ordenada
de estruturas, uma estrutura de posição determinada especificando as estruturas de posição inferior
e estruturando as de posição superior por intermédio da ação estruturante que ela exerce sobre as
experiências estruturadas geradoras dessas estruturas.
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Assim, por exemplo, o habitus adquirido na família está no principio da estruturação das
experiências escolares (e em particular, da recepção e da assimilação da mensagem propriamente
pedagógica), o habitus transformado pela ação escolar, ela mesma diversificada, estando por
sua vez no principio da estruturação de todas as experiências ulteriores (por exemplo, da
recepção e da assimilação das mensagens produzidas e difundidas pela indústria cultural
ou das experiências profissionais) e assim por diante, de reestruturação em reestruturação
(BOURDIEU, 1983, p.80).

Bourdieu (2001), ainda menciona que por meio das estruturas cognitivas e motivacionais
postas em jogo o habitus contribui para determinar as coisas a fazer ou a não fazer, as urgências, etc.,
que desencadeiam a ação Para finalizar as exposições de Bourdieu acerca do habitus cabe citar aqui dois
exemplos do autor:
Um habitus de filólogo e, ao mesmo tempo um “ofício, um capital de técnicas de referências,
um conjunto de crenças”. O habitus científico é uma regra feita homem, ou melhor, um modus
operandi cientifico que funciona em estado prático segundo as normas da ciência. (BOURDIEU,
2003, p.120; 1989, p.23).

Com suporte na teoria do habitus, desenvolvida por Pierre Bourdieu, o presente trabalho tem
por objetivo investigar as práticas referentes às bandas escolares da Região Noroeste de Goiânia a fim
de verificar o modus operandi, o habitus que circunda em torno da pedagogia nesses grupos musicais.

Bandas escolares da região noroeste de Goiânia
Com base na realização dos trabalhos que vêm se desenvolvendo nas bandas escolares
da Região Noroeste de Goiânia percebe-se que nesta região esses grupos de ensino de música
são concomitantemente um ambiente de convívio musical e socializante, haja vista que muitos dos
participantes alegam que a banda é o suporte sócio-emocional que os levam a refletir suas ações como
alunos, filhos e cidadãos. Estas bandas já fazem parte da história da comunidade local; elas estão
abrigadas nas escolas, mas são abertas à comunidade. Seus desfiles fazem parte do calendário cívico de
Goiânia, representado a Região Noroeste.
Em contrapartida, é de capital importância ressaltar que estas mesmas bandas e fanfarras
estudantis não têm recebido, por parte do Poder Público, o devido apoio que merecem. Boa parte da
verba que estas corporações conseguem ao longo do ano vem de doações da comunidade local. Essa falta
de apoio tem gerado certos problemas e dificuldades para os professores, assim como para os alunos.
Foi observado que 50% das bandas e fanfarras existentes na Região Noroeste não possuem espaço físico
adequado para abrigar os instrumentos musicais, peças de uniformes e o ensino de música.
Outro fator dentro disso refere-se aos instrumentos musicais. Até o ano de 2008 as
bandas e fanfarras existentes na Região Noroeste de Goiânia contavam com um grande número
de instrumentos sucateados. Contudo, nos anos de 2009 e 2010 houve uma distribuição de verbas
destinadas a todas as bandas do estado de Goiás, a fim de que estas adquirissem novos instrumentos
musicais. Em virtude disso, atualmente 70% das bandas da região acima mencionada contam com
instrumentos de qualidade.
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Prática e capacitação do pessoal docente
No que diz respeito à capacitação de pessoal docente observou-se que 30% dos professores
não conseguem desenvolver uma didática coerente com a realidade de cada banda. Esses profissionais
são encaminhados às bandas pelos órgãos gestores e, em sua maioria, sem nenhuma formação didáticopedagógica que os habilite a ministrar aulas em bandas de música. Alguns estão cursando Licenciatura
em Música, outros possuem apenas formação técnica, e outros contam somente com experiência de ter
feito parte de uma banda quando adolescentes. Nesse contexto de prática de ensino e aprendizagem
Campos (2008, p. 110) afirma que
(...) a atividade dos professores muitas vezes carece de direcionamento pedagógico musical,
sendo comum que ensaios ocorram sem nenhum tipo de correção musical na execução do
repertório trabalhado

Apontando uma solução para essa prática, a da falta de correção dos alunos nos ensaios,
Bertunes (2005), menciona que a escolha de um repertório adequado ao nível das bandas e fanfarras
ligado à didática aplicada pelos professores poderia auxiliar no trabalho diário. Algumas bandas da
Região Noroeste já estão trabalhando de acordo com as considerações de Bertunes; poderia citar
aqui o caso da Banda do Colégio Jayme Câmara e a Banda do Colégio Severiano de Araújo e CPMG
Ayrton Senna.
Por outro lado, em outras bandas escolares da mesma região nota-se que, além de poucos
profissionais com habilitação específica para a função, estes dedicam, em muitas situações, somente um
dia da semana para atender os alunos. O resultado desse hábito frequente nas bandas gera uma baixa
qualidade de ensino musical além do desinteresse por parte dos alunos. Não obstante, pode-se mencionar
que se o habito de comparecer somente uma vez na semana, que é por força de contrato de trabalho,
fosse transformado numa prática de monitoramento dos alunos mais vezes semanalmente, o processo de
ensino e aprendizado poderia ser mais produtivo.

Prática da metodologia de ensino
Quanto à metodologia de ensino empregada nas bandas e fanfarras estudantis da Região
Noroeste foi observada a seguinte prática: metodologia: aula de teoria musical – ministrada duas vezes
por semana; aula prática de instrumento – ministrada diariamente; ensaios gerais – ministrados duas
vezes por semana; treinamento de marcha com a banda – ministrado duas vezes por semana; treinamento
de coreografia com a linha de frente – ministrado diariamente.
Nas aulas de teoria musical o processo de ensino assemelha-se com o que menciona Kandler
(2012, p.1571):
Os alunos (...) participam de aulas teóricas coletivas duas vezes por semana. Nestas aulas
são ensinados conteúdos necessários para a prática do solfejo, como notas musicais, figuras,
duração das figuras, posição na pauta. Passada essa fase, que dura em média dois meses, o
estudo passa ser individual.
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Referente ao ensino de instrumento musical, a prática é um pouco diferente do que menciona
Kandler, que diz que o ensino teórico precede o ensino prático nas bandas que esta autora estudou no
meio oeste catarinense. A diferença consiste no fato de que, nas bandas escolares da Região Noroeste
de Goiânia, o ensino teórico é concomitante ao ensino instrumental, isto é, os alunos aprendem teoria
musical ao mesmo tempo em que aprende a tocar um instrumento. Segundo os professores entrevistados
esta prática de ensino simultâneo se justifica no sentido de não causar desestímulo nos alunos e também
porque otimiza o trabalho de ensino.
Todavia, no que concerne ao ensino prático de instrumento, mais uma vez o processo de
ensino se assemelha aquele das bandas do meio oeste catarinense.
Durante o aprendizado instrumental os alunos seguem métodos de ensino elaborados pelos
maestros. Estes métodos estão divididos nos níveis iniciante, médio e avançados. O ingresso
na banda ocorre quando o aluno está concluindo o método de nível médio. (...) Por vezes são
realizadas aulas individuais (...) e ainda são realizadas aulas em naipes (KANDLER, 2012,
p. 1572).

Em referência à citação de Kandler cabe ressaltar aqui uma diferença que ocorre no contexto
das bandas escolares da Região Noroeste de Goiânia. De fato, os alunos destas bandas seguem métodos de
ensino divididos por níveis; não obstante, esses métodos não são elaborados pelos maestros – professores
regentes. Há uma tendência, nesse sentido, em seguir uma metodologia previamente elaborada para
todas as bandas, que fica a cargo da Subsecretaria Metropolitana de Educação. Em outros casos, o
próprio regente escolhe um método já existente no mercado para essa finalidade.
Além das práticas metodológicas, citadas acima, nas bandas observadas neste trabalho são
realizadas palestras sócio-educativas a fim de mostrar aos alunos a realidade da região onde moram e
como a banda escolar de seu bairro pode influenciar de uma forma positiva nesse quadro. Algo mais
se insere nessa prática metodológica: as atividades sócio-afetivas. Essas atividades, com a finalidade
pedagógica de melhorar o desempenho do aluno e de formar um grupo coeso, consistem, entre outras
práticas, em visitas à residência daqueles alunos que apresentam aspereza comportamental; realizações
de festas e almoços beneficentes. Tal prática está de acordo com a proposta de Barbosa (2006) quando
afirma que os alunos devem se tornar
[...] mais conhecedores dos processos históricos, sociais, políticos e culturais em que estão
engajados como participantes de uma banda, que os conscientizem dos valores desta participação
para sua formação pessoal e da comunidade, possibilitando uma construção coletiva das ações
pedagógicas (BARBOSA, 2006. p.1).

Considerações finais
Na esteira da teoria do habitus, de Pierre Bourdieu, apresentada na fundamentação teórica
desta pesquisa, notou-se que no interior das bandas da Região Noroeste de Goiânia uma tendência
cristalizada vem se quebrando: a de ensinar somente com base na tradição, não levando em conta os
avanços tecnológicos, os resultados de pesquisa no campo da Educação Musical. Pode-se dizer que esta
prática está de acordo com que diz Bourdieu: indivíduos vestem ao habitus como hábitos, todavia essa
Comunicações

168

Menu
vestimenta nas bandas está sendo despida. Também como diz Bourdieu que o habitus produz práticas e
orienta a ação, pode-se dizer que o habitus nascente nessas bandas é uma reorientação de uma ação que
se desconstrói.
O princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de
um grupo, o habitus como estrutura estruturante, no caso das bandas vem se desestruturando em face
de uma nova roupagem concernente ao ensino de música em bandas escolares. Como exemplo, pode
ser citado a empregabilidade de métodos de ensino musical divididos por níveis, assim como a prática
coletiva de ensino de instrumento, uma tendência que anos atrás não havia na pedagogia do ensino
de música em bandas estudantis. E nisso, o que o habitus contribui? Bourdieu, responde: “o habitus
contribui para determinar as coisas a fazer ou a não fazer, que desencadeiam a ação.” Agora se faz o que
não se fazia.
Não somente no âmbito pedagógico-metodológico, como também no sócio afetivo, como
foi observado durante a pesquisa, o conjunto de práticas que vem se cristalizando no interior das bandas
tende a alavancar o trabalho do grupo (professores, alunos, gestores) na perspectiva de se formar uma
consciência geral, a fim de manter funcionando estas bandas que começam a fazer história no contexto
social dos bairros onde se localizam.
É bem verdade que há muito que se fazer, mas o hábito faz o monge, como disse o próprio
Bourdieu. Isso significa que um hábito, uma prática sadia, coerente e consistente de ensino musical, aliado
a uma ação sócio-educativa, pode sim fazer a diferença na vida de muitos alunos. Nessa perspectiva,
mais uma vez recorre-se a Bourdieu: da mesma forma que o habitus de filólogo é um capital de técnicas
de referências e o habitus científico uma regra que funciona segundo as normas da ciência, por que não
dizer que o habitus nascente nas bandas da Região Noroeste de Goiânia tende a se tornar num conjunto
de valores que atravessa o fator musical e penetra no social. Esse habitus pode perpassar da simples
prática de formação de músicos para a prática da formação de músicos cidadãos.
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Resumo: O presente artigo origina-se da pesquisa para monografia de conclusão do curso de Licenciatura em Música, em
andamento. A pesquisa surgiu do interesse em aprofundar resultados de pesquisas anteriores, referentes à educação musical
feminina no século XIX e primeiras décadas o século XX. Surgiu, também, do desejo de despertar novos olhares direcionados
para o mesmo tema, ao longo do século XX, recorrendo, para isso a um estudo de caso. Com foco na análise das concepções
educacionais subjacentes aos currículos e depoimentos de ex-alunas do Colégio Santo Amaro, das décadas de 60 e 70,
pretende-se estabelecer uma comparação com as tendências curriculares destinadas às meninas no século XIX, bem como
com os currículos recentes, buscando identificar aspectos de continuidade (resíduos anteriores) e de ruptura (inovações e
rupturas).
Palavras-chave: Educação musical; Educação feminina; Ensino de música formal; História da cultura.

Introdução
O Colégio Santo Amaro, no Rio de Janeiro, é o objeto do estudo de caso delimitado para
esta pesquisa. Criado a fim de atender exclusivamente o público feminino e fortificado pela presença
de Irmãs Beneditinas, tem por trás de sua fundação quatro religiosas, responsáveis por seu surgimento:
Irmãs Remiguia, Ositha, Ana de Jesus e Gonzaga. No ano de 1923, em 15 de Janeiro, as atividades do
Colégio Santo Amaro se iniciavam com 48 crianças matriculadas, em uma casa alugada no centro da
cidade. Com o aumento da quantidade de alunas, o Colégio mudou de endereço duas vezes, instalandose enfim, em 25 de Dezembro de 1926, no bairro onde se encontra até os dias de hoje, em Botafogo.
Seis anos após, a ampliação das instalações e a construção do prédio atual foram finalizadas, passando
o acesso a ser realizado, definitivamente, pela Rua Dezenove de Fevereiro, 172. Adaptando-se às
exigências legais, o Colégio criou, ao longo do século XX, os cursos comercial, primário, ginasial,
clássico e científico.
Este é um breve recorte da pesquisa em andamento, focalizando, neste momento, a história
de uma escola tradicional, fundada a fim de atender às necessidades de educação de meninas da época.
A partir de relatos orais, obtivemos a informação de que em seu currículo ativo das décadas de 60 e 70
ainda era valorizado o ensinamento de habilidades consideradas próprias para mulheres e denominadas,
no século XIX, como “prendas próprias do sexo. Assim, aulas de tapeçaria, bordado, costura, religião e
música eram ministradas em paralelo ao ensino de disciplinas regulares, como matemática ou português,
dentro do horário do turno de aulas.
A revisão de literatura aponta para o ensinamento de “prendas domésticas” em colégios de
meninas no século XIX, destinadas ao desenvolvimento de habilidades e de aptidões desejáveis para
uma moça de família (FREIRE, PENELLO, ZECCA, 2011). A necessidade do ensino dessas habilidades,
especialmente a música, estava relacionada com o interesse de famílias mais abastadas, visto que era
bem visto naquela época que uma mulher soubesse cantar ou tocar algum instrumento, servindo como
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apresentação da família. Deste modo, explica-se a inclusão do aprendizado de música e de outras
“prendas domésticas” em estabelecimentos de ensino feminino da época.
Imaginar uma escola em meados do século XX, nas décadas de 60 e 70, valorizando o ensino
dessas habilidades em meio ao avanço da inserção da mulher no mercado de trabalho e do surgimento
da pílula anticoncepcional, é, de certa forma, surpreendente. No entanto, foi uma experiência real vivida
por muitas meninas e moças que estudaram no Colégio Santo Amaro.
A pesquisa surgiu, assim, do interesse pelo tema despertado pelas informações preliminares
sobre o Colégio Santo Amaro. No momento atual, a pesquisa encontra-se em estágio de coleta de
informações e levantamento bibliográfico, buscando atingir o objetivo principal da pesquisa, ou seja,
analisar as concepções educacionais subjacentes aos currículos ativos destinados a meninas na década
de 20, estabelecendo comparações com as tendências curriculares anteriores (meados do século XIX) e
posteriores (décadas de 60/70 e recentes).
Complementarmente, está sendo realizado um levantamento do histórico das reformas
curriculares e de seus conteúdos, a fim de colher subsídios para interpretar o perfil da escola. Estudos
prévios relacionados à educação feminina do século XIX servem também de base comparativa para
um maior entendimento das possíveis semelhanças, diferenças, avanços ou retrocessos na educação de
mulheres ao longo dos séculos XIX e XX, com foco no ensino de música.

Metodologia e referencial teórico
Dentre os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, destacamos:
- Revisão de literatura sobre educação (concepções pedagógicas e concepções curriculares)
e educação feminina, ambas nos séculos XIX, XX e XXI.
- Consulta em periódicos do século XIX:
• Biblioteca Nacional
• Real Gabinete Português de Leitura
- Visitas e pesquisa nos arquivos do Colégio Santo Amaro;
- Breve entrevista com ex-aluna(s) do Colégio, a fim de elucidar os desdobramentos
advindos da aprendizagem de música e artes manuais na escola, em suas vidas.
- Entrevistas com coordenador(a) e/ou professor(a) do colégio, que possam contribuir para
a pesquisa, trazendo para esta o olhar institucional.
Os resultados serão interpretados utilizando subsídios da dialética e da fenomenologia,
uma vez que os dados serão interpretados a partir de alguns princípios dessas duas tendências, como
a legitimação de diferentes vozes e o reconhecimento da realidade como intrinsecamente heterogênea,
conflituosa e dinâmica. A história da cultura (BURKE, 2010) subsidia a visão de história. O tempo é
concebido, na pesquisa, de forma não-linear, implicando na presença de diferentes tempos e significados
sobrepostos em uma mesma sociedade (FREIRE, 1994).
A visão de educação utilizada busca recuperar concepções da época (início do século XX),
articuladas com concepções recentes, visando a interpretação do fenômeno através do diálogo entre
Comunicações

172

Menu
essas diferentes visões (FREIRE et alli, 2011). A concepção pós-moderna de educação será o ponto de
apoio teórico para as interpretações da pesquisa, fundamentando o olhar do pesquisador, sem retirar a
legitimidade de outras concepções envolvidas ao longo do processo analisado.

Resultados e conclusões parciais
Como mencionado anteriormente, a pesquisa encontra-se em estágio inicial de levantamento
e sistematização de informações, aliado à revisão de literatura.
Reconhece-se, através de revisão de literatura e de consulta a fontes primárias (periódicos
do século XIX e início do século XX), que a educação da mulher no século XIX era destinada à sua
formação como boa mãe e esposa. O ensinamento de “prendas domésticas” era desejável a uma moça de
família. Sendo assim, habilidades como bordar, cozinhar, aprender música ou tapeçaria deveriam estar
presentes nos espaços destinados ao ensino destas meninas, o que pode ser constatado em documentos
da época, como os anúncios de colégios em periódicos. Entre outras, a habilidade da mulher para cantar
ou tocar algum instrumento contribuía para uma boa apresentação de sua família, segundo concepção
pertinente às camadas mais abastadas da sociedade. (FREIRE, PENELLO, ZECCA, 2011).
Em fontes primárias do século XIX é possível perceber a constante oferta de instituições
de ensino, condizentes com a mentalidade e os valores vigentes à época, ofertando às suas alunas o
aprendizado das habilidades acima mencionadas:
“Colegio de Meninas de Matacavalos 100. Continua-se a receber pensionistas, meiaspensionistas e discipulas externas para serem perfeitamente instruidas em tudo o que pertence a
educação de uma Senhora: cozer, marcar, bordar, fazer tapetes, ler, escrever, contar, gramatica,
ortografia nacional, franceza e ingleza, geografia, dança, desenho, e música vocal e de piano.”
(Jornal do Comercio, 1º de Setembro de 1836)
“Professora habilitada
Ensina as primeiras letras, as quatro operações applicadas, grammaticas, geographia explicada
nos mapas e globos, historia, musica, piano e canto, muitos e variados trabalhos de fantasias e
bordados. Casas em que houver mais de uma menina e que aprendão todas as materias ensinarse-há por muito menos preço, na rua da Ajuda n.55.” (A Abelha, 31 de Março de 1856 - 3ª
página, 8ª coluna)
“[...] Funcciona este estabelecinento em um dos melhores prédios da cidade de Petropolis [...]. No
plano de estudos do estalielecimento comprehende-se o ensino de calligraphia, primeiras letras,
lingua nacional, historia do brazil, geographia,.historia sagrada, doutrina christã, arithmetica,
francez e inglez, alem do das bellas artes (musica, piano e desenho) e o de todos os trabalhos
de agulha, incluídos os de costura. Coadjuvada a directora por pessoal idôneo, empenha-se
ella, sobretudo, na educação própriamente dita, baseada nos princípios da moral e na prática
da religião catholica, condizentes e primordiaes para a formação da verdadeira mãe de família.
[...]” – Internato do Coração de Maria, em Petrópolis, Rua do Imperador n. 63 A. (A Actualidade
– Ouro preto, 16 de Março de 1878)

Anúncios como os transcritos acima ilustram diversos aspectos da educação da mulher no
século XIX, inclusive no que concerne ao papel da educação musical, fornecendo subsídios para a
compreensão de permanências residuais de diversas dessas características ao longo do século XX (caso
do Colégio Santo Amaro).
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Já realizamos visita programada ao Colégio Santo Amaro, a fim de obter elementos sobre
o ambiente/espaço de convivência da escola, bem como a equipe de funcionários atuantes na rotina
escolar. Por se tratar de uma escola religiosa, a visita foi guiada pela Irmã Teresinha, antiga colaboradora
e moradora do Colégio, responsável hoje pelo grupo de ex-alunos. Durante este primeiro contato, foi
possível aprofundar superficialmente o olhar sobre a história da escola e estar ciente da existência de um
Arquivo Morto, espaço onde documentos antigos são guardados e onde, possivelmente, serão reunidas
informações em fontes primárias (currículos, boletins, matrículas e outros), referentes ao período de
interesse desta pesquisa. Espera-se revelar, através de futuras visitas e consultas ao Arquivo Morto,
aspectos referentes às tendências curriculares antigas e, mais especificamente, sobre as décadas de 60
e 70, período no qual o Colégio Santo Amaro ainda era destinado somente à educação de meninas.
Desconhecemos, no momento, o ano em que o colégio passou a funcionar como misto, devendo esta
informação ser possivelmente desvendada através das consultas ao Arquivo Morto da escola.
Como resultado de breve relato oral, fornecido por ex-aluna do Colégio Santo Amaro (final
da década de 60, início de 70), o aprendizado de artes manuais (tapeçaria, costura e crochê) na escola
trouxe desdobramentos importantes à vida de adulta, constituindo a base de seu trabalho e fonte de
renda até os dias atuais. Cabe, contudo, ressaltar, que, assim como no século XIX, o objetivo do ensino
de “prendas” não visava à profissionalização, mas à atuação doméstica da mulher, ou seja, a utilização
da depoente de habilidades manuais como fonte de renda não constava da perspectiva educacional do
colégio. Aspectos relacionados ao aprendizado de música por esta ex-aluna ainda serão aprofundados
em entrevista posterior, a ser agendada.
Preliminarmente, é possível constatar que muitas características da educação da mulher, do
período oitocentista, permaneceram pelo menos até meados do século XX, aliadas a aspectos inovadores,
como a inclusão de conteúdos científicos, anteriormente considerados inadequados para mulheres. Os
currículos do Colégio Santo Amaro, segundo a leitura preliminar de alguns documentos, reiteram essa
observação, revelando a convivência de significados antigos (resíduos indicativos de tendências de
continuidade), paralelamente a tendências inovadoras, que instauram novos significados ou reelaboram
significados antigos. Caberá aprofundar essas conclusões preliminares no decorrer da pesquisa.
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Hamlet e a liminaridade:
memória e esquecimento, sons e silêncio
Edlúcia Robélia Oliveira de Barros (Mestranda em Performances Culturais - EMAC/UFG)
edlucia.barros@gmail.com

Resumo: Esta apresentação visa abordar a obra teatral Hamlet, vista como uma relação que se estabelece entre a memória e o
esquecimento, entre o que é dito e o que é silenciado, entre os sons e o silêncio, em formas dramáticas e musicais. O que vem
contribuir para a ampliação dos estudos acadêmicos que procuram dialogar Hamlet com questões inerentes à cultura, a outras
áreas do conhecimento. Este trabalho faz parte da minha pesquisa, em andamento, realizada no Mestrado Interdisciplinar em
Performances Culturais, que visa, dentre outros objetivos, estabelecer relações entre as teorias dos estudos das performances
e a tragédia Hamlet, Príncipe da Dinamarca (1600-1601), do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616). Neste
trabalho é analisado o estado limiar desta tragédia sob influência da noção de “margem” proposta pelo folclorista e etnógrafo
germânico Arnold van Gennep (1873-1957) ao estudar os ritos de passagem.
Palavras-chave: Hamlet; Memória; Esquecimento; Sons; Silêncio.

Hamlet and liminality: memory and forgetfulness, sounds and silence
Abstract: This presentation aims to address the play Hamlet, seen as the development of a established relationship between
memory and forgetfulness, between what is said and what is silenced, and the silence between the sounds. This analysis
contributes to the expansion of academic studies, seeking dialogue with Hamlet issues related to culture, to other areas of
knowledge. This work is part of my research, in progress, held at the Interdisciplinary Master’s in Cultural Performances,
which aims, among other objectives, to establish relationships between the theories of the studies of the performances and
the tragedy Hamlet, Prince of Denmark (1600-1601), the playwright Englishman William Shakespeare (1564-1616). In this
work is considered the threshold state of this tragedy under the influence of the concept of “margin” proposed by folklorist
and ethnographer germanic Arnold van Gennep (1873-1957).
Keywords: Hamlet; Memory; Forgetfulness; Sounds; Silence.

Este trabalho faz parte da minha pesquisa, em andamento, no Mestrado Interdisciplinar em
Performances Culturais, intitulada De Hamlet a Vigotski: diálogos com a Performance, que visa, dentre
outros objetivos, estabelecer interconexões entre as teorias dos Estudos da Performances e a tragédia
Hamlet, Príncipe da Dinamarca (1600-1601) do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616).
Hamlet é uma obra dramática que todo mundo parece conhecer. Ela povoa a nossa “memória
coletiva” (aquela memória que é partilhada e construída por grupos ou socialmente)1. A personagem
Hamlet “é um dos raros heróis literários a viver fora do texto, a viver fora do teatro. Seu nome tem
significado inclusive para os que jamais leram ou viram uma peça de Shakespeare” (KOTT, 2003, p.
70). Provavelmente, porque as imagens simbólicas de Hamlet e muitos dos seus ditos são transmitidos
oralmente, através da voz, do som produzido pelo ser humano. Quem nunca ouviu a frase: “Ser ou não
ser, eis a questão” (SHAKESPEARE, 2004, p. 134)?
A tragédia de Hamlet é também recriada, transmitida e lembrada através de produtos
culturais como as produções musicais. Um exemplo é o projeto William Shakespeare’s Hamlet2,
lançado no Brasil, em 2001. Um álbum produzido pela gravadora brasileira Die Hard, que contém 19
faixas, canções que foram compostas por Adriano Villa e transcritas para o inglês arcaico por Alexandre
Calliari. São canções que recontam e cantam a história da tragédia de Hamlet por meio do heavy metal.
A última música deste álbum se chama Hamlet - To Be (Hamlet - ser), ela é performada por muitas
1
2

HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. Trad. Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Edições Vértice, 1990.
Várias Bandas. William Shakespeare’s Hamlet [áudio]. São Paulo: Die Hard Records, 2001. 1 CD: 74 min.
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vozes, por todos os vocalistas participantes do referido projeto musical. Híbrida, ela também dialoga
o gênero clássico e o heavy metal, e faz uma leitura do monólogo “ser ou não ser” proferido pela
personagem Hamlet na tragédia de Shakespeare, no Ato 3, Cena 1. Vejamos um trecho da letra desta
música abaixo:
To be...
Ser...
Ser como um cordeiro, ter olhos inocentes
Ou ser como um lobo
Uivar para a lua meu remorso
Ser um bárbaro com nada além da força
Ser um homem sábio
Que tem a diplomacia como amiga
Ou permanecer sóbrio neste mundo louco
Ser um homem louco
Falar palavras loucas e afiadas
Ser ou não ser, eis a questão
É como ser algo
Se conhecer o amanhã
E o que é o amanhã
Senão uma página nunca virada?
Onde nós devemos ir
Quando paramos para ser algo
O que irá retornar sem a carne humana?
Eu deveria seu um anjo e perdoar ou
Eu deveria ser a morte e levar as almas?
Ser ou não ser, eis minha única questão
O que eu penso que sou
Senão algo que pensa
Eu procuro profundamente
Em minha existência
Por uma razão de ser ou não ser
Mesmo sabendo o que nós não devemos ser
Deverá aparecer o que nós devemos...
Eis a questão! Ser ou não ser...3

A letra desta música não anda sozinha, as palavras unem-se a sonoridade. A música mistura
sons e os silêncios. É uma canção que apresenta o que foi lido da tragédia de Hamlet. Ela explora a
atitude do ser humano que pensa, interroga a si mesmo sobre a sua própria existência. O seu estado de
indecisão, entre ser uma coisa ou ser outra, ser bárbaro ou sábio, sóbrio ou louco. De forma parecida à
personagem Hamlet de Shakespeare, que também pensa sobre o seu estado entre a vida e a morte, entre
o pensamento e a ação. Um ser no limiar, que é vida e morte, pensamento e ação simultaneamente. A
liminaridade é um dos assuntos discutido pelas teorias dos estudos das performances. Mas, o que vem a
ser limiar?
A origem etimológica desta palavra provém do termo latino limen, que significa, em relação
ao tempo, o início, o começo, no limiar de um estado ao outro. Enquanto espacialmente, indica a
soleira da porta, o espaço inferior da porta, a soleira, metaforicamente o que fica entre o dentro e o fora,
que é dentro e fora ao mesmo tempo, a fronteira onde é permitida a passagem. Limen se distancia de
limes que se refere à muralha, fronteira que impede a passagem (DEL PINO, 2000). Limiar também
Tradução de Hamlet - To Be presente em vídeo legendado disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2b6DtT2
laUI&index=20&list=PLAEB2250DD2356A25>. Acesso em: 3 maio de 2014.
3
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indica um estado. Segundo o folclorista e etnógrafo germânico Arnold van Gennep (1873-1957), o
ser humano ao experienciar os ritos de passagem perpassam três formas, ritos preliminares, liminares
e pós-liminares:“ritos preliminares os ritos de separação do mundo anterior, ritos liminares os ritos
executados durante o estágio de margem e ritos pós-liminares os ritos de agregação ao novo mundo”
(VAN GENNEP, 2011, p. 37). O período de margem diz respeito ao momento de passagem, de estado na
soleira, de flutuação ou de um espaço suspenso entre dois mundos.
Diante destes conceitos de limiar, este trabalho por meio de uma pesquisa bibliográfica
investiga o espaço, o estado limiar da tragédia Hamlet. Uma obra produto do Renascimento, da época de
convívio entre diferentes. Especificamente, o foco é um Hamlet na soleira, na tensão entre a memória e
o esquecimento, entre o que é dito e o que é silenciado, entre o som e o silêncio. O que contribuirá para
a ampliação dos estudos acadêmicos que procuram dialogar Hamlet com questões inerentes à cultura, e
a outras áreas do conhecimento.

Memória e o esquecimento, som e silêncio
Na introdução de O Primeiro Hamlet in-quarto de 1603 (SHAKESPEARE, 2010), José
Roberto O’Shea, professor de Literatura Inglesa da Universidade Federal de Santa Catarina, comenta
que existem três Hamlets: o “Primeiro in-quarto”4 (Q1), publicado em 1603; o “Segundo in-quarto”
(Q2) que apresenta exemplares com as datas de 1604 e 1605; e o “Fólio”5 (F), publicado em 1623, após
a morte de Shakespeare, por John Heminges e Henry Condell. Dentre as hipóteses acerca da origem do
Q1, acredita-se que este seja um texto fruto de uma reconstrução baseada na memória de algum ator
da companhia de Shakespeare, supostamente dos atores que representaram as personagens Marcelo e
Luciano. Ou, uma adaptação teatral, um texto mais curto destinado à encenação.
Devido a estas suposições, o Primeiro in-quarto de Hamlet é conhecido como um dos “maus
in-quartos” ou “in-quartos espúrios” de Shakespeare. Já o Segundo in-quarto por ser um texto mais
literário baseado no manuscrito do autor, é considerado um dos “bons in-quartos” de Shakespeare. O
que parece ser uma valorização da escrita, do literário em detrimento da memória, da oralidade, da
performance dramática. Ou a indicação da versão que deve ser lembrada como a certa e a versão que
deve ser esquecida.
O autor José Roberto O’Shea, baseando-se W. B. Worthen, questiona “a nossa percepção
de que um texto transmitido com base na memória dos atores é deficiente, menos íntegro do que um
texto transmitido por meio da escrita” (O’SHEA in SHAKESPEARE, 2010, p. 13). Pois, esta concepção
não corresponde com o início da Idade Moderna e nem com o teatro, que depende da oralidade. A
Idade Moderna foi um período de transição, conviviam a oralidade e a escrita. No teatro da época de
Shakespeare, segundo O’Shea, é possível que nem todos os atores fossem alfabetizados, desta forma,
talvez, o trabalho com o texto se dava também por meio da memória, da oralidade. Devemos lembrar que
o ator desde sempre trabalha a sua memória do texto dramático, cria sonoridades, respirações, pausas,
explora o som e o silêncio como recurso expressivo, o silêncio do som e o som do silêncio.
4
5

O termo in-quarto indica que as folhas de impressão são dobradas duas vezes formando quatro folhas e oito páginas.
O termo Fólio indica que as folhas de impressão são dobradas uma única vez o que gera duas folhas e quatro páginas.
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O som da fala, assim como o esquecimento, o que não é dito, é perceptível em um trecho
do Primeiro in-quarto de Hamlet. Este, como já foi mencionado anteriormente, pode ter sido resultante
de uma reconstrução da memória de algum ator que representou o texto de Shakespeare. Mas, para
reconstruir o referido ator deveria lembrar o texto, porém, em um momento ele introduz uma das famosas
frases de Hamlet, mas de uma forma diferente: “Ser ou não ser – sim, eis aí o ponto” (O’SHEA in
SHAKESPEARE, 2010, p. 97). Este “eis aí o ponto” indicaria que o ator esqueceu o texto e improvisou
simultaneamente, constituindo em uma das marcas da oralidade, do esquecimento no Q1, traço inserido
no texto escrito.
Enquanto numa partitura musical podemos encontrar símbolos, dentre eles, figuras que
representam o som e o silêncio. Na tragédia de Hamlet podemos observar, dentre outros, trechos que
indicam questões referentes ao esquecimento e a memória. No Ato I, Cena IV, o príncipe Hamlet vê o
que pode ser a imagem do seu falecido pai. O fantasma acena para o príncipe para que este o acompanhe,
como se quisesse lhe contar algo em particular. Hamlet o segue, o ser segue sua sombra, o vê e o escuta.
Hamlet pai, o fantasma, dar som a algo que foi silenciado, ao silêncio dos mortos, ele revela um segredo
trazido das profundezas das sombras: o seu irmão, o tio Cláudio, rei recentemente empossado e casado
com Gertrudes, a mãe do príncipe, o havia assassinado. Hamlet pai fora assim roubado, simultaneamente
fora privado do trono, da rainha e da vida. Por estas ações o espectro exige vingança do filho, apontando
sua missão, e se despede dizendo às palavras que irão rodear os devaneios e os caminhos do príncipe, daí
em diante: “Adeus, adeus, adeus! Lembre-se de mim” (SHAKESPEARE, 2004, p. 83).
O que estaria por trás destas palavras, desta visão? Certamente, uma exigência de que o filho
carregue os seus traços e suas dívidas, sua herança. O que todos os pais, vivos, fazem quotidianamente
com seus filhos: “Lembre-se de mim”. O fantasma, esta projeção dos mortos, está ressaltando o seu desejo
em ser lembrado e de não ser sepultado no esquecimento. A lembrança seria o seu retorno simbólico
(VIEIRA, 2012), a sua vida pós-morte reverberada nos sonhos e nos pesadelos do filho, a representação
do que foi vivenciado antes no encontro, a imagem do ausente (o pai) que agora estaria presente na
memória do príncipe. Este pensamento é baseado nas ideias do filósofo grego Platão (428/427 – 348347 a.C) que discute a lembrança como uma “representação presente de uma coisa ausente” (RICOEUR,
2007, p. 27) e no filósofo grego Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) que a descreve como a “representação de
uma coisa anteriormente percebida, adquirida ou apreendida” (RICOEUR, 2007, p. 27).
A lembrança do Espírito é o que ficou após a despedida. O “Adeus, adeus, adeus! Lembra de
mim” (SHAKESPEARE, 2004, p. 83) é o legado da Sombra, o que liga o príncipe a ela, o que viverá na
memória de Hamlet (VIGOTSKI, 1999). Isto é evidente no seguinte trecho:
HAMLET
Oh, gigantescas legiões do céu! Oh, terra! Que mais ainda?
Devo apelar ao inferno? Infâmia! Calma, calma, coração;
E vocês, meus nervos, não envelheçam de repente;
Me mantenham tranqüilo.
(Levanta-se) Lembrar de ti!
Ah, pobre fantasma, enquanto memória tiver um lugar neste globo alterado. (Toca a cabeça).
Lembrar de ti!
Ouve, vou apagar da lousa da minha memória
Todas as anotações frívolas ou pretensiosas,
Todas as idéias dos livros, todas as imagens,
Todas as impressões passadas,
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Copiadas pela minha juventude e observação.
No livro e no capítulo do meu cérebro
Viverá apenas teu mandamento,
Sem mistura com qualquer matéria vil. Sim, pelo céu!
Perniciosíssima senhora!
Ó traidor, traidor; desgraçado, sorridente traidor!
Minha lousa! Preciso registrar
Que se pode sorrir e, sorrindo, ser canalha.
Pelo menos, estou certo, aqui na Dinamarca.
Eis aí, o teu retrato. E aqui está minha divisa:
“Adeus, adeus! Lembra de mim”.
Está jurado.
(SHAKESPEARE, 2004, p. 83-84)

Como se vê, neste fragmento, Hamlet jurou realizar, perpetuar o ato performático de lembrarse do pai em vida, enquanto a memória ainda tiver espaço em seu “globo alterado”, no seu cérebro que
não será mais o mesmo. Afirmação que demonstra que a memória é a capacidade de registrar, guardar
e recordar vivências. Pois, ele irá lembrar-se do pai se estas habilidades ainda estiverem funcionando,
já que seu globo está alterado. A memória, interpretando as palavras de Hamlet, se localiza no cérebro,
lugar interior onde se conservam as lembranças. Entendimento que parece se aproximar das palavras
de Santo Agostinho de Hipona (354-430), que também aponta um local determinado para a guarda da
memória. Em suas Confissões (provavelmente escritas entre 397-398), ele menciona a expressão “vastos
palácios da memória”, referindo-se aos espaços interiores onde estão depositadas e postas em reserva as
impressões, imagens, a memória do passado6.
Por outro lado, neste ato de lembrança, Hamlet também realiza a ação de esquecer para
sempre as máximas dos livros, as imagens e as impressões do passado ou a “memória coletiva”. Em
outras palavras, ele apaga definitivamente os “rastros do que foi apreendido anteriormente” (RICOEUR,
2007, p. 46), opta por esquecer tudo o que havia conservado na memória antes do encontro com o espectro
do seu pai. Por isto, parece tratar-se de um esquecimento irreversível e não de um “esquecimento de
reserva” (RICOEUR, 2007), no qual as lembranças não são esquecidas definitivamente, já que ficam
num estado de latência, de espera, para qualquer momento ressurgirem.
O que Hamlet esquece, certamente faz parte da sua “memória individual”, aquela que
pertence ao indivíduo, mas que não deixa de contém aspectos do social, contém o que foi apropriado e
ressignificado das interações sociais, culturais. Porém, nem sem sempre se pensou assim, pois para alguns
autores como Santo Agostinho de Hipona, a memória era exclusivamente um fenômeno individual.
Nesta concepção, segundo Paul Ricouer, a memória está no singular: “minhas lembranças não as suas.
Não se pode transferir as lembranças de um para a memória do outro” (RICOEUR, 2007, p. 107). Algo
que este autor nomeia como “minhadade”, a memória como propriedade individual e intransferível.
Percepção de memória que aparentemente Hamlet parece demonstrar, já que, ele não diz: “vou apagar
da nossa memória”. Mas: “da tabuleta de minha memória apagarei qualquer lembrança trivial e vã...”
(SHAKESPEARE, 1995, p. 549, itálicos meus).
Esta expressão “tabuleta de minha memória” além de indicar uma referência à memória
individual sugere a idéia da memória como uma coleção de inscrições. O que pode ter relação com a
AGOSTINHO, Santo. Confissões. Disponível em: http://www.lusosofia.net/textos/agostinho_de_hipona_confessiones_
livros_vii_x_xi.pdf. Acesso em: 20 de abr. de 2013.
6
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metáfora antiga do bloco de cera mencionada por Platão no diálogo Teeteto7. Pois, neste, existe uma
conversa entre Sócrates e Teeteto, no qual Sócrates compara a alma (a memória) a um bloco de cera,
no qual imprimimos marcas do que queremos lembrar. As marcas ou os registros que foram impressos
na cera, “nós o recordamos e o sabemos, enquanto a sua imagem (eidõlon) está ali, ao passo que aquilo
que é apagado, ou aquilo que não foi capaz de ser impresso, nós esquecemos” (RICOEUR, 2007, p. 28).
Talvez, o bloco de cera tenha sido escolhido por Platão para abordar questões da memória
e do esquecimento, porque nas Antigas Grécia e Roma, era costume escrever textos em blocos de cera,
o que vinha certamente auxiliar a memória, pois o que seria lembrado estava registrado na cera. Como
também, estes mesmos blocos possibilitavam o esquecimento, já que muitos deles eram raspados,
apagavam-se os registros inscritos, para que os blocos fossem reutilizados, escritos novamente. O que
estabelecia, ao mesmo tempo, algo definitivo, mas temporário.
Esta possibilidade de inscrever, apagar e tornar a escrever em um objeto ou de lembrar
e esquecer através de uma escrita efêmera foi explorada e aperfeiçoada ao longo do tempo, pois na
época de Shakespeare, período elisabetano (1558-1603), realmente existiu uma tabuleta de memórias
do príncipe Hamlet. Esta, segundo o historiador francês Roger Chartier (1945-), era um livreto ou carnê
que cabia no bolso, no qual era possível escrever em pé sem o uso de tinteiro ou mesa bem como apagar
o que havia escrito antes e escrever de novo.
Estes livretos, conforme o autor, entre 1577 e 1628, foram produzidos por dois fabricantes,
os londrinos Frank Adams e Robert Triplet, e muitos deles circularam pela Inglaterra, inclusive no
meio teatral. Pois, a “trupe de artistas de Lord Chamberlain, da qual Shakespeare fazia parte, pode, sem
dificuldade, adquirir um desses exemplares que, então, tornou-se acessório teatral nas mãos de Hamlet”
(CHARTIER, 2007, p. 75). Assim, cenicamente Hamlet pode apagar da sua “tabuleta” as lembranças
passadas e registrar na mesma somente a experiência vivenciada com o espectro do seu pai. Mas, o
foco de Hamlet, não é certamente a tabuleta em si, como na metáfora do bloco de cera apresentada por
Platão, e sim o esquecimento e a lembrança experienciados pelo príncipe. Ou melhor, a tensão entre o
esquecer e o lembrar.
Hamlet se encontra na passagem de um mundo ao outro, experimenta neste processo o
momento de “margem” descrito por Arnold van Gennep. Como alguns jovens que estão no entremeio,
na passagem da infância para a fase adulta. Eles não são mais crianças, mas ainda não são adultos, são
as duas coisas ao mesmo tempo. Ou como a música, que não é só sons ou apenas silêncios, mas a junção
dos dois. Hamlet ao encontrar o fantasma, está entre o mundo dos vivos e dos mortos, esquece tudo que
antecede este momento (que se torna trivial) e lembra apenas do essencial, das palavras do fantasma.
Ele “apaga (rompimento com tudo), recorda para sempre as palavras da Sombra (nova vida) – o que
não se pode esquecer –, (...). ‘Apagar’ e escrever” (VIGOTSKI, 1999, p. 65, itálicos do autor), esquecer
e lembrar.
É como se Hamlet tivesse bebido simultaneamente nas fontes de Lethe e de Mnemosine
(rios que supostamente existiriam no Hades, inferno). Pois, na mitologia grega, a primeira Lethe
provoca o esquecimento da vida passada, humana. A segunda Mnemosine proporciona a lembrança da
experiência no outro mundo. Os poetas gregos, por exemplo, eram os mensageiros da deusa Mnemosine.
PLATÃO. Teeteto. Tradução Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade Federal do Pará, 1973. Disponível em: http://
www.cfh.ufsc.br/~wfil/teeteto.pdf. Acesso em: 18 jun. de 2013.
7
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“A função da memória conferida ao poeta por Mnemosine é a de possibilitar o acesso a outro mundo e
de poder retornar ao mundo dos mortais para cantar-lhes a realidade primordial” (GARCIA-ROZA apud
BARRENECHEA, 2005, p. 56).
Por outro lado, a “rememoração do passado primordial, pelo poeta, tem como contrapartida
o esquecimento do tempo presente” (GARCIA-ROZA apud BARRENECHEA, 2005, p. 56). Algo que
aproxima Hamlet destes poetas, pois assim como eles, Hamlet em determinado momento ultrapassou
a fronteira entre dois mundos. Ele teve contato com o mundo do além-túmulo, retornou ao mundo dos
mortais lembrando só da Sombra do pai (a lembrança do outro mundo), e esquecido, desligado do
mundo terrestre (o esquecimento da vida passada).
Outra possibilidade é pensar que Hamlet se lembra da experiência com o espectro do seu pai
e do que foi apreendido nesta, porque constantemente “lembramos daquilo que fizemos, experimentamos
ou aprendemos em determinada circunstância particular” (RICOEUR, 2007, p. 42). Dentre estas
experiências vividas, lembramos sempre daquelas que nos afetaram, o que não nos afeta ou o que deixou
de ser significante e não queremos lembrar, apagamos, recalcamos. “Não existem, (...), memórias fora de
um contexto afetivo” (GONDAR, 2005, p. 25), talvez por isto, as lembranças boas ou ruins geralmente
são guardadas, pois, ninguém esquece rapidamente, por exemplo, o assassinato de seu pai, possivelmente,
por este motivo, Hamlet quer vingança. Somos afetados por aquilo que quebra a vida ordinária, o “que
nos afeta é antes um encontro, uma palavra nova, uma experiência singular” (GONDAR, 2005, p. 25).
Hamlet foi afetado no encontro com o espírito de seu pai, nesta experiência com o outro
mundo, pois a partir deste momento a sombra será a sua parceira, habitará o seu palácio interior. A
memória se inscreve na cultura, o que lembramos é determinado por um grupo, por uma cultura, para ser
lembrado, reiterado. E o que esquecemos é o que é determinado para ser esquecido, porque é interessante
que esqueçamos. Ou seja, o que é dito e o que é silenciado é assentado por alguns, é apreendido. Na
peça, o fantasma determina o que Hamlet deve lembrar e esquecer. Mas, Hamlet poderia ir contra esta
imposição, lembrar o que se deveria esquecer.
O alemão Walter Benjamin (1892-1940) em suas Teses sobre o conceito de história (1940),
especificamente, na tese VII, no qual propõe “escovar a história a contrapelo”, ou seja, ir contra a história
oficial que escolheu destacar a memória dos grandes heróis, e fazer emergir outra história, a memória dos
vencidos. Para isto, é preciso perceber as ruínas, os restos, os destroços como lugares de memória, onde
poderemos “ouvir as vozes que emudeceram”, as vozes das vítimas do passado que fazem ressoar o seu
sofrimento. Estas injustiças vivenciadas pelas vítimas do passado, segundo Benjamin, necessitam ser
rememoradas, lembradas, para que ocorra a redenção através da ação das novas gerações de oprimidos
que poderão continuar a luta contra os opressores, realizar o que não foi concluído, reparar de alguma
forma o sofrimento, para que as almas que povoam as ruínas e os abismos da história possam encontrar
a felicidade. Em outras palavras, é necessário escavar o que foi esquecido, censurado, recalcado pela
história oficial, precisamos escutar a voz dos silenciados, trazer a tona as caveiras que estão soterradas
como fazem os coveiros em Hamlet, no Ato 5, Cena 1.
Estes são homens comuns, palhaços-coveiros, que vivem no cemitério, um dos “lugares
de memória”, que “são, antes de tudo, restos” (NORA, 1981, p. 12). No cemitério estão presentes as
memórias sociais, o passado, o que restou de alguém, de um tempo, de sua passagem no tempo. Neste
local os diversos grupos sociais se identificam, se reconhecem e cultuam seus mortos, suas lembranças.
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É também neste espaço, que, nesta tragédia, os coveiros cantam e brincam com caveiras conhecidas e
desconhecidas, com os restos mortais da elite, da gente do povo, que certamente contam algo. Mas, o
que ouviríamos das caveiras do povo? Que versões da história da tragédia de Hamlet ouviríamos, por
exemplo, de Ofélia e Gertrudes?
Na peça, o crânio de Yorick, o bobo da corte, desperta memórias. Pois, é com esta carcaça,
sombra materializada, que Hamlet recorda alguns fatos vivenciados com este palhaço que tanto o alegrou,
dialoga com ele, como se pode observar abaixo:
HAMLET
Deixa eu ver.
(Pega o crânio.) Olá, pobre Yorick!
(A Horácio.) Eu o conheci, Horácio. Um rapaz de infinita graça, de espantosa fantasia. Mil
vezes me carregou nas costas; e agora, me causa horror só de lembrar! Me revolta o estômago!
Daqui pendiam os lábios que eu beijei não sei quantas vezes.
(Ao crânio.) Yorick, onde andam agora as tuas piadas? Tuas cambalhotas? Tuas cantigas? Teus
lampejos de alegria que faziam a mesa explodir em gargalhadas? Nem uma gracinha mais,
zombando da tua própria dentadura? Que falta de espírito! Olha, vai até o quarto da minha
grande Dama e diz a ela que, mesmo que se pinte com dois dedos de espessura, este é o resultado
final; vê se ela ri disso! (SHAKESPEARE, 2004, p. 236).

Neste trecho, Hamlet parece espantado com o fato de alguém que ele conheceu estar no
formato de uma caveira. O assusta o fato de alguém chegar a este estado inevitável onde a beleza não tem
mais guarida. Com uma caveira na mão, Hamlet expõe as suas lembranças do palhaço Yorick, alguém
que já se foi, que despertava o riso, que está no mundo dos mortos e não pode mais diverti-lo. Mas, pode
ser rememorado, lembrado. Yorick está no reino do esquecimento, mas presente na memória de Hamlet.
O palhaço talvez seja um sortudo por não ter que se lembrar. A lembrança poderia ser um fardo para
Hamlet? Queria Hamlet esquecer?
O esquecimento era uma característica natural e própria do ser humano antigo, como descreve
o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), em Genealogia da Moral (1887). Pois, o homem
vivia tranquilamente com seus instintos e sem memória, porque até este momento ele não precisava
tanto dela. Para o autor, a memória foi sendo construída socialmente, o que inclui a memória individual,
já que o indivíduo foi obrigado a memorizar para enfrentar situações de perigo. Ou, ele memorizava ou
era castigado. Foi preciso requintes de crueldades para forçar o ser humano espontâneo e esquecido,
a construir memórias, lembranças. Algo próximo ao caso de uma dívida, no qual o devedor precisa
se lembrar de pagar, porque, pelo contrário, pode sofrer constrangimentos, punições pela comunidade
(BARRENECHEA, 2005). Ou Hamlet lembra-se do seu pai ou pode ser morto pelo seu tio.
Nietzsche aponta o processo de construção da memória social como algo doloroso, sangrento
e conflitante, mas destaca também à importância do esquecimento, que é ocultado, muitas vezes, para
a memória ser exaltada. Segundo ele, o esquecimento não é uma falha, é algo necessário, por exemplo,
para digerir as experiências vivenciadas, para criar algo novo. “Memorizar continuamente é um peso,
uma doença” (BARRENECHEA, 2005, p. 68). Um fardo que Hamlet parece vivenciar ao lembrar-se
constantemente do pai.
Memória e esquecimento são importantes, indissociáveis, assim como os sons, as palavras e
o silêncio no teatro. O dramaturgo belga Maurice Maeterlinck (1862-1949), questiona a forma tradicional
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de conceber o drama, que apenas se fundamenta no texto falado/escrito. Esquecendo o silêncio, a essência
que está atrás das aparências, o diálogo imperceptível submerso no diálogo exteriormente necessário
(BORIE; ROUGEMONT e SCHERER, 2004). Sendo assim, no estudo de Hamlet, devemos lembrar que
esta tragédia “se divide nitidamente em duas partes: uma é a própria tragédia, as suas “palavras, palavras,
palavras”, (...), e a outra é o resto que é silêncio” (VIGOTSKI, 1999, 8, itálicos do autor).

Conclusões
Em suma Hamlet é uma obra e uma personagem que ganham novas luzes, reflexões
e interpretações a partir do entendimento do conceito de limiar discutido por Arnold van Gennep. A
riqueza do olhar acerca desta tragédia está no destaque da interconexão, das tensões entre os diferentes
estados e conflitos. Não observar Hamlet apenas sob o olhar da memória, como também estabelecer
seu entendimento a partir do olhar do esquecimento e de seus vazios. Nas memórias além do som, o
silêncio igualmente tem sua relevância e atravessa os mundos. As relações aqui estabelecidas auxiliam
no entendimento de Hamlet e de suas interfaces com a memória e o esquecimento, som e silêncio, já que
tais aspectos ainda são poucos explorados, esquecidos.
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Johan Huizinga: jogo cultural – relações com
os estudos das performances culturais
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Resumo: No presente artigo escrevo sobre a pesquisa em fase inicial que investiga as manifestações culturais apresentadas
através das características do jogo cultural elaboradas por Johan Huizinga que se mostram nos contextos artístico, social e
cultural e de que forma se relacionam com os estudos das performances culturais. Busco nesta pesquisa um trabalho teórico à
luz da minha experiência com a prática tanto em sala de aula, com jogos teatrais, brincadeiras e nas cirandas cantadas, como
também em outras vivências educativas do contexto cultural. A pesquisa irá contemplar de forma interdisciplinar as relações
metodológicas que competem uma pesquisa teórica, colaborando com os estudos pretendidos durante a investigação que se
inicia. Com essa pesquisa, poderei fazer algumas considerações sobre a importância que os processos desenvolvidos pelos
jogos têm em uma determinada cultura e compreender o sentido lúdico dos jogos culturais. O que exige a compreensão da
arte como fenômeno da cultura, como objeto estético com características próprias e como forma de abordagem relacionada à
construção do conhecimento. Assim, o estudo em questão me permitirá não somente, refletir sobre as características dos jogos
culturais, como também trará benefício e contribuições para a área quanto ao tema investigado.
Palavras-chave: História; Jogo cultural; Patrimônio.

Johan Huizinga: cultural games – relations with cultural performances studies
Abstract: In this article I write about a research that investigates, in an early stage, cultural events presented by the features
of the cultural game developed by Johan Huizinga, that show themselves in artistic, social and cultural contexts and how they
relate to the study of cultural performances. Seeking a theoretical work in this research in light of my experience with the
practice both in the classroom with theater games, jokes and sing alongs, as well as other educational experiences of cultural
context. The research will include an interdisciplinary view of the methodological relations competing theoretical research,
collaborating with the studies intended for initial research. With this research, I can make some considerations about the
importance of the processes developed by the games in a particular culture and I can get a better understanding of the playful
sense of cultural games. This requires an understanding of art as a phenomenon of culture as an aesthetic object with its own
characteristics and as a way of relating to the construction of knowledge approach. Thus, the present study will allow me to
not only reflect on the characteristics of cultural games, but to bring benefit and contributions to the field as the subject is
investigated.
Keywords: History; Cultural game; Patrimony.

A pesquisa em questão, objetiva analisar os pontos de diálogo entre as características do
jogo cultural elaborado por Johan Huizinga1, apresentadas no livro Homo Ludens, e as performances
culturais. No livro Homo Ludens, Huizinga (2007) define o jogo cultural como:
Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites
de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias,
dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e
uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Assim definida, a noção parece capaz de
abranger tudo aquilo a que chamamos “jogo” entre animais, as crianças e os adultos: jogos de
força e de destreza, jogos de sorte, de adivinhações, exibições, exibições de todo gênero. (p.33)

Este conceito de jogo de Huizinga, já apresenta, em sua própria definição, um diálogo com
as performances culturais, visto que ambos correspondem ao desempenho dos jogadores, tanto na vida
cotidiana como também na atividade de socialização, como brincadeira ou em algum entretenimento
cultural, como mostra Richard Schechner (2006). Performances culturais foi um termo utilizado por
Johan Huizinga (1872–1945) foi um professor e historiador, conhecido por seus trabalhos sobre a Baixa Idade Média, a
Reforma e o Renascimento. Destaca-se ainda a sua principal contribuição: o Homo Ludens, escrito por ele no ano de 1938.
1
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Schechner2 (2006), que levou em consideração o conceito elaborado por Milton Borah Singer3 (1972)
de “performance cultural” - uma forma de expressão artística que obedece a uma programação prévia
da comunidade, com local próprio para sua ocorrência, horário definido para início e fim das atividades,
delimitação entre performers e público.
Nas performances as expressões simbólicas concorrem para uma “unidade dos sentidos”
(sinestesia) que habilitaria a cultura a entreter a si própria com a ideia da unidade de significados. Dessa
maneira percebo que o jogo também é uma situação onde as performances podem acontecer. Afinal de
contas, elas podem tanto pertencer à vida cotidiana, quanto a uma atividade de socialização, tal como
brincadeira e/ou, em algum entretenimento cultural, como mostra Schechner (2006).
Todavia, além de recorrer aos estudos de Schechner, buscarei analisar as características das
performances culturais4 sob o ponto de vista de outro autor, a saber, Milton Singer (1972). Assim, em
grande parte a fundamentação teórica que dará suporte a esta proposta de investigação teórica contará
com ambos os autores para investigar se existem pontos de diálogos entre as performances culturais com
o jogo cultural.
De uma maneira mais plural, Robson Camargo de Corrêa5 (2012) define performances
culturais como:
[...] um conceito que está inserido numa proposta metodológica interdisciplinar e que
pretende o estudo comparativo das civilizações em suas múltiplas determinações concretas;
o estabelecimento de seu processo de desenvolvimento e de suas possíveis contaminações;
assim como do entendimento das culturas através de seus produtos “culturais” em sua profusa
diversidade, ou seja, como o homem as elabora, as experimenta, as percebe e se percebe sua
gênese, sua estrutura, suas contradições e seu vir-a-ser. Neste movimento as performances são
sempre plurais, pois pretendem o estudo comparativo, seja a partir de uma perspectiva macro,
em contraste com as micro experiências (as variadas formas não oficializadas e diversas a que
temos acesso) ou mesmo entre as pequenas tradições ou vice-versa. (p.1)

Percebemos, portanto, a partir dos conceitos aqui brevemente expostos, que o jogo
cultural e as performances culturais, sugerem ser um tema de pesquisa que articula diversas áreas do
conhecimento humano: experiência, memória, aspecto lúdico, estética, tradição e teatralidade, entre
outros. Em algumas leituras sobre jogo cultural como, por exemplo, os estudos de Ricardo Japiassu
(2001) sobre jogos tradicionais e o jogo teatral, e as performances culturais, encontramos alguns
aspectos comuns: a história do jogo como uma história da cultura, as características e função do jogo
em cada período histórico.
Esta articulação entre o jogo cultural e o teatro é visível no comentário de Japiassu (2001)
quando afirma ser o teatro um:
Richard Schechner (1934) é professor de Estudos da Performance (Performance Studies) na Tisch School of the Arts
da Universidade de Nova Iorque, editor da TDR: The Drama Review e diretor da East Coast Artists. Schechner é um
dos iniciadores do programa de Estudos da Performance e fundador do The Performance Group, um grupo de teatro
experimental.
3
Milton Borah Singer (1912-1994), antropólogo, filósofo e psicólogo polonês, naturalizado norte americano.
4
Performances Culturais foi estabelecida pela primeira vez em 1955 por Milton Borah Singer (1912-1994) em estreito
diálogo com as construções teóricas de seu companheiro de trabalho da Universidade de Chicago, o sociólogo, comunicador
e etnolinguista Robert Redfield (1879-1958).
5
CAMARGO, Robson Corrêa de. Coordenador do mestrado Interdisciplinar em Performances Culturais – Universidade
Federal de Goiás.
2
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Importante meio de comunicação e expressão que articula aspectos plásticos, audiovisuais,
musicais e linguísticos em sua especificidade estética, o teatro passou a ser reconhecido como
forma de conhecimento capaz de mobilizar, coordenando-as, as dimensões sensório-motora,
simbólica, afetiva e cognitiva do educando, tornando-se útil na compreensão crítica da realidade
humana culturalmente determinada. (p. 22)

O entendimento do autor quanto à amplitude da teatralização como compreensão e crítica
a cultura aproxima-se do entendimento de Huizinga (2007) sobre o fenômeno cultural, não obstante a
publicação de Homo Ludens ser publicado nas primeiras décadas do século XX. A partir das características
e classificações estabelecidas por Huizinga (2007), busco analisar a relação com as performances
culturais, utilizando conceitos de Schechner (2006) e Singer (1972). Assim, minha pesquisa parte das
características do jogo cultural, partindo do pressuposto que a aproximação entre ambos ocorre pelo
viés cultural. Jogar é estar em um momento imaginativo, em um espaço ficcional, preestabelecido, com
códigos e regras sociais, onde ficamos fora da vida cotidiana, mesmo que ainda estejamos nela.
Vejamos o que Huizinga (2007) descreve sobre jogo quando fala sobre o estado da criança
de se sentir “transportada”:
Sabemos que as exibições das crianças mostram, desde a mais tenra infância, um alto grau de
imaginação. A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou mais nobre, ou mais
perigosa do que habitualmente é. Finge ser um príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou tigre.
A criança fica literalmente “transportada” de prazer, superando-se a si mesma a tal ponto que
quase chega a acreditar que realmente é está ou aquela coisa, sem, contudo perder inteiramente
o sentido da “realidade habitual”. (p.17)

Huizinga (2007) enxerga o jogo como elemento da cultura humana. Aliás, ele afirma ser o
jogo anterior à cultura, visto que esta pressupõe a existência da sociedade humana, enquanto os jogos
são praticados mesmo por animais. O autor acrescenta: “A existência do jogo não está ligada a qualquer
grau determinado de civilização ou a qualquer concepção do universo”. (Huizinga, 2007, p.32). Afinal,
o objetivo inicial não é ensinar apenas técnicas para formar atores, mas poder estimular a imaginação
criativa do aluno, que já se faz dramática desde a sua concepção, pois ser criativo é uma característica
natural do ser humano.
Ao falar sobre o processo criativo dos artistas, Japiassu (2007) explica: “não é a formação
de artistas, mas o domínio, a fluência, e a compreensão estética dessas complexas formas humanas de
expressão que movimentam processos afetivos, cognitivos e psicomotores” (p. 24). O jogo cultural
ou jogo teatral não busca apenas a formação de atores, mas os constantes exercícios da prática social,
permitindo que se trabalhem melhor em conjunto, se expressem com mais desenvoltura e, obviamente
desenvolvam sua consciência crítica. Processo criativo é o que podemos perceber bem na brincadeira
cantada a saber as “cirandas”, que é considerada uma atividade lúdica, rítmica e de expressão do
movimento corporal que integra nossa cultura. Assim quando a criança, jovem e adulto brincar, estará
movimentando o corpo, trabalhando ritmos e assim possibilitando-os experimentar o som e cultivar a
escuta. Privilegiando os aspectos culturais de forma coletiva, trabalhando socialmente em grupos.
Entre as brincadeiras infantis, em outro estudo (MAFFIOLETTI, 2004, p.37) a autora
destaca que a brincadeira cantada é uma atividade cooperativa e coletiva em que aprendemos a ser mais
humanos, por gerar o sentimento de “estar com”. Por meio da brincadeira cantada são criados vínculos
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sociais e é retratada a cultura do meio social. Uma das brincadeiras cantadas mais conhecidas no Brasil é
a Escravos de Jó. Nas brincadeiras cantadas às crianças realizam movimentos sincronizados em que cada
um é fundamental para o sucesso do desempenho do grupo. A palavra ciranda tem origem portuguesa e
significa “peneira grossa” ou “joeiro”. Lembra o movimento rotativo das peneiras ao serem manuseadas.
A roda pode ser considerada uma das formas mais primitiva de dançar e está presente em todos os povos
com influência de várias culturas.
Outro ponto de interesse investigativo desta proposta é analisar e comparar as interfaces dos
jogos e as performances culturais: Como se articulam as diferentes linguagens e as concepções estéticas
inseridas nessas atividades?
Schechner (2006) apresenta oito tipos de situações onde as performances culturais poderão
ocorrer: “1) Na vida diária, cozinhando, socializando-se, apenas vivendo; 2) Nas artes; 3) Nos esportes e
outros entretenimentos populares; 4) nos negócios; 5) na tecnologia; 6) No sexo; 7) Nos rituais – sagrados
e seculares; 8) Na brincadeira” (SCHECHNER, 2006. p.33-34). Como podemos notar o conceito de
performances culturais é amplo e abarca várias situações que podem ser vivenciadas em separado ou
entrecruzadas com outras, em um campo multidisciplinar de conhecimento, onde as áreas se misturam
e se completam. Por exemplo, jogar em teatro implica colocar o aluno numa situação lúdica em que ele
precise solucionar um problema cênico. Existem regras as quais ele deve seguir e objetivos que devem
alcançar. Os alunos/jogadores interagem ora jogando, ora assistindo. Desse modo, é possível desenvolver
o senso crítico, além do senso estético, além do aprendizado tornar-se prazeroso e independente.
Marvin Carlson (2009) tece considerações a respeito dessa relação quando afirma:
O Huizinga (2007) considera, como uma das características básicas do jogo, o desenvolvimento
e o reforço de um Espirito e de uma Consciência de comunidade, e sugere que seus efeitos
sempre continuam para além da experiência momentânea do jogo. Assim, o jogo cultural,
como a performance cultural de Singer, permite um fortalecimento da comunidade, e a
“presentificação pela representação” dos valores escondidos, das suposições e crendices da
cultura. E isso se torna claro quando Huizinga (2007) explora a proximidade das relações entre
jogo e ritual. (p.38)

Assim como Huizinga (2007) não teve a pretensão de responder todas as questões sobre
o jogo cultural, por considerar que a cultura passa por constantes transformações, Schechner (2006)
também não teve a pretensão de definir as preposições usadas para definir as performances culturais,
uma vez que as mesmas apresentam conceitos bem amplos. Como tal, não tenho a pretensão de definir
nada, nem desmistificar tudo sobre o jogo cultural e a performances culturais, pela totalidade imensa de
informações acerca do tema. Meu foco recai nos possíveis pontos de diálogos entre esses conceitos tão
amplos e desafiadores. É possível estabelecer relações entre os estudos sobre o jogo cultural de Johan
Huizinga com os estudos das performances culturais? Quais são? Como ocorrem?
Com essa pesquisa, poderemos fazer algumas considerações sobre a importância que os
processos desenvolvidos pelos jogos desenvolvem em uma determinada cultura e compreender o sentido
lúdico dos jogos culturais considerando minhas experiências práticas. O que exige a compreensão da
arte como fenômeno da cultura, como objeto estético com características próprias e como forma de
abordagem relacionada à construção do conhecimento. Assim, o estudo em questão me permitirá, não
somente, refletir sobre minha experiência com jogos teatrais como também, trará benefício e contribuições
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para a área quanto ao tema investigado. Particularmente, a investigação trará benefícios para minha
prática docente ao permitir aprofundamentos teóricos, conceituais e procedimentais, que me permitirão
desdobramentos em um doutorado, no futuro.
A pesquisa busca estabelecer as possíveis relações dos estudos sobre o jogo cultural de Johan
Huizinga com os estudos das performances culturais; Refletir sobre o jogo cultural e as performances
culturais, Compreender o sentido aprender/entender o jogo cultural; Identificar, compreender e analisar
as características do jogo cultural - elaborados por John Huizinga –, bem como as características das
performances culturais; Reconhecer as possíveis relações de similaridade e/ou diferenciações entre as
propostas de Huizinga e as performances culturais.
Esta pesquisa se fundamentará a partir das leituras feitas do livro “Homo Ludens”, de John
Huizinga (2007). Jogo, a que se refere Huizinga (2007) é jogo com regras que constituem o fundamento
do processo educacional e serve também como uma forma de contribuição a criação da realidade cênica.
Segundo Huizinga (2007) “o jogo sempre representa algo”, e a partir desse argumento que busco as
possíveis representações feitas pelo jogo na vida do indivíduo.
As performances culturais alcançam quase todas as atividades humanas, conforme propõe
Schechner (2006) e suas definições têm foco em um ponto: vida cotidiana. O intento de Schechner (2006)
é justamente dar ênfase a amplitude que as performances culturais têm em sua concepção. Entretanto,
ele não coloca essa definição como absoluta ou como a verdade, mas como algo que vem se constituindo
assim, historicamente, como um processo. Enfim, Schechner (2006) por ser um autor que vem do teatro,
contribui de sobremaneira a esta investigação. Associo de maneira análoga a definição de Schechner
(2006) sobre “comportamento restaurado” na performance, com as brincadeiras, o jogo cultural, e como
tudo que de uma forma ou outra nos transforma e nos faz reviver uma experiência. Não obstante sejamos
a mesma pessoa após um jogo, ainda assim, nos sentimos transformados, vivendo independentemente de
um mundo preestabelecido. O que pode ser reconhecido nesta definição de Schechner (2006):
Comportamento restaurado é o processo chave de todo tipo de performance, no dia-a-dia,
nas curas xamânicas, nas brincadeiras e nas arte. O comportamento restaurado existe no
mundo real, como algo separado e independente de mim. Colocando isto em termos pessoais,
o comportamento restaurado é – eu me comportando como se fosse outra pessoa, ou eu me
comportando como me mandaram ou eu me comportando como eu aprendi. (p.33-34)

Esta é uma pesquisa teórica, bibliográfica, exploratória e interdisciplinar que se configura
na relação dinâmica entre cada um de seus feixes metodológicos, ou seja, para o desenvolvimento
desta pesquisa é necessário compreender a complexidade das características do jogo cultural e
das performances culturais. Entendo como pesquisa teórica aquela “dedicada a reconstruir teoria,
conceitos, idéias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos
teóricos” (Demo, 2000, p. 20). Isto não implica imediata intervenção na realidade, mas nem por
isso deixa de ser importante, pois seu papel é decisivo na criação de condições para a intervenção.
O conhecimento teórico realizado de maneira adequada, “acarreta rigor conceitual, análise acurada,
desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa” (Demo, 1994, p. 36).
Neste sentido, constituem os vértices da estrutura metodológica deste projeto: a pesquisa teórica,
bibliográfica, entrelaçada à investigação empírica, sobre minha prática enquanto professora de teatro.
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A valorização da investigação empírica ocorre pela “possibilidade que oferece de maior concretude
às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. O significado dos dados empíricos
depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de
facilitarem a aproximação prática” (Demo, 1994, p. 37).
Para tanto, conto com leituras primárias e secundárias de livros, artigos, revistas e site
que tratem do assunto pesquisado, discriminados nas referências e levantamentos bibliográficos
abaixo. Estas leituras visam contribuir com a compreensão do contexto em que o jogo cultural e as
performances culturais estão inseridos, bem como os enfoques teóricos desenvolvidos por autores que
tratam desses assuntos.
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Localização do tratado nova arte de viola em bibliotecas
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Resumo: Publicado no ano de 1789, pela Real Universidade de Coimbra, Nova Arte de Viola é um dos poucos tratados
musicais dedicados a esse cordofone dedilhado de tamanha tradição no meio luso-brasileiro. Trata-se de uma obra rara, em
um sentido amplo. O levantamento quantitativo da obra, aqui, parcialmente apresentado, revela a condição de preservação
de alguns exemplares da obra nos acervos e sua disponibilidade para consulta. Demos, aqui também, especial atenção
para a descrição física do exemplar disponível para consulta no Brasil. A raridade e relevância do documento deflagram a
importância de sua preservação e seu cuidado em acervos.
Palavra-chave: Tratado musical; Viola; Acervos.

The localization of treatise nova arte de viola on the libraries
Abstract: Published in the year of 1789 by the Real Universidade de Coimbra, Nova Arte de Viola is one of the few
musical treaties dedicated to the viola, this beautiful stringed instrument with such large tradition in the midst of the
Brazilian- Portuguese culture. This treaty is a rare masterpiece in a very wide way. The quantitative reasearch of this
document, here partially shown, reveals the condition of preservation of a few exemplaries of this work in collections and
its availability for consultation. We lend here also special attention to the physical description of the exemplary available
for consultation in Brazil. The fewness and relevance of the document trigger the importance of its preservation and
carefulness in collections.
Keywords: Musical treatise; Viola; Archives.

Introdução
A presente comunicação é decorrente de nossa pesquisa de mestrado em Musicologia sobre
a contextualização histórica e análise crítica do tratado de música prática Nova Arte de Viola.
No decorrer da pesquisa, nos deparamos com uma citação ao tratado feita por Joaquim
de Vasconcellos (1870), no verbete referente a Paixão Ribeiro, mencionando que o tratado esteve
disponível no Catalogue d’une belle colléction de musique editado em Paris, no ano de 1869, sendo
comercializado por um preço considerado demasiadamente caro para uma obra de musical desse
porte. Tal fato levou o autor do catálogo a justificar a quantia cobrada, explicando, dessa forma, a
raridade da obra como um “traité important et fort rare” (VASCONCELLOS, 1870, p.148). Diante
dessa justificativa, decidimos iniciar uma busca ao tratado com o objetivo de localizar a obra e
relatar, na medida do possível, suas condições de preservação em outros acervos além dos exemplares
mantidos pela Biblioteca Nacional de Portugal. Mais adiante, apresentaremos algumas tabelas que
reproduzem, fielmente, todos os dados informativos relativos à obra prestados pelas instituições em
suas respectivas fichas catalográficas.
A pesquisa foi feita com base na consulta à base de sistemas interligados entre bibliotecas.
Os dados apresentados nessa comunicação representam um levantamento parcial, em estágio primário,
do que tivemos oportunidade de coletar até o presente momento. Antes de apresentarmos os dados
pertinentes, faremos uma breve exposição sobre a obra em si.
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A obra, o autor e algumas peculiaridades
Nova Arte de Viola que ensina a tocalla com fundamento sem mestre é o título da obra
publicada pelo português Manuel da Paixão Ribeiro. Pouco se sabe a cerca do autor até os dias de hoje.
As informações citadas a respeito dele em pesquisas musicológicas (OLIVEIRA, 1966; TABORDA,
2011) mencionam apenas o que ele próprio revelou sobre si mesmo. Ao longo dessa pesquisa procuramos
buscar novas informações sobre o autor. Entretanto, não conseguimos encontrar nenhum documento que
pudesse atualizar o quadro de informações ao seu respeito.
Paixão Ribeiro era professor licenciado de Gramática Latina e de ler, escrever e contar na
Cidade de Coimbra. O autor se considerava um curioso apaixonado pela arte de tocar a viola. Seu
conhecimento musical se deu por meio das lições tidas com o padre, mestre de capela português, José
Maurício, da consulta ao dicionário de Rousseau e dos Elementos de Música de Rameau, fontes estas
que lhe permitiram a composição do tratado.
A obra foi publicada pela Real Universidade de Coimbra em 1789 e conta com cinquenta
e uma páginas em um único volume, dividido em duas partes, e acompanha oito estampas dobráveis
contendo notação musical.
Diferente do que se pode notar nas dedicatórias de outros tratados coevos, Nova Arte está
dedicada em especial a uma parcela da sociedade portuguesa, como “obra útil a toda qualidade de
pessoas; e muito principalmente ás que seguem a vida litterária, e ainda ás Senhoras”. No que podemos
sugerir, a obra está endereçada à aristocracia e/ou a burguesia, já que a leitura (HOBSBAWN, 2010,
p.30), a declamação e a musicalização de poemas constam como atividades praticadas pelos membros
desses estratos sociais no Portugal setecentista (MORAES, 2003, p.87). Entretanto, não desconsideramos
a possibilidade de que os conceitos expostos no tratado tenham circulado aural e oralmente, entre outros
meios sociais, em virtude das leituras públicas e coletivas (BRIGGS; BURKE, 2006, p.72), e da forma
tradicionalmente conhecida de transmissão de conhecimento, oral/aural, inerente ao instrumento em
questão, a viola.
Embora não registre em suas páginas o valor a qual tenha sido comercializado originalmente,
como se pode ler na contracapa do tratado do mestre de capela portuense Antônio da Silva Leite, Nova
Arte era “obra comercializada a 1200 réis”, Albuquerque (2006, p.71) informa que havia atenuantes
relevantes para composição do preço de uma obra musical, como: a técnica de impressão empregada e a
qualidade do papel, geralmente importado. As técnicas mais dispendiosas eram a xilogravura e a gravação
à talha-doce. Os exemplos musicais contidos em Nova Arte foram impressos em gravação à talha-doce. A
técnica passou a ser empregada na Real oficina da Universidade após a reforma instituída pelo Marquês
de Pombal à instituição. Segundo Albuquerque, ao término do século XVIII, o preço médio de uma
página de música impressa sob esta técnica custava aproximadamente 100 réis (2006, p.70).
Caso Nova Arte tenha sido comercializado por um valor similar à obra de Antônio da Silva
Leite, podemos crer que um membro da aristocracia portuguesa ou da burguesia não consideraria
deveras dispendioso adquirir uma obra musical por esse preço, já que “um instrumentista da Real
Câmara recebia em média neste período 260$450 réis [...] (cerca de 21$704 réis por mês, ou 713 réis
por dia)” (SCHERPEREEL apud BRITO, 1989, p.157).. Conforme citamos anteriormente, Joaquim de
Vasconcellos menciona a presença do tratado no Catalogue d’une belle colléction de musique editado
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em Paris, no ano de 1869. O preço de comercialização da obra correspondia a 30fr, valor considerado
muito caro, porém, justificado, pela raridade da obra. Acreditamos que a obra tenha chegado à França
em virtude da presença de refugiados e emigrados portugueses que passaram a residir no país após as
invasões napoleônicas a Portugal. Fagerlande (2008) registra que, no período entre 1800-1850, mais
de quinhentos e cinquenta títulos foram impressos em português na França, dado as circunstâncias
históricas. Dessa forma, haveria um comércio instituído para obras em português na França.
Antes de ser posta à venda, legalmente, no território português, uma obra precisava passar
pelo crivo de uma mesa censória local. Na parte inferior da capa do tratado, encontramos o registro de
autorização dado pela Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos Livros1, o que nos
confirmou mais uma vez tal informação.

Localização da obra em bibliotecas
Até o presente momento, boa parte dos exemplares de Nova Arte, disponível para consulta,
encontra-se em Portugal, sendo a Biblioteca Nacional de Portugal a maior detentora de exemplares. Na
pesquisa ao acervo contabilizamos, ao todo três exemplares, cujos antigos detentores foram Ernesto
Vieira (1848-1915) no exemplar M. 1900 V, Manuel Ramos Guimarães.em M. 2097 V e Ivo Cruz (19011985) em C.I.C. 17 V. Durante a pesquisa, encontramos três descrições a respeito da obra, reportando-se
a BN-Pt. Citaremos apenas duas descrições, pois, duas dispõem de conteúdo similares.
A primeira citação à obra aparece no próprio site da instituição a partir da busca feita pela
obra, apontando para tais informações:
BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL
Título
Autor(es)
Antigos POSSUIDOR(ES)

Publicação
Descrição Física
Referência externa
Notas
Contém

Assuntos
CDU
Endereço eletrônico

Nova arte de viola que ensina a tocalla com fundamento sem mestre... /
dada à luz por Manoel da Paixaõ Ribeiro
Ribeiro, Manuel da Paixão, fl. 1789; Maurício, José, 1752-1815,
compositor; Coimbra. Real Oficina da Universidade,impr.
Guimarães, Manuel Ramos, fl. 18, ant. possuidor;
Cruz, Ivo, 1901-1985, ant. possuidor;
Vieira, Ernesto, 1848-1915, ant. possuidor
Coimbra: Na Real Officina da Universidade, 1789
[2], V, 51 p.: not. mus.; 4o (21 cm) + 8 f. desdobr. not. mus.
Dic. Biogr. Mus. Portugueses II 259
Assin: [ ] //4, A-F//4, G//2
Dividida em duas partes, huma especulativa, e outra practica: com estampas das
posturas, ou pontos naturaes, e accidentaes; e com alguns minuettes, e modinhas
por musica, e por cifra...;. – Contém Modinha a duo de Joze Mauricio
Viola dedilhada – Execução
Viola dedilhada – Execução
787.61(07)
http://purl.pt/168

A Real Mesa censória foi criada em 1768 com a função de fiscalizar e censurar os livros publicados, de administrar e
dirigir os estudos das escolas menores, bem como atribuir privilégios de impressão. (Albuquerque, 2006, p.54)
1
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As duas descrições seguintes foram feitas através do PORBASE2. Dessa forma, pudemos
observar especificidades a respeito dos exemplares, de forma mais clara, tais como a referência de cada
exemplar a seu antigo dono e as condições de preservação da obra.
Exemplares disponíveis em Biblioteca Nacional de Portugal [Consulta PORBASE]
Biblioteca Nacional de Portugal F. 6187
[Microfilme]
Biblioteca Nacional de Portugal PTBN: C.I.C. 17 V. (fac-simile)
[Erro de paginação: p. 46; Digitalizado em: PURL 168]
Pertencia: Ivo Cruz
Estado: Encadernação recente em pele, bom estado de conservação.
Biblioteca Nacional de Portugal PTBN M. 1900 V.
Pertencia: ms. no rosto “De Ernesto Vieira Ob. 1:066 vol. 631”
Estado: Encadernação da época em pele, mutilada.
Biblioteca Nacional de Portugal PTBN: M. 2097 V.
[IPPC sem cota]
Pertencia: ms. no rosto “Manoel Ramos Guimarães”
Estado: Encadernação da época em pele, mau estado de conservação.

Por meio dessa consulta, podemos observar que o fac-simile3, disponível para download
na Biblioteca Digital, foi feito a partir do exemplar pertencente a Ivo Cruz, devido ao bom estado
de conservação da obra, frente aos demais. Entretanto, no que se pode notar na consulta digital da
obra, existem pontos de mutilação na parte inferior das estampas musicais de número IV e VIII que
comprometem a leitura musical em certos pontos, por conta do corte da página.
Ainda durante a consulta no PORBASE, encontramos outras duas bibliotecas portuguesas
que dispõem da obra em seus acervos, sendo elas, a Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica
Portuguesa e Biblioteca da Universidade de Coimbra. Na primeira, a descrição catalográfica apresenta
informações básicas e gerais da obra, sem mencionar especificidades como o antigo detentor e condições
de preservação. Já a segunda, instituição que foi responsável pela impressão da obra, no ano de 1789,
consta a informação que o exemplar pertenceu, anteriormente, a Francisco Palha (1826-1890). A ficha
catalográfica não faz referências sobre o estado da obra.
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA. - BIBLIOTECA JOÃO PAULO II
Título
Autor(es)
Publicação
Descrição Física
Notas
CDU

Nova Arte de Viola: Que Ensina a Tocalla Com Fundamento Sem Mestre: Dividida Em Duas
Partes Huma Especulativa e Outra Practica / Por Manoel da Paixão Ribeiro
Ribeiro, Manuel da Paixão; Real Oficina da Universidade de Coimbra,impr.
Coimbra: Na Real Officina da Universidade de Coimbra, 1789
51 p.: il. estamp. e escalas; 4o (22 cm)
Com estampas das posturas ou pontos naturaes e accidentaes..
787.2

Criado em 1986, A Base Nacional de Dados Bibliográficos (PORBASE) é o catálogo coletivo das bibliotecas portuguesas
na qual colaboram a Biblioteca Nacional de Portugal e mais de 170 bibliotecas portuguesas de variados tipos e dimensões,
tanto públicas como privadas (SITE).
3
http://purl.pt/168
2

Comunicações

195

Menu
BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Autor
Título

Ribeiro, Manuel da Paixão, fl. 1789Nova arte de viola, que ensina a tocalla com fundamento sem mestre, dividida em duas
partes, huma especulativa, e outra practica: com estampas das posturas, ou pontos naturaes, e accidentaes: e com alguns minuettes, e modinhas por musica, e por cifra, obra util
a toda a qualidade de pessoas: e muito principalmente ás que seguem a vida litteraria, e
ainda das senhoras / dada a luz por Manoel da Paixão Ribeiro.
Publicação/Produção Coimbra: Real Officina da Universidade, 1789.
Descrição Física
[2], V,51 p., 8 est.desd.: il. 20 cm
Outro Autor
Palha, Francisco, 1826-1890, antigo possuidor.
Coimbra, Real Oficina da Universidade, editor comercial.
cota
R-25-24

Ainda no exterior, a obra pode ser encontrada na Biblioteca do Congresso Americano, nos
Estados Unidos:
BIBLIOTECA DO CONGRESSO AMERICANO
LC control nº
LCCN permalink
Type of material
Main title
Published/Created
Description
CALL NUMBER
Request in

11027703
http://lccn.loc.gov/11027703
Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Nova arte de viola, que ensina e tocalla com fundamento sem mestre
Coimbra, Na Real oflicina da Universidade, 1789
1 p.l., v, 51 p. 8 fold. pl. 22 cm
MT640.P34 Case
Copy 1
Performing Arts Reading Room (Madison, LM113)

Status:

Not Charged

A primeira e única consulta física à obra se deu através do exemplar existente no Real
Gabinete Português de Leitura, localizado na cidade do Rio do Janeiro.
Atualmente, a consulta às obras raras da instituição é restrita aos leitores. As obras estão
armazenadas em um armário separado do acervo geral. De acordo com a atual política interna da
instituição, o leitor deve solicitar previamente à direção do acervo, a autorização para consulta e leitura da
obra, que só poderá ser feita mediante a supervisão da bibliotecária-chefe do RGP, durante seu expediente.
A obra possui encadernação em capa dura, revestida de couro, feita posteriormente como
meio de manutenção e preservação da obra. Suas medidas são 14,5 cm x 20,5 cm no que se refere às
páginas que compõem a parte textual, ou seja a exposição das regras. Quanto às estampas dobráveis,
suas medidas são 26,5 cm x 20,5 cm. As laterais das páginas foram todas aparadas para apresentar
igualdade da paginação. Isso retirou uma qualidade histórica do documento, que deveria apresentar
ligeira desigualdade no tamanho das folhas, devido ao corte desigual do papel, particularidade atestada
em outras literaturas coevas.
O tratado passou pelo processo de restauração de lavagem química do papel em laboratório
e de forramento das páginas com papel japonês. Infelizmente, o Real Gabinete Português não possui um
controle específico para registro de saída de obras para restauração. Isso inviabilizou, momentaneamente,
que pudéssemos notificar quando o processo foi feito e quem foi o responsável pela sua execução.
Comunicações

196

Menu
Segundo informação prestada pela bibliotecária-chefe, Vera Lúcia de Almeida, o RGP não faz
esse tipo de trabalho em suas obras, cabendo a outras três instituições a realização desse procedimento: a
Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional e a fundação Casa Rui Barbosa. A BN se pronunciou através de
um representante de seu Laboratório de Restauração, o servidor Carlos Alberto, que a instituição cuida
apenas da preservação de seu próprio arquivo, não recebendo obras externas ao patrimônio do acervo
para realização de tal processo.
Internamente, a obra encontra-se visivelmente danificada pela ação do tempo e de insetos.
De forma geral, na primeira e segunda parte da obra, podemos observar no texto diversas marcas
de corrosão. Em várias páginas se notam as laterais bem danificadas, com ausência de pedaços, em
algumas, porém, sem comprometer o texto das regras. As estampas, localizadas ao final da obra, estão
em ótimo estado de conservação, com pouquíssimos pontos de corrosão, sem nenhuma mutilação das
partes laterais como o exemplar digital da BN-Pt.
O exemplar consultado passou a fazer parte do acervo da instituição através da doação
de Alfredo de Barros Martins, um antigo membro e sócio da instituição, cuja dedicatória encontra-se
registrada à data do dia 1º de junho de 1916, em folha adicionada à obra, na encadernação.
Após nossa consulta à obra, em 17 de outubro de 2013, a catalogação digital do acervo
foi atualizada pela bibliotecária-chefe da instituição. Agora se pode ler o nome completo do tratado, o
doador da obra, juntamente, com a data do feito.
REAL GABINETE PORTUGUÊS
Autor
Título

Ribeiro, Manoel da Paixão
Nova arte de viola, que ensina a tocalla com fundamento sem mestre, dividida em duas
partes, huma especulativa, e outra practica: com estampas das posturas, ou pontos naturaes, e accidentaes: e com alguns minuettes, e modinhas por musica, e por cifra, obra util
a toda a qualidade de pessoas: e muito principalmente ás que seguem a vida litteraria, e
ainda das senhoras / dada a luz por Manoel da Paixão Ribeiro.
Publicação/Produção Real Officina da Universidade, 1789
Antigo possuidor
Obra doada para o Real Gabinete Português de Leitura por Alfredo de Barros Martins em
01 de junho de 1916
Assuntos
Instrumentos musicais
Teoria musical
Viola
Qualidade
Obra rara
Localização
RGPL ARM 4 E 36
Registro
90615
CDU
787.2

Por meio da consulta à ficha catalográfica em papel da obra, a mesma aponta para existência
de um segundo exemplar no acervo do RGP (nº: 7.448). Entretanto, segundo informação prestada
pela bibliotecária-chefe da instituição, o exemplar em questão encontra-se extraviado, possivelmente,
armazenado erroneamente dentro do próprio arquivo, fora de seu local de registro.
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Considerações parciais
Até o presente momento, foi possível localizar a existência de oito exemplares do tratado
de Paixão Ribeiro, sendo que, um deles, ainda encontra-se extraviado. A descrição catalográfica dos
acervos tem contribuído para noticiar o histórico de circulação da obra e seu atual estado de conservação.
O baixo/alto quantitativo da obra vem preservando sua raridade histórica ainda nos dias atuais.
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Memória, hábito e esquecimento: uma investigação
pela via fotográfica dos caminhos compositivos da
obra “Em busca do tempo perdido”, de Marcel Proust
Saulo Germano Sales Dallago (Professor - EMAC/UFG)

sauloator@uol.com.br

Resumo: O presente estudo buscar investigar, através da relação do escritor francês Marcel Proust com a fotografia e algumas
passagens de sua obra “Em Busca do Tempo Perdido” que façam referência ao objeto fotográfico, os caminhos compositivos
do literato para a produção de seu referido livro, utilizando-se, para tanto, de situações que envolvem as múltiplas relações
entre a memória, o hábito e o esquecimento. Como o objeto fotográfico poderia, em seu duplo viés estético e memorialístico,
ter sido incorporado enquanto signo na obra de Proust? Para tanto, uma diferenciação entre dois tipos de memória presentes
em sua narrativa, a memória voluntária e a memória involuntária, torna-se fundamental para compreendermos como agem
as forças, por um lado, do hábito e, por outro, do esquecimento, no que diz respeito a utilização, por parte do escritor, de
objetos que possam servir de artefatos de memória em sua performance literária. Este estudo tem por objetivo compreender
os caminhos compositivos da obra proustiana, tendo como eixo para tal intento a investigação acerca do objeto fotográfico,
e se vincula a tese de doutorado defendida em 2012, junto ao programa de pós gradução em história da UFG, intitulada
“Performance e Fotografia: um estudo sobre memória, signo e escritura na obra Em busca do tempo perdido, de Marcel
Proust”, sob orientação do prof. Dr. Márcio Pizarro Noronha.
Palavras-chave: Memória; Fotografia; Literatura.

Memory, oblivion and habit: an investigation by means of photographic
compositional paths of the book “In search of lost time” by Marcel Proust
Abstract: This study seeking to investigate, through the relationship of the French writer Marcel Proust with photography
and some passages of his work “ In Search of Lost Time “ making reference to the photographic object, compositional paths
to literary production of his book said, using, therefore, of situations that involve multiple relations between memory, habit
and forgetfulness. As the photographic object could, in its dual aesthetic bias and memoir, have been incorporated enquando
sign in Proust’s work? Therefore, a distinction between two types of memory present in his narrative, voluntary memory
and involuntary memory, it becomes crucial to understand how the forces act on the one hand, the habit and, secondly, of
forgetfulness, so far regarding the use, by the writer of objects that can serve as artifacts of memory in his literary performance.
This study aims to understand the compositional paths of Proustian work, having as axis for such purpose the investigation of
the photographic object, and links the doctoral thesis defended in 2012, with the post graduate degree program in the history
of UFG, entitled “ performance and Photography: a study on memory, sign and deed in the work in search of Lost Time,
Marcel Proust “, under the guidance of prof. Dr. Márcio Pizarro Noronha.
Keywords: Memory; Photography; Literature.

Introdução
O escritor francês Marcel Proust, ao longo de toda sua vida e, principalmente, em sua
juventude, foi um entusiasta por retratos fotográficos, tendo enviado vários a seus amigos e pessoas
de sua estima, como também recebido vários outros (BRASSAI, 2005). Esta intensa correspondência
fotográfica permitiu ao escritor, nos anos finais de sua existência (que coincidem com seus anos de quase
absoluta reclusão, com o objetivo de finalizar sua obra Em busca do tempo perdido), contar com um
gigantesco acervo fotográfico, verdadeiro tesouro que, enquanto documento ao mesmo tempo estético
e memorialístico, possivelmente forneceu-lhe inspiração para a composição dos personagens de seus
livros, saídos, assim, de um detalhado mosaico de modelos.
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Desenvolvimento
O retrato fotográfico, desta forma, permitiria ao escritor contar com um suporte material
para sua memória, servindo-lhe de estopim para recordar várias passagens vividas junto às pessoas
capturadas pelo flash do instantâneo. Observar as fotografias como um exercício de memória, resgatando
do passado momentos, lugares, falas e situações, possibilitando-lhe pela via do olhar atingir aquela
pequena centelha tão valiosa para o eu rememorante em seu esforço de evocação: o reconhecimento.
Sobre o reconhecimento, Paul Ricouer afirma
Considero o reconhecimento como o pequeno milagre da memória. Enquanto milagre, também
ele pode faltar. Mas quando ele se produz, sob os dedos que folheiam um álbum de fotos, ou
quando do encontro inesperado de uma pessoa conhecida, ou quando da evocação silenciosa
de um ser ausente ou desaparecido para sempre, escapa o grito: “É ela! É ele!” E a mesma
saudação acompanha gradualmente, sob cores menos vivas, um acontecimento rememorado,
uma habilidade reconquistada, um estado de coisas de novo promovido á ‘recognição’. Todo o
fazer-memória resume-se assim no reconhecimento (RICOUER, 2007, p. 502).

Voltando à pessoa de Marcel Proust, temos o relato de sua ex-governanta, Céleste Albaret,
que conviveu com ele durante muitos anos e, principalmente, durante os já referidos anos de reclusão
do escritor para finalização de sua obra, afirmando em várias passagens de suas memórias sobre Proust
que o escritor contava com uma vasta coleção de fotografias e retratos. Segundo Albaret, ao descrever
a composição do quarto do literato no apartamento onde viveu (número 102, Boulevard Haussmann,
Paris) entre os anos de 1906 e 1919
Contra a parede, à esquerda da porta que usávamos, ficava, em primeiro lugar, um pequeno
móvel chinês, sobre o qual foram colocadas as fotos, notadamente as de seu irmão e dele mesmo,
ambos ainda crianças, e no qual havia gavetas nas quais ele guardava dinheiro e documentos
bancários – quando saía, em geral, ele me pedia para pegar e lhe dar o dinheiro de que precisava.
Ao lado desse pequeno móvel, havia uma grande cômoda em palissandra, par do armário de
vidro, com um tampo de mármore branco que apoiava duas taças brancas com a borda denteada
que emolduravam uma pequena estátua branca também, do Menino Jesus coroado com cachos
de uva [...] E nas gavetas da cômoda, toda espécie de fotografias e de lembranças, reunidas ali
ao longo dos anos (ALBARET, 2008, p. 79).

Analisando sua obra, uma importante passagem onde a fotografia ocupa lugar central no
desenrolar das peripécias do herói proustiano encontra-se no livro Sodoma e Gomorra, quarto volume de
Em busca do tempo perdido. Trata-se do episódio do retorno ao hotel de Balbec, onde ficara hospedado
com a avó há alguns anos, antes da morte desta. Na primeira estadia, a avó do herói fizera-se fotografar
pelo seu amigo Robert Saint-Loup, o que provocou, por parte do neto, críticas ferinas e observações
maldosas sobre a velha dama. Entretanto, nesta segunda estadia, ele descobre através da criada Françoise
que sua avó naquela época estava bastante doente e insistiu em ser fotografada para que o neto tivesse
uma última lembrança dela. Esta informação faz o herói sofrer duplamente, por um lado, por perceber
que sua avó se fora para sempre (o que também havia acontecido, de forma até mais intensa, a algumas
páginas atrás na narrativa, quando abaixa-se para descalçar as botas e, esta postura corporal, traz a tona
uma memória involuntária – sobre a qual falaremos mais adiante – a respeito de sua última estadia ali,
ao lado da avó); e, por outro, por dar-se conta de que o que considerara uma “puerilidade quase ridícula
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do coquetismo” (PROUST, 2008, p. 195), na verdade escondia o desejo de sua avó de deixar para o neto
uma recordação fotográfica por prever a aproximação inevitável e breve de sua morte.
Seguindo, poderemos perceber na narrativa que a dor que a observação desta fotografia lhe
causara de início, ao tomar conhecimento destes fatos em torno de sua avó que antes ignorava, vai se
aplacando e dando lugar a outros sentimentos e percepções em relação à fotografia – muito provavelmente,
pelo fato de o herói ir-se habituando a observar a foto (logo adiante, discorreremos um pouco mais sobre
a questão do hábito). Importante citar, também, que pouco antes da revelação de Françoise, o herói
olhava a fotografia e via a avó como uma estranha, e apenas uma longa e demorada contemplação do
documento fotográfico faz com que exclame consigo mesmo: “‘É minha avó, eu sou seu neto’, como um
amnésico reencontra o seu nome, como um doente muda de personalidade” (PROUST, 2008, p. 214).
Algumas páginas à frente, veremos o herói afirmar
Alguns dias mais tarde, a fotografia que Saint-Loup tirara me era agradável de olhar; não
despertava a lembrança do que me dissera Françoise porque não mais me havia deixado e eu me
habituava a ela. Mas em face da idéia que eu fazia do seu estado tão grave, tão doloroso naquele
dia, a fotografia, aproveitando ainda as manhas que tivera minha avó e que conseguiam enganarme mesmo depois de me haverem sido reveladas, ma mostrava tão elegante, tão descuidada sob
o chapéu que lhe ocultava um pouco o rosto, que eu a via menos infeliz e com mais saúde do
que tinha imaginado (PROUST, 2008, p. 218).

Logo adiante, o herói proustiano nos relata que, diferentemente dele, sua mãe nunca
conseguia olhar esta fotografia da própria mãe, pois via nesta foto mais uma espécie de insulto da
enfermidade, tomando conta de sua genitora, do que a face verdadeira desta (PROUST, 2008). Conforme
nos conta Brassai (2005), este episódio muito provavelmente foi inspirado a Proust pelo ataque de
apoplexia que sua mãe sofrera em 1905 na cidade de Évian. Na época, a mãe do escritor, bastante doente
e prevendo sua morte próxima (exatamente como a avó de Em busca do tempo perdido), pediu a uma
amiga que a fotografasse para deixar uma última lembrança ao filho. E, também exatamente como a
avó do herói, conforme lhe conta Françoise, tivera dúvidas se tirava ou não a fotografia, por se achar
de muito mau aspecto, afirmando a personagem fictícia, inclusive: “Isto ainda é pior que fotografia
nenhuma” (PROUST, 2008, p. 215). A mãe de Marcel Proust teria tido o mesmo temor de, ao tentar
deixar uma recordação através da fotografia, acabar deixando uma lembrança muito triste devido ao seu
grave estado de saúde.
Após esta breve digressão em torno de uma passagem em comum entre a vida e a obra
de Proust, cabe-nos, agora, fazer um debate um pouco mais aprofundado em torno da memória, do
reconhecimento e da fotografia, enquanto suporte entre o aqui presente e o passado rememorado. Isto
porque, embora possamos afirmar o poder do documento fotográfico enquanto objeto privilegiado para
a efetivação do reconhecimento, não podemos nos esquecer de uma força contrária bastante poderosa,
capaz de empalidecer todo e qualquer suporte material para a memória e que, para Proust, é aquilo que
nos faz mergulhar no turbilhão da vida, deixando-nos levar inconscientemente, sem que percebamos o
tempo que é perdido a cada minuto transcorrido: trata-se do hábito.
Trazendo novamente um trecho da obra proustiana podemos separar e nos deter sobre uma
determinada parte do mesmo. O trecho, presente no segundo volume de Em busca..., intitulado À sombra
das raparigas em flor, faz referência ao reconhecimento que se dá com o narrador proustiano ao ouvir
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as palavras “família do Diretor do Ministério dos Correios”, e é acompanhada das seguintes palavras do
autor a respeito do hábito
Ora, as lembranças de amor não abrem exceção às leis gerais da memória, regidas também estas
pelas leis mais gerais do hábito. Como o hábito enfraquece tudo, o que melhor nos recorda uma
criatura é justamente o que havíamos esquecido (porque era insignificante e assim lhe havíamos
deixado toda a sua força) [...] Na plena luz da memória habitual, as imagens do passado pouco
a pouco empalidecem, apagam-se, nada mais resta delas, não mais a tornaremos a encontrar
(PROUST, 2006, p. 267).

Pensando nesta relação entre a observação cotidiana de algo e a força do hábito, já na
primeira descrição de uma experiência com a memória involuntária – tipo de memória que perpassa
toda a narrativa proustiana e que, diferente da memória voluntária, regida pelo hábito, acontece de
forma instantânea e tem o poder de resgatar os sentimentos ligados à lembrança – nas páginas iniciais de
No Caminho de Swann (primeiro dos sete volumes de Em busca do tempo perdido), o escritor francês,
após a famosa passagem na qual ingere o biscoito nomeado madeleine com alguns goles de chá, ação
que imediatamente o tira de seu estado comum para elevá-lo a um sentimento poderoso de retorno ao
passado, desvenda o segredo dos sentimentos que o assaltam, ligando-os a uma determinada época
pretérita de sua vida (infância em Combray), e explica o porquê de o gosto, o sabor, o paladar ativado
pelo alimento possuir a capacidade de insuflar-lhe sentimentos que se ligam a um tempo perdido nas
lembranças, e outro de seus sentidos, como a visão, não
Aquele gosto era o do pedaço de madalena que nos domingos de manhã em Combray (pois
nos domingos eu não saia antes da hora da missa) minha tia Leónie me oferecia, depois de o
ter mergulhado em seu chá da Índia ou de tília, quando ia cumprimentá-la em seu quarto. O
simples fato de ver a madalena não me havia evocado coisa alguma antes que a provasse; talvez
porque, como depois tinha visto muitas, sem as comer, nas confeitarias, sua imagem deixara
aqueles dias de Combray para se ligar a outros mais recentes (PROUST, 2006, p. 73-74).

Nesta passagem fica claro que, para o herói proustiano, o fato de se habituar a ver o biscoito
sem, no entanto, prová-lo, tirara todo o poder que as formas e cores da madaleine, capturadas pelo
seu olhar, poderiam ter possuído de despertar-lhe sentimentos de lembrança em relação a Combray. O
hábito, por assim dizer, havia amortecido seu olhar para com aquele alimento – coisa que, por outro
lado, o gosto, o paladar, por ter escapulido já a muitos anos de seus hábitos, ainda mantinha e, de fato,
foi capaz de provocar-lhe uma memória involuntária.
Entretanto, é preciso ressaltar também que, por outro lado, Marcel Proust, sabedor desta
força mortificadora do hábito, não apenas teorizou sobre ela em seus escritos literários, mas também,
em vida, acabou por desenvolver estratégias para não tornar-se completamente refém de seu poder e,
portanto, permitir que lembranças suas fossem embotadas pelo poder deste “vilão”. Há uma importante
passagem nas memórias de Céleste Albaret, que tem como principal fator a presença de uma fotografia
e sua relação com o escritor, que imediatamente nos remete ao já citado episódio em relação à fotografia
da avó do herói, que na vida real poderia ter sido muito bem a fotografia de sua mãe.
Esta passagem, também retirada de Senhor Proust, nos relata um episódio relativo à fotografia
da mãe do escritor, e da profundidade da dor que o mesmo sentia pela perda de sua genitora, que nos
ilustra muito bem a relação de Proust com o hábito. Assim nos conta a antiga governanta do literato:
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Os únicos momentos que tive para julgar a profundidade dessa ferida foram quando me pediu
para lhe trazer, de uma gaveta da cômoda do quarto, uma fotografia de sua mãe. Se ele falava, era
para me detalhar o traje. Mas, muito rápido, ele deixava a imagem de lado e pedia para guardála. Uma única vez me pediu para endireitar a fotografia sobre o ângulo da lareira, para permitir
que ele a visse de sua cama. Ele a manteve assim durante dois ou três dias depois me chamou:
– Querida Céleste, preciso retirar essa fotografia de mamãe daqui. Veja, nós nos habituamos, e o
hábito impede que sintamos a lembrança dos seres e das coisas como deveríamos (ALBARET,
2008, p. 178).

Comparando este episódio com o ocorrido em Sodoma e Gomorra, podemos perceber que,
diferente de seu herói, o escritor procura resguardar-se da força mortificadora do hábito, não permitindo
que a fotografia, pela observação contínua, perdesse aquilo que poderia despertar-lhe em relação à sua
mãe – como já citado, o personagem fictício acaba por transformar completamente os sentimentos em
relação à fotografia da avó, principalmente por se habituar à foto (coisa, que aliás, na ficção, a mãe do
narrador acaba seguindo os passos da figura real do escritor, não se permitindo olhar demasiadamente a
foto, ainda que por motivos diversos deste).
Por outro lado, embora reconheçamos nas palavras e ações de Proust a já repetida característica
que possui o hábito em nos distanciar da verdadeira imagem que as lembranças e recordações poderiam
nos trazer do passado, precisamos, também, reconhecer que o hábito é condição essencial para a
existência humana, uma vez que o ser humano é um ser de hábitos – e, justamente, a partir do hábito,
podemos romper o véu dos dias e ações cotidianos para, por trás deste pesado invólucro, encontrarmos
a face poética e viva de nós mesmos numa outra temporalidade.
É o que nos diz, por exemplo, Samuel Beckett, ao analisar a obra proustiana, comentando
sobre a relação entre a memória e o hábito
As leis da memória estão sujeitas às leis mais abrangentes do hábito. O hábito é o acordo
efetuado entre o indivíduo e seu meio, ou entre o indivíduo e suas próprias excentricidades
orgânicas, a garantia de uma fosca inviolabilidade, o pára-raios de sua existência. O hábito
é o lastro que acorrenta o cão a seu vômito. Respirar é um hábito. A vida é um hábito. Ou
melhor, a vida é uma sucessão de hábitos, posto que o indivíduo é uma sucessão de indivíduos
(BECKETT, 1986, p. 14).

Partindo desta relação entre memória e hábito, podemos trazer à discussão outro elemento
que dialoga com as categorias da recordação e da percepção: trata-se do esquecimento. Da mesma forma
que estamos relacionando o hábito com sua capacidade de embotar memórias, empalidecer lembranças,
enfraquecer nossa capacidade de encontrarmos o passado como realmente era, temos o esquecimento
como uma espécie de outro lado da moeda do já comentado reconhecimento, e numa conexão por
filiação com o hábito – hábito que nos faz esquecer de nós mesmos, do ser que éramos no passado, protoser do que somos hoje, modificados pela calamidade do ontem.
Se pela via do esquecimento temos o trabalho da memória e, portanto, a lembrança,
recordação, reconhecimento, fazendo um caminho inverso, o que viabilizaria o hábito, o que chamaria
e pediria o trabalho do já famoso hábito, sabendo que “a devoção perniciosa ao hábito paralisa nossa
atenção, anestesia todos os servos da percepção cuja cooperação não lhe seja absolutamente essencial”
(BECKETT, 1986, p. 15), o que teríamos? A desatenção. O imprevisto. O diferente. O estranho. O susto.
O sofrimento. Ainda segundo Beckett
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A obrigação do hábito, em torno à qual descreve os arabescos fúteis e estupeficantes de seus
próprios excessos, consiste no perpétuo ajustar e reajustar de nossa sensibilidade orgânica às
condições de seus mundos. O sofrimento representa a omissão deste dever, seja por negligência
ou ineficácia; o tédio representa sua performance adequada. O pêndulo oscila entre estes dois
termos: Sofrimento – que abre uma janela para o real e é a condição principal da experiência
artística, e Tédio – com seu exército que deve ser considerado como o mais tolerável, já que o
mais duradouro de todos os males humanos (BECKETT, 1986, p. 21-22).

Numa importante passagem de À sombra das raparigas em flor, segundo volume de Em
busca do tempo perdido, temos uma notória descrição que, ao mesmo tempo, faz referência ao hábito,
ao desconforto gerado pela ausência dele, e à fotografia. O narrador, ao observar as ações de uma
velha dama que se hospedara no hotel de Balbec onde hospedara-se também com sua avó (velha dama
que descobriremos, algumas páginas adiante, tratar-se de uma antiga amiga de sua avó, a marquesa
de Villeparisis), nota que a mesma, ao chegar àquele local impessoal e desconhecido, procura tomar
algumas atitudes para, escapando ao novo, ao imprevisto, tornar o local mais familiar
[...] e talvez fosse por inconsciente apreensão desse primeiro minuto, que se sabe breve, mas que
nem por isso é menos temido - como da primeira vez em que se mergulha – que aquela velha
dama enviava adiante um criado para colocar o hotel a par da sua personalidade e dos seus
hábitos e, cortando as saudações do gerente, alcançava com uma brevidade em que havia mais
timidez que orgulho o seu quarto, onde cortinas pessoais substituindo as que pendiam antes
das janelas, e biombos e fotografias, colocavam de tal modo entre ela e o mundo exterior, a que
deveria adaptar-se, a divisão de seus hábitos, que era mais na casa dela que viajava e dentro da
qual permanecera [...] (PROUST, 2006, p. 308).

As fotografias pessoais da Marquesa de Villeparisis, assim como cortinas e biombos, faziam
parte de seu arsenal de guerra, capitaneados pela força e apego ao hábito, cuja função era derrotar o
inimigo do desconhecido: aquele primeiro minuto, referido por Proust na citação acima, onde o ser
humano, deslocado de seu habitat natural, está sujeito a toda uma gama de novas impressões e sensações,
as quais teme, é enfrentado pelo lastro que prende o cão a seu vômito, conforme palavras de Beckett; o
ser humano, amparado contra a ameaça do novo, pelos velhos instrumentos e gestos ligados ao hábito.
Ora, o hábito, como substrato de nossa vida cotidiana, guiando nossas ações corriqueiras
(escovar os dentes, pentear os cabelos, pôr o lixo para fora etc.) nos torna espécie de autômatos que,
seguindo uma rotina (necessária, porém maléfica), por um lado, nos conecta com a percepção imediata
das tarefas nas quais estamos imersos e, por outro, nos desliga da percepção de nós mesmos e de nossa
relação com o mundo. A memória, por assim dizer, torna-se também um hábito – a obrigação de se
lembrar, seja de reuniões, compromissos de trabalho, horário de comer, dormir, estudar etc. Ela se atém
ao aspecto utilitário, ao dever de lembrança – tudo aquilo que não for de caráter prático, como o cheiro
do lixo pela manhã que foi transportado até a lixeira da calçada ou o sabor da pasta de dente que
utilizamos em nossa higiene bucal, é esquecido (até certo ponto, como veremos). Um dos derivados
desta memória-hábito, portanto, seria o esquecimento, considerando que é impossível (?) lembrar-se de
tudo; entretanto, o esquecimento, como elemento estranho, é justamente a possibilidade da perturbação
da vida uniforme comandada pelo hábito.
Continuando a seguir as palavras de Beckett, encontramos uma das chaves para deciframos
o trabalho de composição da obra Em busca do tempo perdido pela via da memória
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Assim, a distração é felizmente compatível com a presença ativa de nossos órgãos de articulação.
Repetindo: a rememoração, em seu sentido mais alto, não se aplica a esses extratos de nossa
ansiedade. Estritamente falando, só podemos lembrar do que foi registrado por nossa extrema
desatenção e armazenado naquele último e inacessível calabouço de nosso ser, para o qual o
Hábito não possui a chave – e não precisa possuir, pois lá não encontrará nada de sua útil e
hedionda parafernália de guerra. Mas aqui [...] está armazenada a essência de nós mesmos, o
melhor de nossos muitos eus e suas concreções, que os simplistas chamam de mundo; o melhor
porque acumulado sorrateira, dolorosa e pacientemente a dois dedos do nariz da vulgaridade,
a fina essência de uma divindade reprimida cuja disfazione sussurrada afoga-se na vociferação
saudável de um apetite que abarca tudo, a pérola que pode revelar a mentira de nossa carapaça
de cola e de cal. Pode – quando escapamos para o anexo espaçoso da alienação mental, durante
o sono ou nas raras folgas de loucura diurna. Desta fonte profunda, Proust alçará seu mundo.
Sua obra não é um acidente, mas seu salvamento é. As circunstâncias deste acidente serão
reveladas no ápice desta pré-visão. Um clima de segunda-mão é melhor que nada. Mas não
há por que esconder o nome do mergulhador. Proust o chama de “memória involuntária”. A
memória que não é memória, mas simples consulta ao índice remissivo do Velho Testamento
do indivíduo, ele chama de “memória voluntária”. Essa é a memória uniforme da inteligência
(BECKETT, 1986, p. 24-25).

No trecho supracitado, Beckett aponta de forma mais direta para as relações pré-estabelecidas
em nosso estudo: memória-hábito, enquanto memória da inteligência, memória voluntária, ligada à
percepção, à curiosidade, ao esforço de tudo reter; memória involuntária ligada ao esquecimento, à
distração, à falta de atenção perceptiva.

Conclusões
Finalizando esta discussão no presente trabalho, no mesmo caminho apontando por Beckett,
podemos trazer um trecho de Proust e os signos, de Gilles Deleuze, quando o mesmo nos descreve o
trabalho da memória e da percepção em relação ao ser humano ciumento, uma das temáticas principais
de Marcel Proust graças à relação amorosa estabelecida entre o narrador de Em busca do tempo perdido
e a jovem Albertine:
Vê-se o ciumento pôr todos os recursos da memória a serviço da interpretação dos signos
do amor, isto é, das mentiras do amado. Mas a memória, não sendo solicitada diretamente,
só pode fornecer uma contribuição voluntária, e precisamente porque é apenas ‘voluntária’,
vem sempre muito tarde com relação aos signos a decifrar. A memória do ciumento pretende
tudo reter, porque o menor detalhe pode se revelar um signo ou um sintoma da mentira; ela
quer tudo armazenar para que a inteligência disponha da matéria necessária às suas próximas
interpretações (DELEUZE, 2006, p. 49).

Temos, assim, corroborada pelas palavras de Deleuze, a tese de que a memória voluntária,
gerada pelo esforço de retenção, pela percepção ativada, leva-nos a reter pela força do hábito tudo aquilo
que nos desperta o interesse; todavia, lutando contra seus próprios limites, esta mesma memória é incapaz
de tudo reter e, exatamente naquilo que lhe escapa, é que encontraremos a chave para lembrarmo-nos
de forma mais ampla e irrestrita não do passado exatamente, mas sim de seus aspectos que, ligandose ao presente pela via das sensações, traça o elo entre presente e passado, para além (mas através) de
suas semelhanças e analogias, para aquela íntima característica que ambos possuem, a sua essência. E é
exatamente nesta essência que Proust descobrirá a única forma de “reter” este passado, de evocá-lo em
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sua plenitude: através dos signos da arte. Não por acaso, a narrativa proustiana é vastamente preenchida
por signos artísticos, como fotografias (tema principal deste estudo), mas também por pinturas,
esculturas, edifícios arquitetônicos, representações teatrais e música – esta última, responsável inclusive
pela descoberta final do autor, nas últimas páginas de sua narrativa, do poder dos signos artísticos, ao
apreciar a interpretação do septeto de Vinteuil.
O personagem Vinteuil, músico e professor de música que, na infância do herói, lecionava
em sua pequena cidade natal, Combray, tem importância capital na primeira parte da narrativa, o livro
No Caminho de Swann, onde acompanhamos a relação amorosa entre os personagens Odette e Swann
e, este, toma conhecimento de uma bela música que, para sua surpresa, descobre ser de autoria do velho
(e já falecido) professor de música de Combray, a quem também conhecia. A audição desta sonata fará
Swann sentir uma imensa alegria, a qual não consegue identificar, mas que por fim acaba por ligar
(erroneamente) aos primeiros atos de seu amor por Odette – talvez, exatamente por estar habituado a
relacionar os signos amorosos aos signos artísticos. Esta mesma música, mas em sua completude (na
época de Swann, a sonata e, mais tarde, o septeto), fará o narrador compreender, no último trecho de Em
busca do tempo perdido (O Tempo redescoberto), o chamado à criação artística: ele que acabara de ser
impactado por uma seqüência de memórias involuntárias, ao ouvir a música, decifra o enigma da arte,
única possível de elevar a existência para além das garras destruidoras do tempo.
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Resumo: Neste trabalho, buscou-se compreender até que ponto o processo de simplificação na liturgia católica inerente ao
Concílio Vaticano II (1962-1965) afetou composições cujo uso litúrgico se preservou, no tocante à harmonia. Para tanto,
foram descritas as principais mudanças ocorridas na música e liturgia no Brasil e realizadas análises harmônicas baseadas
na teoria schenkeriana de cinco cantos religiosos populares. A partir da noção de fractais – oriunda das ciências duras para a
História – buscou-se compreender as novas relações cordais no contexto em que se inserem.
Palavras-chave: Música litúrgica; Igreja Católica; Concílio Vaticano II; Canto religioso popular.

New chordal relationships in catholic popular spiritual songs and fractal
diffusion of changes resulting from second Vatican Council
Abstract: In this paper we sought to understand what’s the extent to which the simplification process in liturgy inherent in
Second Vatican Council (1962-1965) affected compositions whose liturgical use was preservedwith regard to harmony. For
both, were descript the most important changes in music and liturgy in Brazil and performed harmonic analyses based on
Schenkerian theory of five catholic (popular) spiritual songs. From the concept of fractals – deriving the exact sciences to
History – we tried to understand the new chordal relationships in the context in which they operate.
Keywords: Liturgical music; Catholic church; Second Vatican Council; Spritual popular canticle.

Introdução
A Igreja Católica no Brasil – enquanto instituição ou sistema social – e sua música
litúrgica passaram por um notório processo de simplificação com Concílio Vaticano II (1962-1965).
Este processo foi marcado principalmente pelo uso da língua vernácula nos rituais religiosos, pelo
fato de o padre passar a presidir as celebrações de frente para a assembleia de fiéis e pelo aumento da
participação desta no rito.
O repertório litúrgico sofreu modificações tanto pelo esquecimento de grande parte
considerável das compostas em latim – em razão da dificuldade de adaptação do texto traduzido – quanto
pelo surgimento de novas músicas, mais próximas do cotidiano dos fiéis. No repertório pré-conciliar
que sobreviveu, foi possível perceber mudanças na textura, no ritmo harmônico e nas tonalidades
empregadas. Estas mudanças se justificam pelo intuito de tornar o repertório mais acessível a outros
instrumentos que não o órgão e a vozes que não necessariamente as mais agudas do coro. Neste trabalho,
investigou-se a mudança do aspecto harmônico, com a cifragem alfabética das músicas, antes escritas
para órgão em duas claves. Note-se que este fenômeno não é exclusivo do catolicismo, mas tem ocorrido
mais recentemente em igrejas protestantes tradicionais que republicaram seus hinários em versão
cifrada, preservando ou não a harmonização coral anterior. Se diverge em relação às causas, o fenômeno
aproxima os católicos e protestantes no tocante ao efeito: a maior aproximação da realidade dos fiéis
e a democratização do acesso ao repertório por músicos que não necessariamente lêem partituras. Da
cifragem dos hinários resulta um maior espaçamento entre as mudanças de acordes, geralmente a cada
compasso, possibilitando aos instrumentos harmônicos realizar também as divisões rítmicas.
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Segundo Julio Amstalden (2001, p.190-194), a música litúrgica no Brasil após o Concílio
Vaticano II teve dois momentos marcantes: na década de 1960, a música ainda se pautava pelos
referenciais do cantochão e da música erudita, ao passo que da década de 1970 até o presente, se percebe
no novo repertório a simplificação da harmonia, repetição de notas em profusão nas melodias, ritmos
sincopados ou pontuados e tonalidades que passaram a privilegiar um registro vocal mais grave.
Para a compreensão das mudanças na harmonia em um repertório que sobreviveu ao advento
do Concílio, foram escolhidos cinco cantos religiosos populares a fim de analisá-los de acordo com os
padrões schenkerianos, em suas versões pré e pós-conciliares. Este gênero de música religiosa mais
simples, geralmente composto em vernáculo e de fácil assimilação tinha sua execução limitada ao
exterior dos templos, em procissões e com a possibilidade de ser acompanhado por bandas de música,
segundo o motu proprio “Tra le Sollecitudini”, documento de Pio X que disciplinava a música sacra
como um “código jurídico” (SOBRE MÚSICA SACRA, 1903). Por sua eficiência na comunicação com
os fiéis, seu uso foi gradativamente ampliado em normas posteriores. Com o advento do Concílio este
gênero se tornou hegemônico na liturgia católica.
Foram escolhidos como amostras os cantos Viva a Mãe de Deus e Nossa; Rorate coeli
desuper; A nós descei, divina luz; A morrer crucificado; e Tantum ergo. Para cada canto foram adotadas
duas versões, uma da década de 1960 ou anterior e outra mais próxima do presente. A análise harmônica
levou em consideração a contagem de acordes e sua tipologia (graus). Os gráficos apresentam somente
a linha do baixo, transpondo-se a versão mais recente para a tonalidade da mais antiga a fim de facilitar
a comparação de ambas. Deste modo, se analisou o processo de transmissão do repertório no tocante ao
aspecto harmônico.
Seguiu-se o método formulado por Heinrich Schenker (1868-1935), enfocando não a
estrutura fundamental (Ursatz) – segundo Neumeyer e Tepping (1992, p.1), “os aspectos mais básicos e
naturais da harmonia, melodia e contraponto” empregados em uma composição e, na maioria dos casos,
tônica-dominante-tônica –, mas camadas estruturais intermediárias, ou seja, estágios que separam a
estrutura fundamental e a composição tal como apresentada na partitura. As camadas estruturais médias
pressupõem, por sua vez, a interação entre a estrutura e os prolongamentos (notas ou harmonias distintas
das notas e acordes estruturais que revelam importâncias estruturais diversas).
Apresentadas as camadas estruturais intermediárias, estas foram comparadas à harmonização
corrente após a década de 1970. Os resultados destes procedimentos foram relacionados às principais
mudanças na história da Igreja Católica para comprovar ou refutar a hipótese de que as mudanças da
Igreja se refletiram no repertório musical de forma fractal.
Fractais, em termos simples, são formas geométricas elementares, cujo padrão pode repetirse indefinidamente, gerando complexas figuras que preservam em cada uma de suas partes a
singularíssima propriedade de representar o todo. [...]
Talvez a idéia fique mais bem compreendida se pensarmos que todos os tecidos orgânicos,
independentemente de espécie que tomemos por exemplo, diferenciam-se a partir de um único
código genético e expressam à sua maneira certas qualidades e funções que lhe são específicas
[...] (PIMENTEL e URBAN, 2003, p. 17-19).

O Concílio Vaticano II foi compreendido como uma resposta da Igreja aos estímulos
provenientes de seu entorno. Enquanto sistema social – a exemplo de um ser vivo – a instituição foi
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capaz de recriar suas relações internas – autopoiese – a partir da comunicação com o entorno, que lhe
exigia adequação aos tempos modernos (LUHMANN, 1997).
O trabalho a apresenta uma visão geral das principais mudanças que ocorreram na Igreja e sua
música com o Concílio, seguida de uma descrição pormenorizada das músicas escolhidas. Finalmente,
procedeu-se à análise musical para que fosse comprovada ou refutada a hipótese da difusão fractal das
mudanças na Igreja.

Os impactos do Concílio Vaticano II
A mudança mais divulgada em relação ao Concílio Vaticano II diz respeito ao uso da língua
vernácula nas cerimônias religiosas e na mudança de orientação do padre no altar: antes de costas para os
fiéis; depois, virado para a comunidade. Apesar de o latim ter sido preservado por Roma, o uso da língua
vernácula era permitido por ser “útil ao povo”.
Segundo Juliano Dias (2011), a simplificação da liturgia de forma geral e em particular da
oração eucarística serviu a uma proposta de ecumenismo na qual igrejas cristãs católicas e protestantes
tornariam a se unir sob a autoridade do pontífice romano. O Concílio Vaticano II representou sem dúvida
uma abertura da Igreja às provocações de seu entorno, sobretudo a necessidade de maior adequação à
modernidade e o crescimento do protestantismo. Esta abertura foi muito mais radical, entretanto, no
Brasil e na América Latina, onde a Teologia da Libertação se revelava hegemônica ao tempo do Concílio
e após. De acordo com esta visão teológica, a Igreja deveria se ocupar da realidade, privilegiando pobres
e jovens, intervindo ativamente nos planos político e social – preocupações que seriam condenadas na
visão anterior do Catolicismo como seculares e até mesmo comunistas. Esta mudança de prioridades
teve seus reflexos na liturgia e na musica: a memória musical europeia perdia sentido, por se associar
à Igreja da opressão. Assim, compositores “eruditos” como Osvaldo Lacerda, que então participavam
da comissão de música da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (AMSTALDEN, 2001, p.188)
passaram a representar um antagonista. A “Igreja autóctone da libertação” carecia do florescimento de
um novo repertório.
Hoje, sabe-se não somente que a peculiar intenção de ecumenismo que inspirou o Concílio
foi frustrada, mas que esta gerou uma verdadeira crise de identidade no catolicismo graças à atenuação
da sua alteridade em relação ao protestantismo (CANDAU, 2011). O retorno à identidade poderia ser, por
outro lado, um elemento gerador de novas divisões. Deste modo, observa-se, sobretudo nos pontificados
de João Paulo II e Bento XVI, uma tolerância regrada das diversidades internas de expressões do
catolicismo.
Do ponto de vista musical, como já foi dito, no início do século XX o canto em vernáculo tinha
papel limitado na vida da Igreja, cujo lugar central era ocupado pelo canto gregoriano e pela polifonia,
sobretudo a palestriniana (DUARTE, 2012). Gêneros musicais diretamente ligados à religiosidade
popular foram combatidos pela Igreja institucionalizada. A sobrevivência do canto religioso popular
às mudanças do Concílio se explica em parte pela eficiência de transmissão da mensagem religiosa –
músicas estróficas em latim ou vernáculo que quase sempre possuíam um refrão simples, com melodias
de fácil memorização e grandes uníssonos – e em parte pelo fato de seu uso ininterrupto o ter feito
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integrar a memória coletiva e, portanto, a identidade (CANDAU, 2011) do catolicismo no Brasil. Dentre
coletâneas de cantos religiosos populares, estão a Nova coleção de cantos sacros (FRANCESCHINI,
1952), Hosana! e Cecília, da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a mais difundida: Harpa de Sião,
organizada pelo padre verbita João Batista Lehmann (1961). Após o Concílio Vaticano II, à exceção dos
cantos religiosos populares, quase nenhum repertório pré-conciliar sobreviveu, tendo sido criado um
novo repertório com as características já enunciadas: tonalidades mais graves, maior repetição de notas,
a inserção de ritmos brasileiros e harmonia a simples.

Descrição das amostras
Os cantos religiosos populares tal como executados anteriormente ao Concílio Vaticano II
foram selecionados nas coleções de Lehmann (1961) e Franceschini (1952). Estas obras foram apresentadas
na forma de melodia acompanhada por órgão harmonizado a quatro vozes ou como harmonização coral.
Para fins de análise, foram consideradas as linhas do Baixo da harmonização. Seus correspondentes
pós-conciliares foram extraídos do Hinário Litúrgico da CNBB (1987; 2003), de uma apostila oferecida
em um curso de formação em liturgia e música religiosa pela Arquidiocese (2000) de São Paulo e
buscando uma ampliação do conceito de fontes, também de um site que disponibiliza gratuitamente
cifras de músicas (CIFRAS, [20--]). Esta escolha pareceu particularmente relevante em razão da grande
circulação de informações na internet e da facilidade de acesso a estas informações. A amostragem não é
suficientemente grande para representar os cantos religiosos populares que continuaram a ser executados
após o Concílio, mas aponta para tendências que o autor observou por mais de dez anos como organista
e regente de coros em igrejas católicas.
O canto Viva a Mãe de Deus e nossa foi composta e harmonizada provavelmente na primeira
década do século XX. Em 1913, Furio Franceschini o utilizara como tema na obra para órgão Variações
sobre os temas dos Hinos de Nossa Senhora Aparecida. A divisão formal da obra se dá em refrão e
estrofes. Pela temática mariana, seu uso é amplo ao longo do ano litúrgico.
Rorate, coeli, Desuper (LEHMANN, 1961, p.1) e sua contraparte totalmente em
vernáculo, Quando virá, Senhor (CNBB, 2003, p.85) têm a melodia do cantochão – música oficial da
Igreja Romana – de mesmo título latino como refrão para estrofes compostas como canto religioso
popular. A harmonização das estrofes no hinário de Lehmann evidencia uma ambiguidade entre os
modos maior e menor, reforçando seu caráter modal (ex.1). Na versão pós-conciliar a harmonização
é claramente menor, mas curiosamente soa mais modal, pois o quinto grau raramente é apresentado
com a terça alterada. Em outras palavras, o modo menor não é tratado com empréstimos modais no
sétimo grau – sugerindo a idéia de mistura de modos (NEUMEYER, TEPPING, 1992, p. 27, 81-82)
– mas como modo menor puro. Rorate coeli desuper é um canto próprio do Advento, período que
antecede o Natal.
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Exemplo 1: Gráfico dos compassos iniciais de Rorate coeli desuper (Lehmann, 1961, p.1) e Quando virá, Senhor, o dia (CNBB,
2003, p.85). Os dois primeiros compassos revelam a ambiguidade gerada pela harmonização no terceiro grau da tonalidade.

A morrer crucificado é cantado na Sexta-feira Santa e A nós descei, na festa de Pentecostes
e em missas do Espírito Santo. Como Rorate coeli desuper, ambos possuem, na versão de Lehmann,
uma introdução instrumental que não foi repetida no Hinário Litúrgico da CNBB e que foi, por esta
razão, desconsiderada para fins de comparação. Neste hinário foram acrescentadas estrofes em A nós
descei, divina luz que não estavam na versão de Lehmann, razão pela qual não foram consideradas. A
morrer crucificado foi a única música a ter sua tonalidade original preservada. Quanto às demais, têmse a seguinte relação: A nós descei divina luz, de Sol Maior para Mi maior; Rorate coeli, de Ré menor
para Dó menor; Tantum ergo, de Fá maior para Ré maior; Viva a mãe de Deus e nossa, de Sol menor
para Mi menor.
Finalmente, Tão sublime sacramento foi uma versão prosodicamente bem-sucedida de
Tantum ergo, cantado nas solenidades que têm como temática a Eucaristia (Corpus Christi, Quinta-feira
Santa e outras). A melodia que sobreviveu estava entre dezenas de outras para este texto. Supõe-se que a
sobrevivência tenha sido motivada pela difusão desta melodia por meio da Harpa de Sião de Lehmann
(1961, p.93). Nesta versão consta uma introdução de dois compassos, que foi desconsiderada para fins
de comparação por não se repetir na versão somente cifrada, online.

Análise musical
De modo geral, a análise por meio de gráficos possibilitou perceber uma redução significativa
no número de acordes, privilegiando-se sempre acordes que na análise schenkeriana ocupam níveis
estruturais. Nos gráficos elaborados, apresentou-se o baixo como se encontra na fonte mais antiga, o
primeiro middleground – gráfico de nível intermediário – mais superficial no qual já foram apontadas
as relações cordais e um middleground mais profundo, no qual foram considerados apenas os acordes
de importância estrutural mais destacada. Os gráficos revelaram de modo geral grande aproximação
entre os acordes mais estruturais do segundo middleground e a situação na fonte mais recente (quarto
pentagrama), tanto em relação à quantidade de acordes (tab.1), quanto em relação aos graus (labels)
dos acordes.
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Música / Quantidade
A morrer crucificado
A nós descei, divina luz
Rorate coeli desuper / Quando virá, Senhor
Tantum ergo / Tão sublime sacramento
Viva a Mãe de Deus e nossa

Versão antiga
22
22
40
28
39

Middleground 2
6
12
23
11 (15)
13

Versão recente
8
15
25
16
18

Tabela 1: Quantidade de acordes de cada canto religioso popular analisado. O número entre parênteses em Tantum ergo
considera quatro acordes, que acompanham o texto “Amen” por nós tratado musicalmente como Coda.

As análises revelaram ainda que enquanto na harmonização coral a quatro vozes uma voz
interna geralmente acompanha a movimentação do soprano (por relação de terças ou sextas), ao passo
que, na melodia acompanhada (versões mais recentes) as variações de alturas da melodia soam como
notas vizinhas, resultando assim uma quantidade menor de acordes.
Nos casos de A nós descei, divina luz, Tantum ergo e Viva a Mãe de Deus e nossa (ex.2), se
observou a presença do prefixo, ao passo que em A morrer crucificado, a nota estrutural do nível mais
profundo foi apresentada no primeiro acorde. Os três casos de prefixos dizem respeito ao movimento de
acorde de dominante que resolve na tônica, utilizados em razão da prosódia do texto, que de igual modo
determinou que estes prefixos acontecessem em compassos anacrústicos, aparecendo a fundamental do
acorde no tempo forte seguinte.

Exemplo 2: Visão geral do gráfico de Viva a mãe de Deus e nossa. No primeiro pentagrama, vê-se a situação na fonte mais
antiga e no quarto, na mais recente. O segundo pentagrama apresenta o primeiro middleground e o terceiro pentagrama, o
segundo middleground com redução cordal.

As músicas que apresentaram maior semelhança entre o middleground pré-conciliar e a
versão pós-conciliar foram Tantum ergo, Viva a Mãe de Deus e nossa e Rorate coeli desuper, nesta
ordem. Os prolongamentos mais frequentemente encontrados na passagem do primeiro para o segundo
middleground – com acordes excluídos, portanto – foram notas vizinhas, bem como o preenchimento de
intervalos com linhas diatônicas.
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Considerações finais
As análises realizadas revelam que se repetem, no processo transmissão do repertório
estudado, as características musicais observadas por Amstalden em novas composições. Apesar de
auditivamente o resultado cordal ser menor, em uma estrutura mais próxima da fundamental o ritmo
harmônico se preservou. Neste sentido, as análises pelo método schenkeriano são eficientes não apenas
para que se entenda esta transição, mas para que se desenvolva outra escuta de obras com harmonização
coral, menos pautada pela morfologia dos acordes (graus) e mais por sua funcionalidade.
Os dois aspectos aqui destacados – tonalidade e harmonização – garantiram que este
repertório se tornasse mais acessível aos instrumentistas e cantores, na medida em que a alteridade
entre sagrado e profano na classificação de instrumentos se atenuou. A acessibilidade aos instrumentos
diversos do órgão se assemelha à da liturgia, por meio do uso ampliado do vernáculo. No aspecto vocal,
as tonalidades mais graves possibilitaram a participação ativa de todos os fiéis, independentemente de
sua tipologia vocal.
Finalmente, pode-se afirmar que as mudanças a autocompreensão da Igreja tiveram caráter
fractal: se observa na simplificação dos paramentos dos clérigos, do rito, e da música litúrgica, tanto nos
textos cantados, quanto nas melodias, texturas, tonalidade e, como demonstrou a análise aqui proposta,
na aproximação da harmonia ao nível estrutural das obras. Em síntese, pode-se dizer que no processo
de mudanças ocasionado pelo Concílio Vaticano II, “tudo contém o todo, [e] cada parte está em todas as
partes” (PIMENTEL, URBAN, 2003, p.20).
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O acervo musical de dom marcolino dantas:
fontes de uma educação musical ultramontana
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Resumo: Neste trabalho buscou-se compreender como a autocompreensão hegemônica na Igreja Católica a partir do último
quartel do século XIX, o Ultramontanismo ou Romanização pode ter sido determinante no ensino de música no Seminário
da Bahia, no início do século XX, pelo padre Marcolino Souza Dantas, que viria a se tornar posteriormente o primeiro
arcebispo da cidade de Natal. Para tanto, foram analisadas as músicas reunidas em seu acervo pessoal, que hoje se encontra no
Arquivo Arquidiocesano de Natal. A análise se baseou nos conceitos de modelo pré-composicional e modelo pré-relacional.
Os resultados apontam para a assimilação dos ideais ultramontanos, sobretudo na clara separação entre a música sacra
restaurista e a profana.
Palavras-chave: Música litúrgica; Igreja Católica; Ultramontanismo; Música sacra restaurista; Dom Marcolino Souza
Dantas; Modelo pré-relacional.

The music archive of the archbishop marcolino dantas: sources of a ultramontane musical education
Abstract: In this paper we sought to understand how the hegemonic self in Catholic Church from the last quarter of nineteenth
century, the Ultramontanism or Romanization may have been a determining factor in the music teaching in the Seminary
of Bahia, in the early twentieth century, by Father Marcolino Souza Dantas, who would later become the first archbishop of
the city of Natal. For both, we analyzed the music gathered in his personal collection, which is on the Natal Archdiocesan
Archive. The analysis was based on the concepts of pre-compositional model and pre-relational model. The results point
to the assimilation of ultramontane ideals, especially in the clear separation between the secular and restorist sacred music.
Keywords: Liturgical music; Catholic church; Ultramontanism; Sacred music aligned to restoration; Bishop Marcolino
Souza Dantas; Pre-relational model.

Introdução
Dentre as diversas teorias ou retóricas holistas (CANDAU, 2011) que buscaram explicar
os grupos humanos como sistemas, o olhar proposto pelo jurista e sociólogo alemão Niklas Luhmann
(1997) parece bastante adequado para que se compreenda a Igreja Católica Romana a partir do último
quartel do século XIX. Em sua teoria, os sistemas sociais – resultante da interação de indivíduos na qual
existe um processo de realimentação – são, a exemplo dos organismos vivos, autopoiéticos, ou seja,
capazes de recriar a si mesmos a partir de estímulos de seu entorno. As reações a estes estímulos se dão
a partir da comunicação com o entorno, basicamente por meio do fechamento normativo, a recusa à
mudança e consequente preservação da identidade do sistema e de abertura cognitiva, a modificação de
sua estrutura para adaptação a estes estímulos (KUNZLER, 2004). Na concepção sistêmica de Walter
Buckley ([1971]), estas operações implicavam os processos de morfostase – reaproximação de uma
situação de equilíbrio orgânico ou homeostase – e morfogênese – desenvolvimento do sistema rumo
a uma nova configuração em sua estrutura e operações internas. No caso do catolicismo, o principal
estímulo vindo residia em sua relação com o poder secular em grande parte dos países do Ocidente:
da perda do status de religião oficial em diversos países – no Brasil, a devolução do padroado – até a
expulsão de ordens religiosas e espoliação de suas propriedades. Neste cenário em que os “vícios da
modernidade” representavam um perigo à religião, a Igreja reagiu por meio de um fechamento em si
mesma, de uma busca aparente de transcendência em relação ao século, ainda que em qualquer momento
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este sistema social tenha perdido a comunicação com seu entorno ou deixado de interagir com ele. Esta
reação ou autocompreensão da Igreja é chamada Ultramontanismo ou Romanização (WERNET, 1987).
O pensamento ultramontano se espalhou, como se verá mais adiante, nos mais diversos
aspectos da vida religiosa católica e não deixaria de alcançar as instituições de educação da Igreja. Neste
sentido, busca-se compreender, neste trabalho como o modelo pré-relacional (DUARTE, 2012) que se
estende do aspecto doutrinário ao litúrgico-musical católico pode ser ou não identificado no ensino de
música no Seminário da Bahia, que ficara a cargo do então padre Marcolino Dantas. Deve-se entender
como modelo pré-relacional o condicionamento a priori das relações que as pessoas – fiéis, clérigos,
seminaristas e músicos – deveriam ter com a música litúrgica a partir das expectativas institucionais.
Dentre os documentos oficiais que expressam as expectativas da Igreja, o principal é o motu proprio “Tra
le Sollecitudini” de Pio X, de 1903. Neste “código jurídico de música sacra”, era expressa a determinação
de que os estudos de música sacra e liturgia deveriam ser cultivados nos seminários (SOBRE MÚSICA
SACRA, 1903). Isto se fazia cumprir tanto no seminário da Bahia, como em São Paulo, cujo “lente”
de música sacra era o maestro ítalo-brasileiro Furio Franceschini. O alinhamento do então professor de
música do seminário da Bahia, padre Dantas, ao ultramontanismo parece ter sido determinante em sua
carreira eclesiástica, uma vez que viria a se tornar posteriormente cônego, bispo e o primeiro arcebispo
da capital potiguar.
Sobre as relações entre o ensino de música e ideologias que se poderia dizer transversais
a esta prática muito poderia ser dito e não faltariam exemplos. Aqui se destacam apenas três: o claro
engajamento de Fonterrada (2008) na defesa do ensino de música no contexto formal ao escrever De
tramas e fios, a associação entre a pedagogia da autonomia de Paulo Freire e o ensino de música popular
brasileira, na proposta de Sandra Sampaio de Souza (2003), até mesmo como uma reação ao terceiro
exemplo, a ideologia romântico-belle époque que se faz notar claramente na estruturação dos currículos
dos conservatórios brasileiros e que ainda hoje persiste em parte considerável das instituições de ensino
de música em nível técnico e até mesmo no ensino superior (GREEN, 2011). Neste trabalho se buscou
compreender como uma ideologia de cunho religioso pode ter sido integrada ao ensino de música em
uma vertente de educação formal, uma vez que os seminários maior – voltado especificamente para a
formação de sacerdotes – e menor – escolas católicas em um sentido mais genérico – eram instituições
de ensino regular.
O texto foi estruturado em uma visão abrangente sobre a atividade docente – pouco
documentada – e religiosa de Marcolino Dantas e o material musical que consta de seu acervo, um
aprofundamento na autocompreensão ultramontana do catolicismo e sua contraparte na música, o
Cecilianismo e, finalmente, uma análise de como suas premissas podem ser ou não constatadas na
atividade de Dantas por meio da seleção do repertório.

Características do acervo
Quarto bispo e primeiro arcebispo de Natal (RN), Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas
(1888-1967) foi ordenado sacerdote em 1910, sagrado bispo em 1929 e, posteriormente arcebispo,
em 1952 por meio da bula “Arduum Onus” de Pio XII (CATHOLIC HIERARCHY, [20--]). Sobre a
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atuação no seminário quase nada foi documentado. Assim, corroboram a comprovação, uma informação
oral obtida do professor Cândido da Costa e Silva por este autor e a capa de dois conjuntos de partes
instrumentais intitulados Pot-pourri [sic] do Trovador de Verdi e Macha Fúnebre de Chopin (AAN,
12, 337) que trazem respectivamente as indicações “Seminário, Bahia, 20, outubro, 915” e “Seminário,
Bahia, 20, agosto, 914”. A atividade musical de Dantas rendeu-lhe, porém, um acervo, que hoje se
encontra no Arquivo da Arquidiocese de Natal, nas caixas 335 e 337, estante 12.
O acervo é composto por composições de Dantas e uma coleção que decorre provavelmente
exclusivamente de sua atividade como professor de música: métodos e estudos, bem como música
sacra e profana de compositores brasileiros e estrangeiros, sendo o repertório apresentado em partes
instrumentais avulsas de música orquestral, partituras, músicas para canto e acompanhamento
instrumental ou somente canto. Sua datação tem como termo inicial, 1915 e final, 1923. Tais balizas
podem ser questionadas, entretanto, a partir da referida Macha Fúnebre e de uma Missa a tre voci de
Perosi, ofertada a Dantas em 1927.
Entre o repertório profano, há excertos das óperas Tanhäuser de Richard Wagner e Il
Guarany de Carlos Gomes, ambos apresentados na forma de partitura e a primeira, também em partes
instrumentais avulsas. Entre as obras sacras, encontrou-se razoável quantidade de músicas que se
alinhavam aos parâmetros do motu proprio, compostas por Lorenzo Perosi, Ettore Pozzoli, Agostino
Donini, A. Coronaro, Luigi Cervi, Pagella, Ph. Capocci e mesmo nomes menos comuns do chamado
repertório restaurista – alinhado aos parâmetros da restauração musical proposta pelo Cecilianismo,
como se verá no próximo item –, dentre os quais Giuseppe Terrabugio e L. Mapelli. Há ainda a Missa
Solemnis de J. G. Ed. Stehle, com acompanhamento de órgão, que é uma redução da escrita orquestral.
Além destas, uma cópia com notação em partitura da missa gregoriana “De angelis”.
Há ainda um Hino a Nossa Senhora da Penha de França, dos padres A. Romualdo da Silva e
José Maria da Rocha, a Ave Maria de Franz Schubert, Fede, Speranza, Caritá, de Giochino Rossini, e uma
Aria di chiesa composta por Stradella, Pietà Signore, para mezzo-soprano ou barítono. Sob o texto original
desta, foi escrito, na partitura, o texto de Ite ad Joseph, revelando um contrafactum, prática comum na música
religiosa ao longo da história. Por meio da análise das caligrafias da dedicatória da partitura e da adaptação
da letra, conclui-se que esta foi realizada por Mendes de Araújo, que a ofereceu, bem como diversas outras
que se encontram no acervo do então cônego Marcolino. Além de Araújo, outros nomes surgem sugerindo
uma rede de colaboração para a criação deste acervo: Honório Ribeiro Dantas, Ranulpho Villares e Richard
Scholz. Do ponto de vista geográfico, carimbos nas partituras apontam para uma extensão que abarca os
estados do Rio de Janeiro (Casa Mozart e Casa Arthur Napoleão), Bahia (Casa Santa Cecíla e Casa da
Música), Espírito Santo (Banda de Música da Polícia do Estado do ES no verso de partes instrumentais
avulsas da valsa Folle Ivresse de E. Waldteufel), São Paulo (Escolas Profissionais Salesianas) e mesmo a
cidade de Roma, na dedicatória “Ao meu caro maestro e aí flautim da Lyra de S. José lembr. de Pe. Amilcar.
Roma, 25 de III, 922.” encontrada na Sinfonia da ópera La Zingara de M. G. Balfe.
No que diz respeito aos autógrafos de Dantas, destaca-se um caderno de composições com
diversas valsas, em cujo frontispício lê-se: “Pertence este caderno de música a Marcolino Esmeraldo
de Souza Dantas Inhambupense. 8 de dezembro de 1904” (AAN, 12, 335). Para uso litúrgico, Dantas
escreveu um Tantum ergo e um Credo, ambos para coro sustentado por órgão, ou seja, com dobra das
linhas vocais pelo instrumento (AAN, 12, 335).
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Romanização e a restauração musical católica
A transcendência em relação às questões seculares defendida no Ultramontanismo somente
seria completa se houvesse uma radical separação entre os universos sagrado e profano. Para isto, era
necessário que estas categorias fossem claramente definidas. Deste modo, os clérigos, que durante a
hegemonia da autocompreensão anterior – catolicismo iluminista – se dedicavam a outras profissões
além do sacerdócio, deveriam ter somente esta carreira. Despontava ainda grande preocupação com
sua ilustração e moralização para que pudessem pregar adequadamente os fundamentos desta Igreja
transcendente. No tocante à liturgia, Roma passava a figurar como único modelo a ser seguido ao redor do
mundo, sendo reforçada a unidade litúrgica no rito tridentino – ou rito de Pio V – e no combate de grandes
variações em relação a este modelo. No Brasil, isto implicaria a imposição do modelo romanizado sobre
uma autocompreensão conhecida como catolicismo tradicional, que se estabelecera no Brasil, segundo
Riolando Azzi (apud WERNET, 1987, p.17), desde inícios da colonização e tinha como principais
características ser “luso-brasileiro, leigo, social e familiar”. Este catolicismo se fazia reconhecer na
preponderância das irmandades, confrarias e ordens terceiras, nas quais as festas tinham grande destaque
e o papel dos clérigos era secundário. Com o Ultramontanismo, os clérigos buscaram assumir o controle
destas instituições leigas e figurar no centro das atividades religiosas. Se o controle destas agremiações
leigas representava não apenas a centralidade do catolicismo tridentino institucionalizado, mas também
o controle de grandes quantias financeiras que movimentavam as irmandades, com as manifestações do
chamado catolicismo popular – congos, reisados etc. – que não tinham o mesmo afluxo de capitais, o
tratamento foi mais severo, tendo sido empregada inclusive força policial para sua contenção (GAETA,
1997). Acreditar, entretanto, que estas modificações se deram, num panorama geral, em um único
sentido, da instituição para o povo seria ratificar uma redução da realidade a um modelo excessivamente
simplista: na sociedade belle époque brasileira (DUARTE, 2013), cuja crença no progresso científicotecnológico e econômico se refletia nos mais diversos âmbitos, da urbanização ao higienismo, o modelo
colonial “atrasado” de catolicismo baseado nas relações de padroado certamente não fazia mais sentido;
melhor seria, como em tantos outros aspectos da vida cotidiana, que na religião se importasse um modelo
renovadamente europeu.
No tocante à música sacra, o movimento conhecido como Cecilianismo – surgido nas
associações alemã e italiana de Santa Cecília – foi determinante para a concepção de novos modelos que
passariam a figurar como exclusivos a partir de 1903, por meio do motu proprio “Tra le Sollecitudini”
de Pio X. Este documento condicionava a priori não somente a maneira de compor novas músicas
– modelo pré-composicional –, mas também o modo de executá-lo – modelo pré-interpretativo – e
da relação que as pessoas – músicos, clérigos e fiéis – deveriam ter com a música sacra – modelo
pré-relacional – e sua radical separação em relação à profana (iluminista), representada pela ópera
e pela música sinfônica (DUARTE, 2012). Caracterizava-se então um gênero de composição de
características religiosas, o repertório restaurista. Dentre suas principais características estavam o uso
quase exclusivo de órgão como acompanhamento instrumental apenas para “sustentar” as vozes, ou
seja, sem partes instrumentais avulsas como se observava no repertório colonial em estilo moderno.
Os temas musicais não raro eram extraídos do cantochão ou se assemelhavam consideravelmente a ele
por serem diatônicos, sem grandes saltos, modais ou tonais e sem complexidade na figuração rítmica.
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Quanto às vozes, somente homens e meninos poderiam cantar esta “polifonia moderna”. Dentre os
compositores representativos deste gênero, pode-se citar os italianos Lorenzo Perosi e Pagella, além
dos estrangeiros radicados no Brasil, Furio Franceschini, os frades franciscanos Pedro Sinzig e Basílio
Röwer e o padre verbita João Batista Lehmann.

Ensino de música a partir de bases ultramontanas?
O repertório selecionado por Dantas para o ensino de música aponta claramente para uma
busca de separação entre as músicas sacra e profana. Ainda que esta separação não tenha sido completa,
provavelmente por força da tradição musical local (CANDAU, 2011) e do gosto dos envolvidos nesta
prática, esta busca se revela claramente. De por um lado existem obras sacras adequadas ao modelo
restaurista, ou seja, para vozes masculinas sustentadas por órgão, por outro há músicas de caráter
operístico imiscíveis com o ambiente religioso, como a ópera de Richard Wagner. Mesmo a redução
orquestral da Missa Solemnis de Stehle representa apenas uma dobra instrumental que sustentaria –
“dobraria” – as partes vocais, possibilidade defendida por parte dos cecilianistas. A grande quantidade
de missas de Lorenzo Perosi – modelo para os compositores restauristas – revela o alinhamento à
estética restaurista.
Dentre as obras que não se adequariam às prescrições do motu proprio de Pio X e revelam
a força da tradição e do gosto locais, cita-se o Hino a Nossa Senhora da Penha e a Ave Maria de
Schubert, ambos por utilizarem acompanhamento de piano – razão que levou à proibição do uso
litúrgico de músicas religiosas pela Comissão de Música Sacra do Rio de Janeiro na década de 1940.
Há ainda os cori religiosi de Rossini e a aria di chiesa de Stradella na qual foi realizado o contrafactum
do hino de São José, além da Missa Solemnis in Laudem Ssmi. Salvatoris, op. 98, de I. Mitterer. Esta
composição revela seu caráter operístico no abundante uso de ornamentação e saltos intervalares. Se
observadas no contexto, estas obras são uma amostra bastante pequena que escapa à proposta de clara
separação entre o liturgicamente adequado e o profano. Há ainda razoável quantidade de manuscritos
de Dantas com várias composições sobre o texto Tantum ergo. Uma delas traz a indicação nas linhas
vocais “crianças” e “baixos”, e outra, “meninos” e “rapazes”. Tal indicação se justifica, em parte
pela adequação do compositor ao modelo prescrito pelo motu proprio, que proibia a prática de coros
mistos, mas também reflete ambiente do seminário, freqüentado somente por homens. Não se pode
afirmar, entretanto, que sejam todas composições de Dantas, tão semente que as cópias são de sua
autoria. Seguramente, apenas três composições de caráter religioso podem ser atribuídas a Dantas,
três Tantum ergo – um com indicação de autoria “Dom Marcolino” e dois, com “(D.M.)” – e um
Credo – “(D.M.)”.
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Exemplo 1: Transcrição paleográfica dos compassos iniciais do Credo de dom Marcolino Dantas ([19--a]).

Exemplo 2: Transcrição paleográfica dos compassos iniciais do Tantum ergo de Marcolino Dantas ([19--b]).

Enquanto compositor, pode-se dizer que Dantas se adequava ao modelo pré-composicional
restaurista somente no que diz respeito ao uso de órgão apenas para sustentar as vozes, como se observa
no Credo (ex.1). Sua escrita se mostra, entretanto, mais pianística ou para harmônio – pelas dobras de
oitava na mão esquerda – do que propriamente adequada ao “instrumento oficial” da Igreja. Dantas
revela maior ousadia do que Perosi ou Franceschini também no que diz respeito ao emprego de figuras
rítmicas, saltos e cromatismos, como se vê no Tantum ergo (ex.2).

Considerações finais
Diante do repertório analisado, os resultados apontam para a busca de uma conformação
– ainda que, na prática, tenha sido apenas parcial – às normas eclesiásticas vigentes no período e
consequentemente, à autocompreensão ultramontana do catolicismo. Se por um lado, o documento de Pio
X não foi capaz de gerar uma completa amnésia em relação à diversidade de manifestações musicais, por
outro, fica claro o esforço de Marcolino Dantas em distinguir como professor de música os gêneros sacro
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e profano. Deste modo, pode-se concluir que a autocompreensão transcendente em relação às questões
temporais que marca o catolicismo de finais do século XIX e início do XX e que se revela também nos
modelos pré-composicional e pré-relacional estão presentes no ensino de música no Seminário da Bahia
a cargo do padre que viria a se tornar o primeiro arcebispo da cidade de Natal.
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Resumo: Este trabalho constitui-se em uma proposta de investigação acerca da possibilidade de inculturação da música
ritual católica, tendo por base a noção de música como patrimônio imaterial dos diferentes povos e culturas. Para tal, serão
apresentados alguns dos elementos que integram a música religiosa popular brasileira, sempre relacionados com o tema da
inculturação. Em vista da carência de repertório litúrgico-musical inculturado, além do incipiente diálogo entre liturgia e
cultura, nosso estudo pretende contribuir tanto para o universo da pesquisa em musicologia, tomada em sua interface com a
história e a antropologia cultural, quanto para o campo da teologia litúrgica. Na relação entre a Folia de Reis, aqui eleita como
exemplo da cultura religiosa popular, e a música ritual, procuramos nexos necessários para restabelecer o sentido concreto da
liturgia enquanto celebração (festa) de uma comunidade católica.
Palavras-chave: Música ritual; Inculturação; Liturgia.

“Ô de casa, ô de fora”: concerning the debate between ritual catholic music and the appeal to inculturation
Abstract: This work is aimed at promoting the debating around the possibility of inculturation of catholic ritual music, taking
as reference the propriety of music as immaterial in heritage of different peoples and cultures. This way, it will introduce
some of the elements that integrate the popular religious Brazilian music, always related to the theme of inculturation. In
view of the lack of inculturated liturgical and musical repertoire beyond the incipient dialogue between liturgy and culture,
this research aims to contribute to the world of research in musicology, taken in its interface with both history and cultural
anthropology, and to the field of theology liturgical. The relationship between Folia de Reis, here chosen as an example
of popular religious culture, and ritual music, seek connections needed to restore the concrete sense of the liturgy as the
celebration (party) of a Catholic community.
Keywords: Ritual Music; Inculturation; Liturgy.

Introdução
Lidar com as comunidades religiosas do catolicismo brasileiro requer observá-las sob o
prisma do “cientista” que analisa, coleta dados, descreve e avalia. Mais que isso, exige a imersão em
seu universo de valores e significados, considerando o ser humano tanto em seu aspecto individual, em
sua idiossincrasia, quanto sociocultural, cuja influência é determinante na constituição das identidades.
Nesse contexto, a experiência religiosa se manifesta como um privilegiado campo de investigações,
moldando consciências e refletindo o arquétipo de uma época. Com as caravelas colonizadoras, o
cristianismo desembarcou pela primeira vez nessas terras pós-atlânticas, carregado por missionários
católicos que trouxeram a crença cristã aos povos latino-americanos. A América das cores, das tradições
e da variedade cultural seria, também, o solo oportuno da diversidade religiosa.
Mas, em que medida os aspectos socioculturais que perpassam a dinâmica da vida religiosa,
particularmente evidenciada pela música oriunda do catolicismo popular, possuem influência sobre a
música ritual da Liturgia Romana? Ou, ainda, como relacionar a prática religiosa do canto litúrgico,
considerado, stricto sensu, como parte integrante do patrimônio institucional da Igreja, e a religiosidade
popular, em sua variada gama de expressividade? À luz desses questionamentos, a pesquisa que
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empreendemos busca investigar a relação entre música ritual e inculturação, de forma a estabelecer
parâmetros para a elaboração de um repertório litúrgico-musical específico para a celebração do culto
cristão católico, a partir dos elementos estético-culturais inerentes à Folia de Reis, e em consonância
com os critérios fundamentais da Liturgia da Igreja.
Caso pensemos as festas populares como tradições que constituem a resistência dos povos
em defesa de sua cultura e de seus costumes, veremos justificada nossa escolha pela Folia de Reis como
autêntico expoente da cultura religiosa popular em Goiás. A Folia é uma dessas formas de expressão da
religiosidade que não se veem enquadradas na bitola da legalidade institucional deste ou daquele credo.
Justamente por isso consegue expressar a herança cultural de um povo, criando laços entre os ditames
da fé e da vida.

Entre o Rito Litúrgico e a Religiosidade Popular
Para início de conversa, vale lembrar que rito tem a ver com rythmus, palavra grega cujo
sentido remete ao modo de fazer as coisas cotidianas. Não é por acaso que muitos teóricos, ao se deterem
na temática da ação humana no mundo, tenham-na identificado com a noção de rythmus, tal como esta
era compreendida pelos gregos; para citar apenas dois exemplos, lembremo-nos de Hannah Arendt e de
Martin Heidegger (ambos recuperaram o sentido grego de rythmus a fim de fundamentar elementos de
suas filosofias – a primeira, no âmbito da política; o segundo, no da ontologia).
No que se refere à estrutura da liturgia cristã católica (e liturgia, que também vem do grego
(leitourghia), quer dizer “ação a serviço do povo”) tudo o que se faz, diz, mostra e ouve é rito; um
elemento de uma globalidade simbólica. Assim, todas as vezes em que a música entra em ação – como
no exemplo do canto – a origem do sentido não vem antes do desdobramento de algum conteúdo rítmico
ou melódico, mas da ação ritual em curso, do que é preciso fazer naquele momento específico (cf.
GELINEAU, 2013).
Ao longo da maior parte do século XIX, caracterizou-se como religiosidade popular tudo
o que de alguma forma representasse o supersticioso, o grosseiro, o curioso, o vulgar (cf. CESAR,
1976, p. 7). Nesta pesquisa, contudo, tendemos a concordar com Süss, quando, de modo pertinente,
defende o catolicismo popular e estabelece para ele um limite frente à religiosidade popular global,
tendo em vista que esta “abrange todos os costumes e vivências religiosas de um povo, seja ele de origem
africana, indígena, protestante, católica, espírita ou pagã” (1979, p. 28). A religiosidade popular a que nos
referimos está identificada com a experiência. Foi assim que a música tradicional cristã, alcançando as
parcelas mais populares das sociedades em processo de civilização, se consolidou como enunciadora de
“verdades” (nesse caso, verdades de fé) e mediadora na relação entre o humano e o divino – experiência
concreta na vida de um povo concreto. Trata-se de um fenômeno muito bem retratado pelo cientista social
Émile Durkheim: “tais representações coletivas são o produto de uma imensa cooperação que se estende
não apenas no espaço, mas no tempo; para produzi-las, espíritos diversos se associaram, misturaram,
combinaram suas ideias e sentimentos; longas séries de gerações acumularam aí a sua experiência e o
seu saber” (1975, p. 216).
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Se ao longo do segundo milênio desenvolveu-se no catolicismo um modelo litúrgico com
forte apelo clerical no qual a epifania da salvação se estruturava como reflexo de uma hierarquia
celeste, também devemos a essa época o nascimento das conhecidas práticas populares e devocionais
de relacionamento com o sagrado – sempre crescentes, devido ao desconhecimento da língua latina e,
por esse motivo, em descompasso com a sucessão de ritos, alheios à participação da assembleia na ação
ritual. Data-se daí a origem da reza do rosário, das adorações ao Santíssimo Sacramento, das confrarias
em homenagem aos santos padroeiros, das novenas e ofícios à Virgem Maria, enfim, de uma série de
práticas que se identificam com o que hoje denominamos por religiosidade popular católica.
Longe da liturgia oficial, as comunidades desenvolveram substancial força de resistência
frente às intempéries da vida, apoiando-se nas práticas devocionais. Basta passarmos em revista as
variadas letras dos cânticos marianos, dos oferecimentos dos terços, dos hinos aos santos padroeiros,
das folias e das congadas, para percebermos quão antiga é a sua composição. Como, originalmente, o
canto próprio da experiência popular religiosa esteve intimamente ligado à prática litúrgica institucional
da Igreja, hinos compostos na alta Idade Média são entoados ainda hoje mundo afora sem que deles se
reconheça a origem específica. Como exemplo no Brasil, podemos mencionar as sequências dedicadas
ao “Divino”, forma carinhosa pela qual é denominado o Espírito Santo. Em sua composição, muitas
delas remetem ao tradicional Veni Creator Spiritus, de Santo Tomás de Aquino, composto no séc. XIII,
ainda que sejam acrescentadas outras fórmulas advindas da cultura popular. É assim que, novamente
com Durkheim, assinalamos o traço essencial das ressignificações do passado no presente para o
entendimento de pessoas concretas unidas por um habitus comum.
O costume de cantar folias, por exemplo, vem da Idade Média. A fórmula “Deus vos salve”,
existe em francês, em inglês, em alemão, em holandês e, conforme testemunho dos trechos que se
seguem, já podia ser encontrada na Península Ibérica no século XIII: “Dios vos salve, Apolônio amigo.
/ Oí fablar de tu fazienda, vengo fablar contigo. / [...] Amigo, Dios vos salve!, folgad, sed plasentero!
/ Cras dise que vayades. Fabladla, non senero; / mas catad nol’digades chufas de pitoflero: / que
las monjas non se pagan Del abad fasanero” (LIVRO DE APOLÔNIO apud ALVAR, 1969, p. 136).
Também os sete hinos do popular “Ofício de Nossa Senhora” (recolhido no séc. XV) começam com a
mesma expressão nas Vésperas: “Deus vos salve relógio / que andando atrasado / serviu de sinal do verbo
encarnado” (trata-se aqui do relógio de Acaz, sinal da salvação de Ezequias, cf. Is 38,8ss; 2Rs 20,1-12).
Nesse sistema devocional, como salienta Valente (1999, p.119), “é o corpo inteiro caixa de ressonância
que fala, emanando energia”. O corpo, dessacralizado e posto como profano, símbolo de oposição ao
sagrado, é devolvido ao seio da expressão litúrgica sob a forma da música e da dança. Assim, como na
antiga concepção grega de mousiké, o canto se torna elo integrador das diferentes formas pelas quais o
ser humano se relaciona com o grande Outro – “no conceito de mousiké achava-se compreendido um
conjunto de atividades bem diversas, ainda quando elas se integravam em uma única manifestação”
(TOMÁS, 2002, p. 39).
Também na música litúrgica, aqui considerando o canto oficial da Igreja Católica, verificamos
os sinais desse mesmo tipo de representação. Chegando ao Brasil colonial, o canto polifônico da missa
romana se transformou na “polifonia” das vozes da Folia de Reis ou do Divino, ou mesmo nas congadas,
organizadas segundo critério melódico semelhante – nesse caso, uma melodia com prevalência de
intervalos consonantes, tais como terças, quintas, sextas e oitavas. Já a constituição das letras, em sua
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maioria de cunho catequético ou doutrinal, servia como instrumento para a evangelização de povos na
maioria das vezes impossibilitados de alcançar recursos como a alfabetização. As frases e os versos das
folias, dos ofícios, das contemplações dos mistérios do terço, propagavam-se sob a forma da repetição
memorizada. Reproduziam-se os louvores religiosos de maneira automática, nos moldes da difusão
oral e coletiva.
Tomando especialmente o século XX, no que se refere ao papel da música e do canto
na liturgia, o magistério da Igreja sempre lhes demonstrou especial atenção. Disso dão testemunho
diferentes documentos, a começar pelo motu proprio intitulado Tra le sollecitudini, sobre a música
litúrgica, promulgado pelo Papa Pio X, em 1903. A este sucederam vários outros, entre os quais
podemos destacar: a constituição apostólica de Pio XI, Divini Cultus (1928), que discorre sobre a
liturgia, o canto gregoriano e a música sacra; a encíclica Musicae Sacrae Disciplina, de Pio XII (1955);
a Instrução da Sagrada Congregação dos Ritos sobre a Música Sacra e a Sagrada Liturgia, de 1958,
proclamada no pontificado de Pio XII; a conhecida exortação Musicam Sacram, de 1967, também da
Sagrada Congregação dos Ritos, ratificada por Paulo VI; e o Quirógrafo de João Paulo II, celebrando
o centenário do motu proprio de Pio X.
Entre os principais temas abordados por esses documentos, urgente foi o apelo por
uma participação ativa, consciente e plena de toda a assembleia e, em decorrência, por uma maior
aproximação entre a liturgia e a vida. Tal iniciativa encontraria cumprimento com a convocação do
Concílio Ecumênico Vaticano II (1961-1965), iniciado por João XXIII e finalizado por seu sucessor,
Paulo VI. Para a dimensão musical da liturgia, o legado deste importante acontecimento está resumido
na constituição Sacrosanctum Concilium (doravante, SC), promulgada em 1963 (aliás, o primeiro
documento promulgado pelo Concílio, com unânime aceitação por parte dos padres conciliares). A partir
dali, o tema da inculturação se tornaria um dos grandes refrães da teologia litúrgica. Diz o documento: “a
Igreja não deseja impor na liturgia uma rígida uniformidade [...], mas respeita e procura desenvolver as
qualidades e dotes de espírito das várias raças e povos” (SC, n. 37). Isso significa que a celebração, unida
ao conteúdo de fé celebrado, jamais poderia prescindir da realidade cultural concreta, das vivências
locais de cada povo.
Abrindo um parêntesis, é interessante notar como tudo isso vem ao encontro do que
expressa o atual Papa Francisco sobre a piedade popular em sua última encíclica, Evangelii Gaudium
(doravante, EG). Ao longo deste grande documento de seu recém-iniciado pontificado, Francisco dedica
alguns parágrafos tanto aos desafios da inculturação da fé, quanto ao valor da piedade popular para
o enriquecimento de um cristianismo consciente de seu papel na sociedade: “o substrato cristão de
alguns povos é uma realidade viva. [...] Não convém ignorar a enorme importância que tem uma cultura
marcada pela fé [...]” (EG, n. 68). Um pouco adiante no mesmo documento Francisco volta a dizer:
Quando o Evangelho se incultura num povo, o seu processo de transmissão cultural também
transmite a fé de maneira sempre nova; daí a importância da evangelização entendida como
inculturação. [...] Na piedade popular, pode-se captar a modalidade em que a fé recebida se
encarnou numa cultura e continua a transmitir-se. Vista por vezes com desconfiança, a piedade
popular foi objeto de revalorização nas décadas posteriores ao Concílio (EG, n. 122 e 123).

A partir desta reflexão, novamente enfatizamos os dois aspectos que se integram num contexto
de inculturação da fé: em primeiro lugar a) a força que a cultura exerce sobre a “práxis celebrativa” de
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um determinado povo, o que nos faz entender, em segundo lugar, b) a importância de se desenvolver
um repertório litúrgico-musical emanado da realidade específica de cada região ou tradição cultural.
Mas isso só será possível quando restaurarmos o diálogo entre liturgia e cultura, e daí a necessidade
de entendermos a questão da inculturação, termo relativamente recente e, por isso mesmo, aberto a
controvérsias. No caso específico do catolicismo, temos em jogo a relação da fé com a cultura, num
diálogo de enriquecimento recíproco. Oficialmente, o termo inculturação apareceu pela primeira vez
no Sínodo dos bispos de 1977, após constantes intervenções de bispos da Ásia sobre o enraizamento
do Evangelho nas culturas humanas. Posteriormente o termo ganhou uso nos discursos do Papa João
Paulo II. Segundo Arrupe (cf. 1978), inculturação significa encarnação da vida e mensagem cristã numa
área cultural concreta, de tal modo que esta experiência não só chegue a expressar-se com os elementos
próprios da cultura em questão (o que seria apenas uma adaptação superficial). Numa mesma direção,
conforme Faustino Teixeira:
O tema da inculturação veio enriquecido nos últimos anos pelo desenvolvimento da reflexão
teológica e antropológica, que facultou substancialmente uma ampliação de horizontes. No
âmbito particular da teologia das religiões, vale assinalar o reconhecimento da singularidade
e do valor do pluralismo religioso. Importantes teólogos desta área partilham a viva convicção
de um pluralismo religioso de princípio, que deve ser acolhido como um fator positivo. O
pluralismo ganha a nível teológico uma plausibilidade “de direito”, deixando de ser visto como
um dado conjuntural ou passageiro, uma ameaça ou expressão da fragilidade missionária da
Igreja. Trata-se, ao contrário, de um fenômeno rico e fecundo, que haure sua razão de ser no
próprio desígnio de Deus, favorecendo a transparência de toda a “riqueza multiforme” de seu
mistério (TEIXEIRA, 2014).

A respeito da inculturação, algumas tentativas, embora ainda muito tímidas e solitárias,
poderiam ser mencionadas no Brasil. Tomemos como exemplo o “Bendito de Natal”, recolhido por
missionários mineiros na região do Vale do Jequitinhonha. Em seus versos introdutórios, além de
expressar a alegria pela “Encarnação do Verbo de Deus entre os homens”, este canto também retrata
a peregrinação daqueles que anunciam esta boa-nova de casa em casa. Trata-se, conforme assinala sua
própria letra, de um mandato recebido dos céus:
Ô de casa, ô de fora (bis)
Maria vai vê quem é (bis)
São os cantador de reis (bis)
Quem mandou foi São José (bis)
Bendito louvado seja (bis)
O menino Deus nascido (bis)
Que no ventre de Maria (bis)
Nove meses teve escondido (bis)
Da cepa nasceu a rama, (bis)
Da rama nasceu a flor, (bis)
E da flor nasceu Maria (bis)
De Maria o Salvador (bis)
Pasma toda natureza (bis)
Ver um Deus tão humilhado. (bis)
Nascer por amor dos homens (bis)
E ser dele desprezado. (bis)
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Exemplo 1: Detalhe de “Bendito e Louvado Seja”. Recolhida no Vale do Jequitinhonha
Fonte: Ofício Divino das Comunidades, vol. II, p. 92

Se por um lado o conteúdo de fé está assegurado pela letra, organizada num sistema de rimas
distribuídas na forma ABCB, por outro, a melodia oportuniza tanto a memorização dos acontecimentos
salvíficos, já que em muitos casos é o único recurso para a catequização, quanto a integração da
comunidade celebrante, por intermédio da repetição. O mesmo ocorre em outros exemplos, inspirados
nas Folias e Reisados, como a “Visita dos Santos Reis”, recolhida no norte do Paraná, ou o conhecido
hino “Devotos do Divino”, adaptado por Ivan Lins:

Exemplo 2: “Visita dos Santos Reis”. Recolhida no norte do Paraná
Fonte: Ofício Divino das Comunidades, vol. II
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Exemplo 3: “Devotos do Divino”. Versão e adaptação de Ivan Lins e V. Martins
Fonte: Ofício Divino das Comunidades, vol. II, p. 112

Concluindo
Como dissemos, embora o apelo por inculturação já tenha sido suscitado na década de
1960 pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, e apesar de já encontrarmos algumas tentativas de pô-lo
em prática no Brasil, ainda nos deparamos com um longo caminho a ser percorrido. Com grande pesar,
o ilustre teólogo e músico da liturgia contemporânea, Joseph Gelineau (2013, p. 103), constata que “se
a reflexão sobre a relação culto-cultura exibe-se e se aprofunda, o que deveria resultar é ainda pouco
visível em nossas práticas litúrgicas.” É preciso sempre recordar que na liturgia cristã, antes de serem
simplesmente obras codificadas para execução, o canto e a música devem ser gesto vivo, experiência
existencial; vivência simbólica do “aqui e agora” antes de ser repertório ao qual as pessoas devem ou
não se adaptar.
Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), “canto e música, partindo
de bases antropológicas e do universo cultural de quem crê, devem possibilitar a expressão verdadeira
da assembleia, bem como a autenticidade de sua participação. A beleza das formas é necessária, mas não
é mensurável unicamente a partir de normas ou estéticas” (CNBB, Estudos 79; VV. AA., 2005, n. 144).
Nesse sentido, uma evangelização que não assuma o patrimônio cultural dos diversos povos resultará
num “paralelismo entre uma ambiência litúrgica desarticulada e o meio de vida corrente, tendo como
consequência a marginalização de culturas e vivências religiosas exuberantes, vitais e comunicativas,
por uma liturgia cristalizada, inibidora e engaiolada” (LONDI, 1980, p. 99-100). É, portanto, em vista
da restrita existência de repertórios litúrgico-musicais inculturados, além do ainda insipiente diálogo
entre liturgia e cultura, que nossa pesquisa se justifica. Na relação entre a Folia de Reis, aqui eleita como
exemplo da cultura religiosa popular, e a música ritual, procuramos nexos necessários para restabelecer
o sentido concreto da liturgia enquanto celebração (festa) de uma comunidade católica. O que por ora
apresentamos nada mais é que um início de conversa, uma provocação.
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O freak show de Júlia Pastrana – corpo e performance
Izabela Nascente (Mestranda em Performances Culturais - EMAC/UFG)
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Resumo: Este trabalho fala sobre uma artista de Freak show mexicana do século 19 de nome Julia Pastrana, conhecida como
a” mulher macaco”, por ser portadora de duas doenças determinantes na sua condição social e física: hipertricose lanuginosa
(que lhe conferia abundância de pelos no corpo e no rosto) e de hiperplasia gengival (responsável por suas feições simiescas).
Ela foi muito conhecida em sua época por sua imagem grotesca e por seu fazer artístico muito bem elaborado, principalmente
em números musicais. Pastrana teve uma morte trágica e seu corpo foi mumificado e tratado como um objeto por mais de 100
anos sendo somente enterrado em Sinaloa, sua terra natal, no ano de 2013.
Palavras-chaves: Grotesco; Corpo; Voz; Recepção; Performance.

The freak show of Julia Pastrana – body, reception and performance
Abstract: This paper talks about a Freak show of 19 century Mexican name Julia Pastrana who was known as the “monkey
woman” for being the bearer of two diseases determinants in their social and physical condition: Hypertrichosis lanuginosa
(which you gave plenty of hair on body and face) and Gingival Hyperplasia (responsible for their apelike features). She
was very well known in his time for his grotesque image and for his artistic practice very well prepared, mainly in musical
numbers. Pastrana had a tragic death and his body was mummified and treated as an object for more than 100 years being
only buried in Sinaloa, his homeland, in the year 2013
Keywords: Grotesque; Body; Voice; Reception; Performance.

Proponho, neste artigo, examinar a coo experiência de vida e morte de Julia Pastrana. Para
isto, lançarei mão de alguns termos utilizados nos estudos das performances culturais, bem como
termos usados na encenação teatral a fusão dos termos, principalmente inspirada na experiência1
de Vitor Turner, em que ele, ao formular a noção de drama social, “tinha em mente a explicita
comparação da estrutura temporal de certos tipos de processos sociais com aquelas do drama do palco
com seus atos e cenas cada um com suas peculiaridades e todos os caminhos levam para um climax”
(CAVALCANTE. 2007. p.03)
Usarei outras comparações e metáforas para percorrer esta história tão singular. O objetivo
é criar o estranhamento e a familiarização para aprender um pouco mais sobre nós, bicho/ homem,
Grotesco/sublime. Vale lembrar com DaMata que o homem é “tudo que se manifesta na sociedade e
na sociabilidade” (1987, p.03). Construir um texto/dramaturgia e lançar meu olhar para o outro, para
Julia, meu outro grotesco/ sublime, e através deste contato, permite-me pensar e exercer melhor o fazer
atístico e o fazer social. Olhar tão longe, numa distância temporal e territorial, seguindo os conselhos de
DaMata para quem: “conhecimento é uma forma, e uma forma das mais legítimas, de atuação sobre o
mundo”(DAMATA, 1987, p.04). O contato com a alteridade que julgamos diferentes, nos faz apreender
“as lições que não sabemos e que, por causa disso, ficam implícitas na nossa sociedade”. (1987, p.02). E
ousaria acrescentar, que até mais do que ficar implícitas na sociedade, essas lições sofrem um interdito,
um silenciamento, no mais das vezes.

Para o ator a etimologia da palavra experiência deriva do indo europeu per, com o significado literal, justamente, de tentar
aventurar-se, correr riscos.
1
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Julia Pastrana: seu lugar, seu tempo, minha inquietação e tormento
O lugar que partiremos não tem uma energia pacifica como das águas que banham. Este lugar
se encontra numa energia de movimento, de idas/vindas, de conflito da esperança da vida, da morte, da
transformação do rito de passagem. Um lugar que tem a fronteira internacional mais frequentemente
cruzada do mundo com milhões de pessoas atravessando-a ilegalmente todo ano. Fronteira, o limite
entre duas partes distintas2. Partimos dos Estados Unidos do México. Além da relação com a fronteira,
no sentido geográfico e humano, outra forma de ver/perceber o México no Brasil e o Brasil no México
é através da propagação da cultura. O México entra na casa dos brasileiros através das músicas,
principalmente as tradicionais que aqui no Brasil são conhecida como “românticas” destacando: “Bésame
Mucho”, “La Bamba”, “Solamente una Vez”. Através da teledramaturgia: aliás você, senhor brasileiro,
me responda, quem aqui no Brasil nunca viu pelo menos um episódio de uma a Maria do Bairro, Maria
Mercedes, Simplesmente Maria, Carrossel ou Topázio, ou a usurpadora! E seriados? Por exemplo quem,
brasileiro, em uma brincadeira Jocosa não respondeu ou pensou responder “isso, isso, isso”! ou “e agora
quem poderá nos ajudar? 3.
No Brasil, o SBT- Sistema Brasileiro de Televisão, canal de televisão dirigido pelo
comunicador Silvio Santos, foi o principal propagador da cultura mexicana e foi assistindo este canal,
em meados dos anos 80, mais precisamente o programa “Isto é incrível” que ouvi falar pela primeira vez
da mulher-macaco. Lembro de ter ficado muito impressionada com a história.
O meu segundo encontro com a história da mulher- macaco agora já identificada como Julia
Pastrana ocorreu durante a montagem do espetáculo Gato Negro4, onde o personagem central da peça era
considerado um hibrido de homem e gato. O autor do espetáculo trabalhava com signos do real maravilhoso
e com os ditos “diabos latino americanos”, personagens fantásticos que povoam nossas cabeças.
Durante o processo de pesquisa busquei referências fora da ficção para tentar compreender o
personagem e a trama, foi quando me deparei com a foto de uma mulher com um menino que me chamou
a atenção. A principio achei que eram bonecos, criados e confeccionados (se fossem já causavam grande
impacto pela carga de expressividade) no entanto, quando examinei a explicação de o que era aquela
imagem vi que se tratava de uma artista do século XIX, de nome Julia Pastrana. A sua vida de animal
especial, exibida em vida e após a morte como um monstro-maravilha e os desdobramentos artísticos
e sociais de sua trajetória me instigaram e foram determinantes para delimitar tudo que proponho a
pesquisar: gênero, corpo e recepção.
Rebobinando a história, e como numa dramaturgia pós-moderna onde a peça pode começar
do fim ou este fim na verdade é o começo, olhemos agora para o local de onde tiramos nossa protagonista.
México, 1834 o país ainda assimilava o processo de transformação da colonização espanhola para uma
nação independente que havia acontecido há apenas vinte anos, Sinaloa, uma cidade litorânea localizada no
oeste mexicano, nasce Julia Pastrana, índia, portadora de duas doenças distintas: hipertricose lanuginosa
(que lhe conferia abundância de pelos no corpo e no rosto) e de hiperplasia gengival (responsável por
suas feições simiescas).
2
3
4

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira. Acesso dia 09/05/2014.
jargões do personagem Chaves e Chapolim colorado - televisa/Sbt.
Gato Negro- texto: Hélio Fróes - Montagem Cia de teatro Nu escuro 2013.
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Julia nasceu em uma época onde nem a sociedade, nem a ciência, estavam preparadas para
entender sua condição, recebendo deles diagnósticos fantasiosos, que mais pareciam com o que aqui na
América latina chamamos de mitos do real maravilhoso. Os médicos afirmavam que Julia era o resultado
do cruzamento entre uma mulher e um orangotango. Um ser hibrido? E, em sendo hibrido, estéril5? Este
diagnóstico, que era o pensamento da época, desembocou, aos vinte anos, um destino muito comum em
pessoas que nasciam diferentes: foi degradada à categoria de fenômeno nas feiras e circos. tornando-se
artista de freak show.
As primeiras aparições de Julia Pastrana não foram precisamente artísticas, no principio de
sua adolescência, ainda em Sinaloa ela foi trabalhar como serviçal de um governante da cidade, neste
trabalho ela entrou em contato com as letras e os livros, e lá, pela curiosidade que despertava, se tornou
uma espécie de serviçal de luxo, em que, nas festas tinha aparições programadas para chamar a atenção
das pessoas. Numa destas aparições um empresário de Freak show a conheceu, não sabe ao certo se ela
foi vendida ou se foi uma roubada, coisa que acontecia frequentemente com as pessoas que participavam
deste tipo de show.
O freak show era popular e subversivo, existia para exibição/exploração (dando lucro
a alguém), daqueles cujos corpos desafiavam a norma. É um show grotesco, na definição de Sodré
que o classifica como teratológico (SODRÉ e PAIVA. 2002, p.68) ou seja, era a exibição de anões,
gêmeos siameses, pessoas sem membros, comedores de fogo, senhoras barbudas, senhoras gordas e
outras “esquisitices”, anunciadas como híbridas, defeituosas e monstruosas. Os freaks shows cruzavam
a América e Europa com shows feitos em circos, ruas, convenções, festas particulares e principalmente
nas feiras, que eram os espaços mais importantes de entretenimento da época. Pelos padrões de hoje tais
exposições seriam consideradas cruéis por explorar a deficiência, no entanto entre 1840 a 1940 o show
de horrores foi amplamente aceito na América e na Europa como uma das formas mais populares de
entretenimento.
Os números dos artistas de Freaks show variavam, geralmente tinha um apresentador que
conduzia a emoção da platéia seguidos com a aparição dos artistas e seus números. As vezes o numero
era somente a aparição, com ações pontuais, no entanto, quanto maior o grau de dificuldade do artista
em seu numero mais era aclamado, como o número de Principe Radian, o homem que nasceu sem braços
e sem pernas e foi um dos atores no filme “Freaks6”(1932) do diretor Tod Browning onde ele fez um
de seus números tradicionais. O numero consistia em pegar o cigarro, ascende-lo com fósforo, usando
somente a boca.
As apresentações de Julia Pastrana eram bem elaboradas. No entanto ela teve sua dignidade
aviltada por sua condição corporal e de gênero. Foi tratada como um objeto expondo sua aparência
monstruosa contraposta com sua delicadeza, inteligência e voz belíssima. Não demorou, vendida, passou
de mãos em mãos de senhores que diziam ser seus empresários, apresentando - a como um hibrido
de mulher e animal, “A mulher mais feia do mundo”, grotesca, que no entanto provocava reações de
encantamento nas plateias por onde passava.
Definição de hibrido na biologia propagada no séc. XIX que afirmavam que hibridez tinha relação direta com esterilidade.
“Freak” – 1932 – foi um mergulho na estética do Show de hororres. É um filme metalinguistico onde os artistas que
encenam o filme são os mesmos que fazem freak show portanto é uma obra importante na analise desta manifestação. É a
história do cotidiano de uma trupe de circo reagindo as ameaças de pessoas “normais”.
5
6
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A performance e o conflito (Crise e intensificação da crise?)
“Os signos amorosos são signos mentirosos que não podem dirigir-se a nós senão
escondendo o que exprimem.” (DELEUZE, 2003, p. 09)

Ainda é difícil não olhar sem jeito para aqueles que não correspondem às expectativas
padronizadas, tanto culturais e sociais sobre aqueles estereotipados como feios, por serem diferentes.
Segundo Umberto Eco, o feio seria alguém que apresenta “desequilíbrio na relação orgânica entre as
partes de um todo”(2003, p.19). Conforme Eco, “enquanto para todos os sinônimos de belo seria possível
conceber uma reação de apreciação desinteressada” para “quase todos os sinônimos de ‘feio’ implica
sempre uma reação de nojo, horror, violenta repulsa ou susto” (Idem).
O psicólogo Paulo Roberto Ceccarelli (2005, p.03) no artigo Breve história do corpo pontua
que no ocidente, durantes muitos séculos,
“O corpo, seus humores e suas doenças pareciam enigmáticos e inexplicáveis No início de
nossa era, o Cristianismo teve profunda influência na apreensão do corpo e na explicação dos
males que o afetam (...) as doenças que afetavam o corpo foram tidas por muito anos, e para
muitos continuam até hoje, como um castigo: resultavam de um pecado, de uma falta na pureza
da vida Cristã”.

Sendo “o corpo uma situação” a condição física de Julia nos sugere que a sua performance
poderia desagradar o público, mais não era isto que acontecia. Jan Bondeson no livro Galeria de
curiosidades médicas apresenta o percurso artístico de Julia, ele descreve as primeiras aparições
em público, dizia que Julia atraia a atenção de muitas mentes científicas e de jornalistas, um deles
descreveu-a como “terrivelmente horrível mas que possuía uma voz harmoniosa” - o que dá indícios de
que ela cantou. Bordeson relata também sobre suas performances em Londres, publicou que Julia cantou
romances em espanhol, inglês e dançou, o que são descritos como “danças extravagantes “- prováveis
números tradicionais espanhóis (2000, p.98).
No documentário “La historia de Julia Pastrana la mujer mono” (2013), Laura Anderson relata:
“Ela, com este espírito de artista, cresceu e desenvolveu seu talento, sinto que é isto algo muito
importante e nem sempre mencionado, por alguma razão sempre se fala no jogo físico acima de
tudo, como se fosse sua identidade. A identidade de Júlia não exclui sua parte física, a inclui,
nessa inclusão deve mostrar os aspectos do interior dela, seu espírito de artista, sua vocação.
Era cantora de ópera, era mezzo soprano.7

Em suas apresentações Julia conseguia provocar um choque perceptivo em seu espectador,
quase o enganava. “A mulher mais feia do mundo”, a “mulher macaco”, o “anódino8”. O enunciado
conduzia a recepção do espectador, provocando no primeiro momento horror e assombro em quem a via,
entretanto, a potência do seu corpo e da sua voz destronava a lógica da feiura. A repulsa virava atração,
num confronto entre o belo e o feio, do grotesco e do sublime, do desconhecido e da identificação.
Transcrição do depoimento de Laura Anderson no programa: “La historia de Julia Pastrana la mujer mono- La historia detrás
del Mito”, produzido pela TV Azteca- México. Disponível em: http://www.azteca.com/notas/lahistoriadetrasdelmito/150608/
julia-pastrana-la-mujer-mono. Acesso em 21/06/2013.
8
Segundo Jon Boderson (2000) “anódino” era um termo muito usado em meados do século XIX, significa algo “inexplicável’
7
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A artista Julia Pastrana utilizava vários recursos para interagir com o público, principalmente
a voz e o corpo, fez até um trabalho “normal” no teatro, em Leipzig, onde interpretava uma mulher
que ficava coberta sob um véu, de voz linda, que se revelava no final da peça. Até Charles Darwin
mencionou – a como exemplo no livro ”The Variation of Animals and Plants Under Domestication”,
agradecendo – a especialmente no prefácio referindo-se a ela “Uma mulher admirável, com uma barba
grossa e masculina” (1883, p. 321).
Elas, aos olhos dos exploradores, Pastrana tinha um grande potencial econômico. Seu
ultimo empresário “em vida” Theodore Lent soube, inescrupulosamente, explorar este potencial,
tornando a vida de Pastrana um constante show de horrores. Lent mantinha-a presa e ela dedicava-se
a leitura, aprendendo falar vários idiomas, desenvolvendo o canto e a poesia para suas apresentações,
certamente seus números eram pensados e ensaiados por ela, pois demonstrava boa fruição, não era
apenas uma aparição.
Além do circuito do freak show, Lent arrumou outras formas lucrar com a exposição de
Pastrana, tentou arranjar um marido para a “Mulher macaco” depois se casou com a artista a fim de
garantir a segurança do seu “empreendimento”. Ela casara- se com seu principal algoz.
Julia queria ser mãe e, apesar de ser alertada dos perigos por ter um porte físico muito
pequeno, ficou grávida e em 1860 deu a luz de um menino, que nasce com a mesma doença. O menino
falece horas depois do parto, Julia morre três dias depois por causa de fortes infecções. Em todos os
momentos de agonia e dor de Pastrana e filho, eram vendidos ingressos pelo “marido e pai” para que os
curiosos acompanhassem tudo de perto.
Lent vendeu os dois corpos para à Universidade de Moscou que os mumificou só que pouco
tempo depois descobriu que a universidade estava cobrando ingresso de visitas públicas de cientistas às
múmias, e apresentando a certidão de casamento reclamou sua família embalsamada, e inventivamente
acomodou-os em uma caixa expositora de vidro: Julia de corpete e vestida como bailarina russa, e o
pequeno sobre um pedestal trajando roupa de marinheiro. Lent percorreu com as múmias todo o percurso
que percorria com Julia quando ela era viva, sem, exibia-os como raridades e troféus. O personagem social
Lent reconstroi a sua cena de forma cíclica, ele encontra uma mulher com características semelhantes
de Pastrana, e se casa com ela, nomeando-a de Zenora Pastrana. Novas ações são construídas, novas
fantasias são colocadas, agora com a exposição da vida e da morte. Em 1884, na Rússia, Theodore Lent
morre, em uma instituição para doentes mentais.
Passado alguns anos os europeus começaram a discutir sobre os limites da normalidade
física e moral no mundo do entretenimento. A medicina, acompanhando o crescimento da industria,
avançava em passos largos, os ditos “fenômenos” através da ciência eram explicados. O freak Show foi
acabando gradativamente, aparecendo em outros momentos da história, mas com novas especificidades.

Resolução do conflito? Desfecho? Ação reparadora?
As múmias de Julia e o filho ficaram um grande período desaparecidos dos olhos do
público. Eles apareceram na Noruega em 1921 e estavam em exposição até os anos 1970, novamente
foi questionado qual era o verdadeiro motivo de expor aqueles dois seres humanos? era pela ciência ou
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dinheiro que gerava? Em meio a estes questionamentos os corpos novamente foram retirados da vista
do público, no entanto a instalação de armazenamento foi invadida em agosto de 1976. O corpo do bebê
foi desintegrado e os restos mortais foram consumidas por ratos. Múmia de Julia foi roubada em 1979, e
depois armazenada no Instituto Forense de Oslo depois que o corpo foi relatado à polícia, ele não estava
identificada, em 1990 o corpo foi identificado e colocado em um caixão lacrado no Departamento de
Anatomia da Universidade de Oslo.
Em 2003, a artista visual mexicana Laura Anderson, que conheceu a história de Julia através
de uma peça de teatro, iniciou uma campanha para recuperar o corpo e enterrá-lo com todas as honras
em sua cidade natal, só conseguindo, finalmente, dez anos mais tarde, Pastrana foi sepultada, 153 anos
após sua morte. “...me sentia no dever como artista mexicana de fazer o que fosse possível para que ela
voltasse ao México, a sua terra... a intenção era resgatar e restaurar a dignidade de Julia Pastrana...
todo mexicano tem o direito de regressar, é um direito que todos temos... faz parte da nossa política
nacional”.9

Julia me engoliu...
Quando conheci a história Julia Pastrana houve uma identificação imediata, primeiro por se
tratar de uma mulher, por ser a história de uma artista, profissão que eu desempenho, pelo uso da dança
e da voz como elementos de criação que nos aproximam muito. Os temas relacionados à história de
Pastrana me levaram, e ainda levam, a refletir sobre o que é ser mulher e sobre o que é ser uma artista
mulher e todas as implicações. Beauvoir sugere, em O segundo sexo, que “a gente não nasce mulher,
torna-se mulher”, para a pensadora francesa o gênero é construído e “o corpo é uma situação (...) Não há
como recorrer a um corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados culturais”
(1980, p. 301).
Muitas perguntas emergiram e estão galopantes em minha cabeça: Sua condição física a
incluía ou a excluía da sociedade? Qual era sua forma de criação artística? Quais eram os seus recursos
de criação artística? Seria “a voz responsável pela subversão, que a tirava da clausura do corpo”? Sua
condição de mulher subjulgada influenciava sua criação? Como o público reagia com a exibição de
Julia Pastrana em vida? E em morte? A exibição dos corpos mumificados ainda se constitui como um
fenômeno artístico?
O estudo se encontra em fase inicial, e para tanto, inacabado, ou definiria como em acabamento
andante, mas constante. Não tenho pretensão nenhuma de chegar ao fim, por entender o fim é sempre o
meu começo criativo. E assim, usá-lo sempre, a medida que sentir necessidade e experimentar todas as
grandes discussões e cenas que este “Palco” pode me proporcionar. Para mim, a idéia de palco relacionase aquilo a que Schecnner destaca: “o palco –refererindo não apenas ao espaço físico, mas ao agregado
tempo/espaço/espectador/performer – que gera uma força centrípeta que engole tudo o que acontece nele
ou perto dele”. Fiquei perto do palco / história de Julia Pastrana e ela me engoliu.

9

Depoimento de Laura Anderson- Documentário: La historia de Julia Pastrana la mujer mono - Acesso em 21/03/2013.
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O paradigma das Marchas das bandas
cabaçais do alto sertão paraibano
Erivan Silva (Professor de Música - UFCG)

eriviolao@uol.com.br

Resumo: Este artigo propõe uma breve reflexão sobre um paradigma encontrado no alto sertão paraibano. Trata-se de
como as bandas cabaçais dão forma e sentido ao gênero conhecido por marcha. No esteio da reflexão inicial, o artigo ainda
apresenta uma breve discussão sobre os problemas de transcrições inapropriadas aos gêneros e estilos musicais brasileiros,
principalmente, quando não temos uma familiaridade suficientemente maturada para compreender certas idiossincrasias das
culturas musicais pesquisadas devido a uma acomodação auditiva alicerçada em nossos pressupostos analíticos, que pode
gerar transcrições que distorcem a forma e o sentido original das sonoridades observadas.
Palavras-chave: Pífano; Paradigma; Sertão.
Abstract: This article offers a brief reflection on a paradigm found in high Paraiba backwoods. This is how Cabaçais
bands shape and give meaning to the genre known as gait. In the wake of initial reflection, the article also presents a brief
discussion of the problems of inappropriate to Brazilian musical styles and genres transcripts, especially when we do not have
a familiarity matured sufficiently to understand certain idiosyncrasies of the surveyed musical cultures due to a grounded
hearing accommodation our analytical assumptions, which may generate transcripts that distort the shape and meaning of the
original sonorities observed.
Keywords: Pífano; Paradigma; Sertão.

No mundo, os fenômenos musicais estão presentes nos mais diferentes contextos
socioculturais, se manifestando nas mais variadas formas de expressão a partir dos “agenciamentos”
intrínsecos e extrínsecos que compõem os seus “territórios” – conceitos dos filósofos Gilles Deleuze
e Félix Guattari1– idiossincráticos em um fluxo perene de ressignificações. Pesquisas no campo da
música de tradição oral são imprescindíveis para entendermos parte da “multiplicidade”2 musical
brasileira advinda de fusões étnicas, cujas forças sociais se “conformaram ou resistiram” 3 ao processo
histórico da colonização. Desse modo, ao adentrarmos nas culturas musicais a fim de compreender
suas práticas, o nosso primeiro grande desafio será a capacidade de ouvi-las desvencilhados dos
modelos pré-estabelecidos que sempre levamos conosco em nossas bagagens culturais para as nossas
pesquisas de campo.
As culturas musicais sempre se apresentam de forma bastante complexa, o que vai exigir
do pesquisador um precioso cuidado com as idiossincrasias locais. Segundo Anthony Seeger(1992),
o austríaco Richard Wallaschek em sua obra “Primitive Music: an Inquiry into the Origin and
Development of Music, Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of the Savage Races” (Música
Primitiva: uma Investigação sobre Origem e Desenvolvimento da Música, Cantos, Instrumentos,
Danças e Pantomimas das Raças Selvagens) (1893), mesmo tendo sido considerada por Bruno Nettl
ainda apud Seeger (1992), como uma obra como evolucionista e livresca, Wallaschek já apontava que
o estudo da música do outro passa a ser útil, porque dessa forma podemos perceber aspectos menos
óbvios a nós mesmos, às nossas tradições musicais. Para Blacking (1995), as músicas são “sons
Gilles Deleuze e Félix Guattari (2007).
Ibidem.
3
Lembrando os aspectos salientados por CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no
Brasil. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
1
2
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humanamente organizados” de acordo com as particularidades culturais que as conceberam. Nessa
direção, ainda no final do século XIX, o pesquisador austríaco J. Ellis ao estudar escalas de povos
orientais destaca que “a escala musical não é apenas uma, não é natural, nem mesmo necessariamente
fundamentada nas leis de constituição do som musical, (...) mas muito diversificada, muito artificial e
muito caprichosa” (Ellis, 1885).
Portanto, compreender os fazeres musicais de forma mais intrínseca e consequentemente
mais segura só seria amplamente possível a partir da compreensão de uma teoria musical nativa? Sem
a intenção de aprofundar tal questão, seguimos concordando com John Blacking (1995) e Steven Feld
(2012) para quem só os nativos podem nos abrir as chaves mais profundas de suas culturas musicais
quando nos põem a par de suas compreensões do que é música e fazer música.
O que proponho aqui é a reavaliação de um ponto particular da minha dissertação de mestrado
apresentada e defendida no ano de 2008 junto ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFPB
Campus I. Trata-se de uma segunda análise sonora de como a Banda Cabaçal São Sebastião e demais
bandas de pífano do alto sertão paraibano executam o gênero que eles chamam de Marcha.
Por se tratar de um gênero bastante conhecido de todo brasileiro, e se fazendo presente em
vários aspectos da vida social, tendemos a acreditar que a forma de marcha executada pela banda São
Sebastião segue a mesma forma da nossa tão conhecida marcha militar em compasso binário. Porém,
nas minhas atuais investigações do território musical das bandas cabaçais do alto sertão paraibano, foi
possível perceber que cometi o que o psicólogo e pesquisador musical alemão Carl Stumpf4 apud Pinto
(2004) chamou de “correção auditiva”, ou seja, ao ouvir a marcha da banda cabaçal São Sebastião, no
momento da transcrição, eu busquei uma adequação do que eu conhecia por marcha.
Seguindo, o ponto chave que me intrigou nas minhas audições posteriores foi perceber que
o gênero conhecido por marcha tocado pelas bandas cabaçais do alto sertão paraibano é apresentado
em dois modelos paradigmáticos: Marcha e Marcha Rebatida, ou, simplesmente, no caso da segunda,
Rebatida como eles preferem chamar. Dessa forma, primeiramente, a Marcha, no meu entender não soa
tão seguramente na forma de como entendemos e transcrevemos o compasso binário simples da marcha,
e a Rebatida, aparece como uma espécie de ressignificação direta da marcha binária.

O paradigma das Marchas
Ora, sabe-se que a maneira mais comum que utilizamos para definir um compasso é
acentuando o seu primeiro tempo em contraste com os tempos posteriores. É assim que aprendemos na
grande maioria dos nossos conservatórios de música. Porém, existem outras maneiras de se perceber
uma ideia matemática sonora musical que se distingue da forma mais tradicional. Um exemplo disso é
um motivo em forma quaternária que os militares utilizam em suas corridas de treinamento para efeito
de motivação das suas tropas:
Segundo Tiago de Oliveira Pinto, no início do século XX, o psicólogo e pesquisador musical alemão Carl Stumpf
influenciado pelos estudos de Ellis recebe no ano de 1900 um grupo musical do Sião. Nesse momento, durante as suas
pesquisas das escutas musicais de quem assistia ao grupo, ele observa claramente que ao ouvirmos sons distintos às nossas
experiências musicais, tendemos a buscar uma correção para as nuances idiossincráticas da outra cultura musical para o
nosso modelo.
4
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1 – O oficial entoa em voz alta o pequeno motivo que parte do agudo para o grave acentuando
todos os tempos do compasso: 1, 2, 3, 4.
2 – Sua tropa responde em ordem decrescente um segundo motivo do grave para o agudo:
4, 3, 2, 1.
Dessa maneira, mesmo não havendo acentuação somente do primeiro tempo do compasso,
somos induzidos a perceber nitidamente que existe uma ideia quaternária. Porém, pode-se dizer que
nesse caso os números são os principais indutores, mas, se usarmos outras palavras que não sejam os
números, a ideia quaternária não se apagaria.
Desse modo, as bandas cabaçais do alto sertão paraibano na sua Marcha acentuam
fortemente o primeiro e o segundo tempo do primeiro compasso e, posteriormente, só o primeiro tempo
do compasso seguinte, e ainda acentuam a última colcheia do segundo tempo em forma de síncope e,
assim, sucessivamente nos compassos posteriores. Isso contraria totalmente a ideia mais básica de que
a estrutura de marcha binária simples seja a única forma de como a marcha se apresenta na cultura
brasileira, pois essas bandas de pífanos nos levam a crer com isso que existe possivelmente uma ideia
ternária dentro de uma forma conhecida por marcha. Para tanto, será preciso ouvir essa estrutura musical
desvencilhados da ideia de marcha militar que temos como modelo e que sabemos que, possivelmente,
foi a que deu origem à marcha das bandas de pífano brasileiras.
Quadro das bandas de pífano do alto sertão paraibano:
Banda Cabaçal
São Sebastião
São João Batista
do Mestre Mirota
Os Inácios
de Cachoeira dos Índios
Os Maria
de Monte Horebe
do Sítio Roçado
São João
do Riacho do Meio
do Sítio Malva
de Argemiro
de São José da Lagoa Tapada
Os Morenos
da Irmandade do Rosário
de Santa Luzia
Estrela Brilhante

Localização
Sítio Antas – São José de Piranhas – PB
Sítio Almão – São José de Piranhas – PB
Boa Vista – São José de Piranhas – PB
Sítio Bé – Cajazeiras – PB
Sítio Cipó – Cachoeira dos Índios – PB
Santa Helena – PB
Monte Horebe – PB
Sítio Roçado – Conceição – PB
Conceição – PB
Riacho do Meio – Santana de Mangueira
Sítio Malva – Santana de Mangueira
Sítio Cipó – São José de Caiana – PB
São José da Lagoa Tapada – PB
Triunfo – PB
Pombal – PB
Santa Luzia – PB
Cajazeiras – PB

Levantamento das Bandas realizado entre 2005 e 2007.
Fonte: Erivan Silva.

Contudo, ao fazer as minhas primeiras transcrições de campo do meu trabalho de mestrado
já citado, cheguei a esse resultado abaixo em relação à Caixa e ao Bumba5 da Marcha:

5

Maneira como a banda pesquisada chama o zabumba.
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Além disso, ao voltar ao campo de pesquisa no alto sertão paraibano para ouvir as mesmas
marchas tocadas nas gravações que eu havia feito em campo, me veio a intrigante lembrança
de que os músicos das bandas cabaçais daquela região paraibana sempre me induziram a uma
ideia ternária para a qual busquei uma correção auditiva da variação idiossincrática da Marcha
tocada por eles. Assim, numa segunda tentativa de transcrição, que pudesse ser mais fiel ao que
eles tocam, cheguei primeiramente a esse desenho de transcrição que indica na cor vermelha
das colcheias do bumba a presença muito forte de uma “ideia ternária”. A ideia ternária aqui
distingue-se do que venha a ser um compasso ternário.

Dessa forma, posteriormente, numa segunda e intrigante ideia de aproximação do real, que,
obviamente, não significa ser o resultado exato e muito menos final, cheguei a esse novo desenho gráfico
da Marcha das bandas cabaçais do alto sertão paraibano, que demonstra com mais clareza a “ideia
ternária”.

Nesse modelo, perceba que esses músicos do alto sertão paraibano nos induzem a ouvir algo
que fortemente está muito mais marcado em 3 do que em 2. Contudo, acredito que o que ocorre de fato
não é um deslocamento de acento como destaca Argeliers León (1984) apud Sandroni (2001), quando se
refere ao paradigma do tresillo cubano, mas é a libertação da regularidade binária para dar origem a um
novo sentido rítmico para esta nova forma de Marcha.
Agora, apresento a estrutura rítmica da Rebatida. Vê-se que as bandas cabaçais do alto sertão
paraibano mantêm o compasso binário, mas a mudança rítmica é notória onde aparece possivelmente o
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paradigma do tresillo.6 Novamente, essa foi a forma que no momento encontrei de registrar graficamente
a música dessa cultura local das bandas cabaçais do alto sertão paraibano. Saliento ainda que essa
variação rítmica em destaque não é regular, podendo aparecer em qualquer momento da música.

Acredito ainda que será preciso investigações bem mais apuradas para entendermos esse
paradigma das Marchas das bandas cabaçais do alto sertão paraibano, o que nesse artigo seria impossível
de aprofundar.
Nesse sentido, encontrar a maneira mais adequada de ler os nossos fenômenos musicais
brasileiros é de fato um dos maiores desafios para nós pesquisadores, principalmente, quando não há o
devido equilíbrio entre o plano êmico e o ético, uma vez que, o êmico sempre será o ponto de entrada e
saída. Nessa direção, Sandroni afirma que:
Na realidade o que cabe ao pesquisador da música não é escolher uma ou outra, mas antes
descobrir qual é a leitura feita pela cultura que está sendo examinada, qual são os sentidos
através dos quais ela organiza a matéria rítmica, e sem os quais, pensando bem, esta última
permanece informe. Só então estaremos (para retomar os termos chomskyanos empregados por
John Blacking no clássico da etnomusicologia How Musical is Man?) aptos a passar da estrutura
superficial à estrutura profunda da música (2001).

As contribuições étnicas que deram origem à música brasileira – bem como às bandas
cabaçais – foram mútuas, o que gerou uma série de ressignificações de gêneros e estilos que se
conformizaram no processo empírico de construção cultural do nosso povo. Dessa forma, um paradigma
como esse – que nos leva a perceber que cânones como a marcha foram ressignificados culturalmente –
reforça a ideia de que cada vez mais nossas investigações de campo devem estar sempre afinadas com
o discurso local.
Diante do exposto, considero que o respeito pelas singularidades dos nossos fenômenos
musicais dentro dos seus múltiplos contextos culturais, que estão num contínuo processo de ressignificação,
é algo que precisa ser bastante debatido pelas musicologias, pois todas essas manifestações são
perenemente merecedoras de investigações sincrônicas que demarquem um tempo presente tão valioso
quanto um passado.

6

Sobre o paradigma do tresillo na música brasileira ver Sandroni (2001).
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O pensamento Métrico-Sêmantico: análise da escrita
cancional a partir de pressupostos orais e cognitivos
Heverson Nogueira Santos (Bolsista da CAPES/UnB)

heversonogueira@hotmail.com

Resumo: O presente artigo estudará a relação entre música e palavra partindo de pressupostos orais e cognitivos. Far-se-á isso
por se ter como hipótese que a escrita ou a composição de canções, no que diz respeito ao seu texto, faz uso de métodos que
são semelhantes aos utilizados para a criação, organização e preservação de saberes em tradições orais. O aspecto cognitivo
se fará presente por entendermos que nas sociedades – estejam elas inseridas em tradições orais, escritas, tipográficas, ou
de TICs – existem maneiras distintas de organizar as suas formas de pensar e elaborar os seus conhecimentos, conforme os
recursos tecnológicos dos quais dispõem.
Palavras-chaves: Relação Música e Palavra; Cognição; Oralidade; Letramento.

The Metric-Semantic thought: analysis of song writing from oral and cognitive premises
Abstract: This Article will study the relationship between music and word using oral and cognitive premises. This will be
done because our hypothesis is that the songwriter uses, in his lyrics, methods which seem like those used by oral traditions to
create, organize and preserve their own knowledge. The cognitive aspect will be present because we believe that in societies
(inserted in oral, written, typographical, or ICTs traditions) there are different ways to organize their thinking and develop
their knowledge, according to the technological resources they have.
Keywords: Relationship between Word and Music; Cognition; Orality; Literacy.

Introdução
A escrita de letra de canção e a relação entre texto e música que então se estabelece, é algo
intrigante por motivos vários motivos, dos quais elencamos dois: o primeiro é o fato de ela ser considerada
tão complexa que apenas poucas pessoas a fazem; e o segundo é que mesmo os que conseguem lograr
êxito nesse tipo de prática não sabem explicar bem como o fazem.
Com o intuito de entender essa questão, existem algumas discussões que levam em
conta as particularidades desse objeto, já que fundamentalmente trata-se de alinhar texto e música.
Contudo, boa parte delas tendem a ser fragmentadas, ora dando um viés textual, ora dando um viés
musical para entender o fenômeno (quase que tentando se demonstrar o domínio de uma linguagem
sobre a outra).
Considerando tal situação, este artigo tem como hipótese que a dificuldade dessa escrita
reside no fato de ela se processar usando elementos que se situam em universos interseccionados da
oralidade e da escrita1. Por isso, pretende-se estudar como essa escrita se dá, porém sem dicotomizar esse
processo de composição. Para tanto, iremos, primeiramente, apresentar as características da cognição
numa sociedade oral; faremos uma coteja com as características do texto, além de apresentar formas
de organização deste, para, enfim, tentar compreender como letramento e oralidade se tocam no texto
cancional.
Adaptamos aqui o pensamento de Paul Zumthor (1993, pp. 18-19) em que ele distingui três tipos de oralidade em
correspondência a três situações culturais: oralidade primeira: não há qualquer contato com escrita; oralidade mista: a
influência da escrita é “externa, parcial e atrasada”; e oralidade segunda: “toda a expressão é marcada mais ou menos pela
presença da escrita”.
1
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Características da Cognição Oral
Numa tradição oral, os saberes criados se organizam de modo a resolver um grande problema:
como se preservar tal conhecimento. Devemos lembrar que nestas tradições não existem mídias as
quais preservam os conhecimentos criados, para que, em momentos oportunos, possam ser acessados e
recordados. Logo, o saber construído precisa se fazer presente nas mentes desses indivíduos de forma
constante. Walter J. Ong, no livro Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, discuti esta
questão – entre outras –, além de enumerar, a partir de uma revisão de literatura, nove características
que permeiam o pensamento e expressão de base oral. Tentaremos de forma breve apresentar o que está
envolvido na preservação do saber oral, bem como as nove características.
Primeiramente, devemos levar em conta que numa tradição oral as palavras não se
relacionam à visão, uma vez que não são escritas, ou seja, a palavra é eminentemente som e, por isso, é
tão evanescente quanto este. Logo, uma palavra e o que ela evoca só existem quando ela é pronunciada.
Deste modo a preservação dos saberes se apresenta como um problema que é resolvido de
forma interessante: já que o conhecimento criado por tal sociedade não é armazenado fora do indivíduo,
mas dentro de si, em sua mente, o seu pensamento se organiza usando processos mnemônicos e formulares
para que dessa forma o saber criado possa ser preservado.
O processo mnemônico resulta numa aide-mémoire que - diferentemente da estudada por A.
R. Luria no seu A mente e a memória: um pequeno livro sobre uma vasta memória, a qual se manifestava
via associações visuais (o que parece ser mais comum às tradições orais) - se caracteriza por utilizar
ritmo, assonâncias, aliterações, repetições, antíteses, expressões formulares (como os provérbios),
métrica, etc., como ferramentas que auxiliam a preservação do saber (ONG, 2000).
As fórmulas de pensamento, que resultam nas expressões formulares mencionadas acima,
apesar de serem vistas em separado por Ong, nos parecem fazer parte da aide-mémoire expressando
quase que uma síntese do que vem a ser essa numa tradição oral. O criador do conceito, Milman Parry
(1930, p. 80), define formula como: “um grupo de palavras as quais são regularmente empregadas sob
a mesma condição métrica para expressar uma determinada ideia.2” Tais expressões se manifestam nas
línguas via os já mencionados provérbios, mas também por expressões idiomáticas.
Quanto às nove características, iremos apresentá-la realizando a coteja com as características
que são comuns aos textos numa tradição escrita. Tarefa que iniciaremos agora:
1. Aditivo ao invés de subordinativo: o discurso oral produz sentido fazendo referência ao
seu contexto. Numa tradição escrita, o texto precisa informar sem usar de dados externos. Por conta
disso, o discurso escrito é mais elaborado em termos gramaticais. Uma forma de se observar isso é
através do uso de conectores lógicos (conjunções) para expressar as minúcias de um pensamento. Na
oralidade não se cria uma relação de dependência entre as afirmações, mas somam-se essas. Podemos
observar isso no seguinte trecho do Tratado da Província do Brasil, escrito em português quinhentista,
no qual observamos a repetição da partícula aditiva “e”:
Não há pella terra dentro pouoações de portugeses por causa do indios que não no consentem e tambẽ
pello soccorro e tractos do Reino lhes he neçessario estarem iunto do mar pera terẽ comunicação de
mercadorias, & por este respeito viuem todos junto da costa. (GANDAVO, 1965, p. 65)
2

A group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea.
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2. Agregativo ao invés de analítico: lembramos que gramaticalmente uma construção
analítica se diferencia de uma sintética apenas por ser desenvolvida, quanto à carga semântica, mantémse a mesma. Na tradição oral o que se faz é acrescentar às estruturas sintéticas predicados como no
seguinte trecho de Samba em Prelúdio: “Eu sem você não tenho porque, porque sem você não sei nem
chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar.3” Observamos que não foi
elaborado um enunciado longo (estrutura analítica), mas que foram agregados vários enunciados curtos
(estrutura sintética);
3. Redundante ou copioso: num texto a redundância ou a copiosidade é tida como algo que
lhe retira a qualidade, beirando a verborragia. Numa situação oral é algo necessário à compreensão. Por
exemplo, é interessante que um orador, seja esse professor, palestrante, político, entre outros, use de
repetições em seu discurso para fixar conteúdos, antes de se passar para um novo tópico. Cabe lembrar
que a repetição é também uma estratégia retórica;
4. Conservador ou tradicionalista: Na tradição oral para reaver um conhecimento é necessário
que ele se mantenha inalterado ou com poucas mudanças. Na tradição escrita, uma vez registrado, o saber
permanece inalterado na forma de texto. Isso gera algo interessante que são as múltiplas interpretações
que são feitas acerca de um mesmo saber e que convivem no presente;
5. Aproxima-se da experiência humana: o discurso trata da experiência cotidiana da
comunidade que o produz. Por exemplo, Merrian em seu The Anthropology of Music no capítulo em que
trata de usos e funções observa as canções do povo Tutsi, as quais eram aboios com as mais diversas
finalidades (algo plausível já que eles criavam bois). Diferentemente, temos a produção de conhecimento
nas tradições escritas que tende a ser mais objetiva que subjetiva, sendo esta, em certos casos algo a se
evitar, como na produção acadêmica;
6. Agonisticamente4 estimulado: as críticas que podem ser feitas a um texto devem atingir
somente esse e aos argumentos propostos por seu autor, já se preza, nesta tradição, a analise objetiva.
Caso as críticas se dirijam ao autor do texto elas correm o risco de não vingarem, uma vez que se
desviam de sua finalidade (falácia ad hominem), ou seja, o espaço de luta e o que será atacado serão
os argumentos e não seus autores. Numa tradição oral, como o conhecimento produzido é subjetivo o
que se ataca, no fim das contas é o criador de tal conhecimento. Observamos isso nos sambas de recado
trocados entre Wilson Batista e Noel Rosa;
7. Empático e participativo ao invés de objetivamente distanciado: os saberes orais, como
vimos até agora, não são separados do seu criadores ou dos membros de determinada tradição, já que
não há um tratamento objetivo dos conteúdos. Mesmo que isso venha a acontecer, como a forma de
expressar o saber usa recursos que são comuns aos membros de determinada tradição, o distanciamento
acaba não sendo tão prejudicial ou mesmo um problema, nesse contexto. A escrita, por sua vez, propicia
tal distanciamento;
8. Homeostático5: como o conhecimento é guardado nos próprios indivíduos, é necessário
que haja equilíbrio no código, ou seja, não se vive com registros semânticos distintos, ou antigos, de uma
POWELL, Baden. Samba em Prelúdio. In: Ao vivo no Rio Jazz Club. CD 7897019001110. Kuarup Discos, 1990.
A etimologia do termo diz respeito ao treinamento físico voltado para a luta. Por derivação se usa agonística para se
referir à estratégias argumentativas usadas na retórica clássica.
5
Diz respeito ao equilíbrio de funções corporais.
3
4
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mesma palavra ou expressões. A sinonímia será então mais presente nas tradições escritas por motivos
semelhantes aos expressados na quarta característica;
9. Mais situacional que abstrato: apesar de os conceitos serem abstrações, o modo de usálas é distinto. Ong, apresenta um exemplo extraído de A. R. Luria, contido no livro Desenvolvimento
Cognitivo: suas fundamentações sociais e culturais, no qual pede-se a um rapaz (que não passou por um
processo de letramento) que agrupe algumas ferramentas de marcenaria e um tronco. Esperava-se que
ele separasse as ferramentas do tronco originando dois grupos, contudo ele organizou um grupo apenas
sob a justificativa de que as ferramentas precisariam do tronco para ter funcionalidade, ou seja, o trato
com a abstração foi distinto, revelando-se mais pragmático.

Características do texto
O que faz com que um texto seja um texto e não um amontoado de frases, ou de orações, ou
de períodos, é a sua textualidade. A textualidade, por sua vez, se constrói a partir de princípios de escrita
que atuam de forma a fazer com que o texto seja inteligível, ou seja, que ele comunique algo.
Basicamente, a Linguística Textual elenca seis fatores que, se seguidos, fazem com que o
texto tenha textualidade. São eles: Coerência; Coesão; Continuidade; Progressão; Não Contradição; e
Articulação.
A coerência diz respeito ao aspecto conceitual de um texto, ou seja, à relação estabelecida
entre os pressupostos e as conclusões a que o texto chega - se tal relação procede ou não. A coesão, por
sua vez, é a materialização disso através do uso de recurso gramaticais. Apesar de os dois fatores serem
basilares, a coerência é o principal deles, a fim de se manter a textualidade, além disso, partem dela os
outros quatro fatores, já que para ser coerente um texto precisa apresentar certas qualidades:
1. Continuidade: garante que conceitos e ideias serão retomados ao longo do texto o que
manterá a coerência evitando dessa forma a presença de assuntos desconexos. Isso se manifestará na
coesão pelo uso de pronomes anafóricos, por exemplo: “Capitanias hereditárias assim se chamavam
porque eram doadas a pessoas de prol e de posse o ‘donatário’, que deveria administrá-las com plenos
poderes” (ELIA, 2003, p.27);
2. Progressão: garante que surgirão novas informações conforme os elementos retomados.
Destes acréscimos semânticos é que então poderemos depreender o que o texto quer nos falar. A coesão
se manifesta pelo uso de locuções que diferenciem a passagem de um tópico para um comentário e a
partir daí para um novo tópico, por exemplo: “Capitanias hereditárias assim se chamavam porque eram
doadas a pessoas de prol e de posse o ‘donatário’, que deveria administrá-las com plenos poderes”
(Ibid, p.27);
3. Não Contradição: garante que o texto não ferirá a sua lógica interna e nem externa. A
coesão se manifesta via o uso acurado dos tempos e modos verbais, dos advérbios e do vocabulário,
por exemplo: “Capitanias hereditárias assim se chamavam porque eram doadas a pessoas de prol e de
posse o ‘donatário’, que deveria administrá-las com plenos poderes” (Ibid, p.27);
4. Articulação: garante a presença e a pertinência das relações entre os fatos e conceitos
apresentados pelo texto. É possível fazer isso usando apenas o campo semântico das palavras para
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manter a coerência, contudo pode-se também, via o uso de conjunções, manifestar de forma pontual e
coesa as relações pretendidas, por exemplo: “Capitanias hereditárias assim se chamavam porque eram
doadas a pessoas de prol e de posse o ‘donatário’, que deveria administrá-las com plenos poderes”
(ELIA, op. cit., p. 27).
Basicamente, quando escrevemos reproduzimos ou damos notação para os sons que emitimos
na nossa língua materna. No seu processo de evolução, a escrita caminha para a autonomia, ou seja, ela
busca reproduzir a maior quantidade possível de detalhes que constituem uma informação ou que atribuem
sentido a uma informação. Daí haver, por exemplos, sinais de pontuação e acentos que tentam informar
da mesma forma que as entonações da fala informariam. E também, daí, o surgimento de estratégias de
organização textual, como as que vimos acima, de modo a atribuir uma lógica argumentativa ao texto.

Letramento e oralidade
Numa canção, onde operam texto e música, se faz necessário considerar que a criação
de sentidos se dará não apenas pelo uso de estruturas linguísticas. Notamos que no pensamento da
Linguística Textual isso não vem a ser um problema já que a necessidade é de se haver coerência textual
deixando a coesão (as regras gramaticais) em segundo plano, como endossa Marcuschi (2008): “o texto
deve ser visto como uma sequência de atos enunciativos (escritos ou falados) e não uma sequência de
frases de algum modo coesas. Nesse sentido, a coesão explicita não é uma condição necessária para a
textualidade.” E continua:
Com isto, entram na análise do texto tanto as condições gerais dos interlocutores como os
contextos institucionais de produção e recepção, uma vez que eles são responsáveis pelos
processos de formação de sentidos comprometidos com processos sociais e configurações
ideológicas.
Em suma, o que se pode fornecer são condições de acesso e não condições de boa formação
textual. (MARCUSCHI, 2008, p. 103)

Deste modo, a maneira como os discursos orais são organizados, nos auxiliam a entender
a dinâmica de produção da canção quando pensamos nos seus contextos institucionais de produção e
recepção, já que lidamos com algo que se presta a uma performance oral e que é produzindo de maneira
oral. Daí a canção possuir determinados tipos de características semelhantes às observadas por Ong,
mesmo se tratando de algo escrito.
Os elementos até agora apresentados corroboram a hipótese que direcionou essa pesquisa,
ou seja, a canção, apesar de escrita, apresenta característica internas que, mais que recursos poéticos ou
estilísticos de um determinado gênero textual, sintetizam uma maneira de se organizar o pensamento.
Acerca disso Walter J. Ong conclui:
O pensamento e a expressão de formulação oral estão profundamente radicados no consciente e
no inconsciente e não desaparecem tão logo se use para tal fim levar a caneta à mão. Finnegan
(1977, p. 70) reporta, com aparentemente alguma surpresa, as observações de Opland nas
quais quando poetas Xhosa aprendiam a escrever, seus escritos poéticos eram frequentemente
caracterizados por um estilo formular. Seria de fato totalmente surpreendente se eles dominassem
outros estilos, especialmente porque as marcas do estilo formular não são exclusivamente
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poesia, mas, em certa medida, todo o pensamento e expressão numa cultura marcadamente oral.
A poesia escrita nascente, em toda parte, ao que parece, é em primeiro lugar, necessariamente,
uma mímica do script da performance oral6. (ONG, 2000, p. 26) [tradução nossa].

Conclusão
Tentamos apresentar de forma sucinta a cognição envolvida na transmissão dos saberes orais
e escritos, para então perceber como elas se tocam na escrita de uma canção. Observamos o seu caráter
sui generis que deve ser levado em conta na sua analise de modo a se perceber que esse processo criativo
não envolve somente a atividade intelectual, mas, principalmente, um modo de ser.
Os estudos de tradições orais, a Linguística Textual, o conhecimento musical, entre outros
ramos do saber, devem ser considerados, de modo a se compreender melhor um objeto de estudo, que
além de tão belo é tão intrigante.
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Oral formulaic thought and expression ride deep in consciousness and the unconsciousness, and they do not vanish
as soon as one used to them takes pen in hand. Finnegan (1977, p. 70) reports, with aparently some surprise, Opland’s
observation that when Xhosa poets learn to write, their written poetry is also characterized by a formulaic style. It would
in fact be utterly surprising if they could manage any other style, especially since formulaic style marks not poetry alone
but, more or less, all thought and expression in primary oral culture. Early written poetry everywhere, it seems, is at first
necessarily a mimicking in script of oral performance.
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Resumo: O presente artigo se propõe a analisar e compreender a obra Concerto Grosso nº 1 composta por Alfred Schnittke
em 1977. Os elementos estilísticos e técnicos da obra são discutidos e exemplificados para se obter um melhor entendimento
da ideia de poliestilismo: ideia fundamental na obra do compositor russo que tem profundas ressonâncias com o pensamento
pós-moderno surgido na segunda metade do séc. XX.
Palavras chave: Schnittke; Poliestilismo; Pós-modernismo.

Poliestilistics on Alfred Schnittke’s Concerto Grosso No.1
Abstract: This article aims to analyze and understand the work Concerto Grosso No. 1 composed by Alfred Schnittke in
1977. The stylistic and technical elements of the work are discussed and exemplified to obtain a better understanding of
the idea of poliestilistics: fundamental idea in the work of the Russian composer that has profound resonances with the
postmodern thought emerged in the second half of the twentieth century.
Keywords: Schnittke; Poliestilistics; Post-modernism.

Schnittke e o pós-modernismo
Alfred Schnittke (1934-1998), um dos compositores russos mais importantes surgidos
depois de Dmitri Shostakovich, tem sua música geralmente associada ao poliestilismo, técnica que
desenvolveu ao longo dos anos 1970 a partir de obras como a Sinfonia nº 1 (1969-1972) e o Concerto
Grosso nº 1 (1977).
Richard Taruskin (2005) e Boujedin Buckinkx (1998) relacionam a obra de Schnittke ao
pós-modernismo surgido na década 1960. O termo pós-modernismo foi primeiramente empregado na
arquitetura. Charles Jencks (apud TARUSKIN, 2005) diz que a origem do pós-modernismo está no
fracasso social da arquitetura moderna, sua inadequação em comunicar efetivamente com seus usuários.
Nas palavras de Taruskin (2005, p.412), “não fazia as pessoas se sentirem em casa”, pois a arquitetura
moderna incorporava valores como abstração, funcionalismo, racionalização e economia, os valores
universais de uma era industrial.
Le Corbusier chegou a definir a ideia de casa como a de uma “máquina para se habitar”
(apud TARUSKIN, 2005, p.412). Mas a arquitetura pós-moderna, como pontua Jencks, não foi uma
simples rejeição ao estilo moderno. Mais do que mero revivalismo e tradicionalismo reacionário,
foi uma compromissada solução que tentou equilibrar ideais e realidades sociais. A arquitetura pósmoderna é essencialmente híbrida e segundo Jencks, o único e exclusivo “ismo” que ela deveria ter é
pluralismo.
Leonard Meyer (apud TARUSKIN, 2005, p.414) concluiu: “o fim do otimismo histórico
marca o começo do pós-modernismo”. Isso sugere uma forte conexão entre pós-modernismo e os
movimentos “Green” que emergiram nos Estados Unidos e na Europa em meados dos anos 1970. Tais
movimentos se opuseram à continuação da expansão industrial da economia moderna em nome de
valores humanos e ambientais.
Comunicações

250

Menu
Paralelamente, nas artes em geral, também se constata um “repensar”, um ponderamento
quanto aos ganhos da modernidade. Mike Featherstone aponta para características centrais associadas
ao pós-modernismo nas artes:
A abolição da fronteira entre arte e vida cotidiana, a derrocada da distinção hierárquica entre
alta-cultura e cultura de massa/popular, uma promiscuidade estilística, favorecendo o ecletismo
e a mistura de códigos; paródia, pastiche, ironia, diversão, e a celebração da “ausência de
profundidade” da cultura; o declínio da originalidade/genialidade do produtor artístico e a
suposição de que a arte pode ser somente repetição (FEATHERSTONE, 1995, p.25).

Em música, juntamente com o surgimento de grupos musicais especializados em interpretar
música antiga (barroca, renascentista e medieval), surgiram compositores cada vez mais interessados em
uma estética pós-moderna. José Miguel Wisnik (1989, p.193) afirma que “em algum lugar, talvez dos
anos 70, um ponto de ruptura dispersa a onda da música contemporânea em recuos, silêncios, viradas de
180 graus”, ou seja, “(...) mutações que indiciam a dificuldade de se manter na trajetória e no ritmo da
evolução permanente”
Paul Griffiths (2010, p.346), diz que “o compositor pós-moderno é livre para fazer uso
de tudo o que quiser” e o “(...) compositor não é mais um colaborador no grande curso da música,
acrescentando um teto ou um novo piso para o edifício em constante construção. O edifício parece agora
completo (...)”. Se a história da música está acabada, e entramos em um período pós-histórico, é algo
difícil de afirmar.
No entanto, podemos citar várias razões que levaram à busca de um novo caminho “eclético”
estilisticamente: a crise acadêmica dos anos 1950 e a tendência purista do serialismo, a música aleatória,
as mútuas influências culturais, a mudança na nossa concepção de tempo e espaço, e a “polifonização”
da consciência humana combinada ao aumento de informação disponível (BUENO, 2007). Lembremos
ainda a experiência pessoal de Schnittke, nascido e criado na Rússia, mas filho de um jornalista judeu
oriundo da Alemanha e de uma professora de origem católica do Volga alemão.
O compositor russo “bebeu” intensamente tanto da cultura germânica quanto da russa,
afirmando: “a ideia da universalização da cultura é de suma importância para mim, particularmente
nos dias de hoje em que nossa percepção de tempo e espaço mudaram tanto” (SCHNITTKE apud
BUENO, 2007, p. 214). Ele também identifica o entusiástico interesse pela música do passado
surgido no século XX, uma familiarização com a música feita há setecentos anos e a nova maneira
de se encarar o tempo de forma não-linear, como causas importantes para o uso consciente do
poliestilismo em música.
Constata-se então que o compositor estava atento às transformações do mundo e alinhado
filosoficamente a conceitos mais recentes como a globalização, o ecumenismo e o pós-modernismo.
Sua música possui ecos de vários países, religiões e épocas. Para tanto, ele teve de superar seus dilemas
religiosos combinando o judaísmo com as tradições cristãs Católica, Protestante e Ortodoxa. E desde
então, criativamente desenvolveu um misticismo particular onde “a arte é especialmente dependente da
intuição e a intuição é a manifestação do conhecimento que vai além do indivíduo, um tipo de conexão
com o externo, com algo maravilhoso” (SCHNITTKE apud BUENO, 2007, p.221).
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Poliestilismo
Schnittke (2010) afirma que o poliestilismo sempre existiu em música, mas de forma
implícita, tornando-se apenas “recentemente” um método consciente de composição. De um modo
diferente da Collage, forte tendência surgida na década 1960, o poliestilismo encontrou maneiras mais
sutis de utilizar elementos “emprestados” de diversos estilos. Sem necessariamente fazer uma citação
direta, o compositor pode planejar uma estrutura constituída de músicas de diferentes épocas, ou de
alusões tão sutis que pareçam acidentais, assim gerando suas próprias combinações poliestilísticas.
As citações compõem uma vasta categoria que abrange tanto os micro-elementos
estereotipados de um estilo (uma entoação melódica, uma progressão harmônica, ou uma cadência), como
também os fragmentos propriamente ditos (citações diretas sem nenhuma modificação). Nessa mesma
categoria também se enquadra a técnica de adaptação, ou seja, nas palavras de Schnittke: “recontar um
texto musical ‘emprestado’ em sua própria linguagem musical(...)” (SCHNITTKE, 2010, p.87).
Com o intuito de exemplificar esta tendência, o compositor cita as seguintes obras:
· “Stockhausen, Hymnen – uma ‘super-colagem’, um mosaico do mundo moderno.
· Pärt, Pro et Contra – construída a partir de uma paródia das formulas de cadências barrocas.
· Penderecki, Stabat Mater – uma pseudocitação de um canto gregoriano, este forma uma base
de entonação que permeia toda a obra.
· Stravinsky, Pulcinella ou Cantincum sacrum – adaptação de texto e material musical.
· Webern, Fuga (Ricercata) – a música de Bach reinterpretada em uma grande variedade de
timbres” (SCHNITTKE, 2010, pp.87, 88).

E, finalmente, nessa categoria de citação, também entra uma espécie de citação que não
é a de um fragmento musical, mas sim da própria técnica composicional emprestada de outro estilo.
Por exemplo, as ferramentas tomadas da polifonia coral dos séculos XIV a XVI (isorítmico, hoqueto,
antifonia) utilizados em uma música serial ou pós-serial. Novamente Webern, a partir do Opus 21, e
Henze, Antiphonie. Há também, o que Schnittke chama de hibridação poliestilística, simplesmente a
combinação de mais de dois estilos. A obra Apollo Mussagetes de Stravinsky, possui associações de
numerosos estilos passando por Lully, Gluck, Délibes, Strauss, Tchaikovsky e Debussy.
Já o princípio da alusão é usado mais como “promessas não compridas”, insinuações, linhas
“de fundo”, difíceis de definir ou classificar. É muito característico do neoclassicismo parisiense da
década de 1920. Porém, é provável, que o mais interessante dessa perspectiva esteja em emanações
mais sutis da música, metaforicamente como perfumes ou sombras de outros tempos, incorporadas e/ou
atualizadas, visitas de outras eras; encontradas, por exemplo, nas obras de compositores bem diferentes
como Boulez e Ligeti. (SCHNITTKE, 2010).

Concerto Grosso nº 1
Mais do que um simples pastiche de música barroca, o Concerto Grosso nº 1 se sustenta
como uma reelaboração do gênero concerto grosso. A peça é dividida em seis movimentos: (1) Preludio,
(2) Toccata, (3) Recitativo, (4) Cadenza, (5) Rondo e (6) Postludio. Os dois violinos solistas, a orquestra
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com reduzido número de cordas – sem sopros ou percussão – e acompanhada pelo cravo contribuem
bastante para um timbre caracteristicamente barroco.
Schnittke (2010) conta que resolveu introduzir ao formato neoclássico do concerto grosso
fragmentos estranhos, não consonantes com seu estilo geral. Tais fragmentos podem ser agrupados em
três grupos: folclórico/popular, clássico e moderno. Desse modo, a barreira entre essas categorias é
consideravelmente diluída.
O compositor parece querer dissolver os diversos estilos em uma “síntese de estilos, justapondo
elementos diferentes, que ainda assim permitia que cada elemento mantivesse sua individualidade”;
síntese que “deve surgir como um anseio natural, ou pela necessidade” (SCHNITTKE apud TREMBLAY,
2007, p. 120). Em suas palavras ficam claras suas intenções:
Eu sonhei com uma utopia de um estilo unificado, onde fragmentos de ‘diversão’ e ‘seriedade’
não são usados para efeitos cômicos, e sim representando uma realidade musical multifacetada.
Por isso eu resolvi juntar pedaços da minha trilha de filme de desenho, um alegre coral infantil,
uma nostálgica serenata atonal, uma peça 100% Corelli (feita na USSR), e finalmente, o tango
favorito da minha avó tocado por minha bisavó ao cravo. Eu tenho certeza que todos esses
temas combinam-se muito bem, e eu os usei de forma absolutamente séria. (SCHNITTKE apud
IVASHKIN, 1996, p.140)

O primeiro movimento do Concerto começa com uma canção lúdica, mas que tocada ao
piano preparado pode tanto evocar um velho piano doméstico desafinado quanto a moderna utilização
do instrumento inventada por John Cage. Outros estilos são elaborados através de meios modernos e
perdem sua roupagem clássica. Em geral, tais estilos, também não são colocados de maneira isolada,
como fragmentos autônomos, mas eles se permeiam, a fim de gerar uma peça coesa.
Um dos principais procedimentos utilizados pelo compositor ao tecer a obra são os processos
de intensificação: “o emprego de cânones micro-defasados, geralmente com mais de dez vozes e à
distância de uma colcheia por entrada” (ANGELO, 2011, p. 56). Essa será uma ferramenta importante
usada para diluir as fortes referências estilísticas. Na descrição do compositor:
Quando um cânone comprime cinco vozes imitativas, elas são todas audíveis. Mas quando há
trinta ou quarenta vozes, tudo o que se percebe é o resultado global, uma densa e levemente
oscilante teia de linhas entretecidas (SCHNITTKE apud TREMBLAY, 2007, p. 127).

Com o objetivo de conseguir unidade na obra são utilizados outros processos composicionais
além do cânone. Segundo Kirsten Peterson (apud TREMBLAY, 2007, p.127), Schnittke utiliza-se de:
• Troca estilística (stylistic shifts): mudança abrupta de estilos.
• Colapso estilístico (stylistic collapse): diluição ou clusterização.
• Estratificação estilística (stylistic layering): a combinação vertical de dois ou mais estilos.
• Transformação estilística (stylistic overlap): aplicar uma característica de um estilo a outro.
Todos estes processos acontecem durante a peça de forma abundante. Os estilos são
“trocados”, “estratificados”, “transformados” e “dissolvidos” de modo a garantir extraordinária unidade
formal à obra. Observa-se que a aura barroca do gênero concerto grosso está presente, mas somente a
partir do segundo movimento. E, no entanto, os temas barrocos característicos da Toccata e do Rondo são
Comunicações

253

Menu
confrontados com idiomas populares como canções folclóricas e tango, e também com clusters modernos
e uma valsa dodecafônica. O Preludio reaparece no final do Rondo e se transforma no Postludio.
Há também empréstimos idiomáticos de concertos barrocos para violino; além do monograma
BACH que está presente em quase todos os movimentos, principalmente na valsa. Até mesmo o tango
possui uma contra-melodia com uma coloração barroca (TREMBLAY, 2007).
À luz de tal sinopse, é difícil contradizer a afirmação de Schnittke de que “todos estes temas
combinam-se muito bem” (apud IVASHKIN, 1996, p.140).

Conclusão
Schnittke, repetidas vezes, falou de seu sonho com um estilo unificado, onde fragmentos de
música “séria” e fragmentos de música para entretenimento não seriam apenas justapostos de maneira
frívola, mas seriam elementos de uma realidade musical diversificada.
Desse modo, o poliestilismo de Schnittke não é um emaranhado de técnicas e pastiches –
um “pot-pourri” de estilos – mas sim uma “síntese” que gera um novo estilo, próprio deste compositor.
Com o Concerto Grosso nº 1, Schnittke definiu sua poética inovadora fazendo as pazes com o passado,
inscrevendo assim seu nome entre os compositores mais importantes do final do século XX.
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Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi investigar o processo de ensino e aprendizagem na banda do Colégio Militar de
Brasília, tendo como objetivos específicos verificar que tipo de formação o mestre da banda possui; verificar de que maneira
é organizado o ensaio na banda; analisar quais os métodos e repertórios utilizados pelo mestre da banda e compreender como
é a relação dos alunos na banda. A abordagem foi qualitativa, tendo como método o estudo de caso. A coleta de dados foi
realizada através de entrevista semi-estruturada com o mestre da banda e as observações dos ensaios gravadas em vídeo.
Os resultados mostram a complexidade dos processos de ensino e aprendizagem que aí ocorrem, sendo que esses dados
podem colaborar com os cursos de formação específicos para esses contextos. Os dados resultantes podem colaborar com os
educadores musicais, pois as bandas escolares militares tem sido um meio de formação extremamente importante no Brasil.
Palavras-chave: Processos de ensino e aprendizagem; Ensino coletivo de sopros; Banda escolar.

The process of teaching and learning music: musical practices the master Bandwidth
– a case study in the band’s music Military College of Brasília
Abstract: The objective of this research was to investigate the process of teaching and learning in the band at the Military
College of Brasília, having aimed at verifying what kind of training the master of the band has; verify how the test is organized
in the band; analyze which methods and repertoires used by the master of the band and understand how the relationship of
the students in the band. The approach was qualitative, with the case study method. Data collection was conducted through
semi-structured interview with the master of the band interview and observations of tests recorded on video. The results show
the complexity of the processes of teaching and learning that occur there, and these data can collaborate with specific training
courses for these contexts. The resulting data can collaborate with music educators, military bands since school has been an
extremely important means of training in Brazil.
Keywords: Processes of teaching and learning; Collective teaching woodwinds; School band.

Introdução
Pesquisas de autores como Kandler; Figueiredo (2010), Barboza (2004), Cislaghi (2004),
Alves (2009, 2011) têm considerado as bandas de música como espaços de ensino e aprendizagem de
música. Através desse posicionamento, as bandas podem vir a promover o desenvolvimento e inclusão
social de seus integrantes, além de colaborar na formação de cidadãos (CISLAGHI, 2011). Campos
(2008), afirma que as bandas assumem um papel importante no que se refere à socialização, à disciplina
e à ampliação de experiências musicais.
De forma geral, poucos ainda são os dados sistematizados sobre o processo de ensino e
aprendizagem de música sobre bandas. Almeida (2008 e 2010) e Alves (2011) apontam para a necessidade
de se conhecer diferentes espaços de atuação das bandas, bem como investigar questões como o ensino
coletivo, ensaio de naipe e ensaio na banda, entre outros.
Levando em conta o que foi citado, pudemos chegar a algumas questões de pesquisa: Como
se dá o processo de ensino e aprendizagem na banda do Colégio Militar? Qual a metodologia utilizada
pelo mestre da banda? Como os alunos se envolvem com essa atividade? Como acontecem os ensaios do
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grupo? Através dessas perguntas, chegamos ao seguinte objetivo geral: investigar os processos de ensino
e aprendizagem na banda de música do Colégio Militar. Os objetivos específicos são: verificar que tipo
de formação o mestre da banda possui e como ele relaciona sua formação com sua atuação; verificar
de que maneira é organizado o ensaio na banda; analisar quais os métodos e repertórios utilizados pelo
mestre da banda; compreender como é a relação dos alunos com a banda.
Diversas pesquisas têm investigado diferentes concepções e práticas pedagógicas e musicais
do mestre de banda e a forma como elas influem na aprendizagem dos alunos (ALVES, 2009 e 2011;
ALMEIDA, 2010). Na literatura, o mestre surge de diversas formas. Geralmente é um músico oriundo
de outra banda através da qual adquiriu experiência em vários instrumentos, o que o faz ser reconhecido
pelo meio como capaz de assumir a função de regente (ALMEIDA, 2010). Outra concepção para esse
mestre é a do regente educador, sendo que nesse papel ele seria um agente que facilitaria os processos de
ensino e aprendizagem dos alunos. Nessa segunda concepção e atuação, o mestre agregaria à sua função
de músico e regente o papel de professor de música.
Alves (2011) aponta para a importância da banda dentro do contexto escolar, pois, segundo
o autor, a presença dessa atividade na escola possibilita um meio de musicalização dos jovens. Porém,
é necessário que as pesquisas tomem esse contexto como objetivo de pesquisa, a fim de ampliar os
conhecimentos que se têm sobre a mesma. Através de dados mais sistematizados e conhecimentos de
diferentes contextos, poderão ser pensadas metodologias e formações específicas, o que pode gerar ainda
melhores resultados de aprendizagem.

Desenvolvimento
Para investigar o processo de ensino e aprendizagem na temática sobre bandas musicais, o
objeto de estudo escolhido foi à banda de música do Colégio Militar de Brasília. A observação dos ensaios
da banda possibilitou compreender como acontece esse processo educativo através da prática musical,
sendo que, as informações obtidas sobre a banda no contexto escolar foram dadas pelo mestre da banda
durante a entrevista realizada. Nesse tipo de estudo de natureza qualitativa, buscou-se ainda verificar
que tipo de formação o mestre da banda possui e como ele relaciona sua formação com sua atuação;
verificar de que maneira é organizado o ensaio na banda; analisar quais os métodos e repertórios que são
utilizados pelo mestre da banda; compreender como é a relação dos alunos com a banda, valorizando
assim as perspectivas dos participantes da pesquisa. Isso permite que se compreendam mais facilmente
como estes alunos articulam os seus conhecimentos musicais através da prática musical na banda.
Os dados recolhidos para análise, nesta pesquisa, foram obtidos através de observações “não
participantes” e entrevista semi-estruturada. Segundo Trivinos (1987), o ‘observar’ não é simplesmente
olhar. “Observar é destacar um conjunto (...), prestando atenção em suas características” (TRIVINOS,
1987, p.152). Complementando esse autor, Bogdan e Biklen (1994) expõem que nesse tipo de coleta de
dados o pesquisador tem a oportunidade de penetrar na realidade do indivíduo ou da situação que estuda,
sendo que isso é altamente desejável, pois reforça a característica naturalista da investigação qualitativa.
A entrevista foi realizada após as observações, registrada através do sistema de gravação de
celular e posteriormente transcritas para o computador. Após cada ida a campo, realizávamos relatórios,
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para que, através da leitura e análise desse material, nós pudéssemos elaborar novas questões. Isso ainda
possibilitou detectar perguntas desnecessárias que anteriormente haviam sido formuladas e também
reformular algumas outras, cujas respostas haviam ficado incompletas ou sem explicações claras.
Na entrevista não foi utilizado um questionário fechado, e sim, perguntas de referência, de
caráter aberto e flexível, possibilitando assim respostas que refletissem as perspectivas pessoais dos
componentes do grupo utilizando um tipo de técnica de coleta que têm como objetivo de fazer com que
os sujeitos expressem livremente suas opiniões sobre certos assuntos (BOGDAN; BIKLEN, 1994).

Banda
A seleção da banda ocorreu através do contato com o mestre da banda da escola e a seleção
da escola deu-se através de informações que obtive com o mestre da banda sobre as aulas de música. O
critério de seleção usado foi pelo fato da banda escolar ter características militares.
Por estar inserida numa escola militar, a banda carrega algumas características desse
contexto, como por exemplo, participar semanalmente das formaturas militares. No inicio da década de
70, a banda ainda não tinha sido criada. Foi com a transferência de um militar que tocava instrumentos
de sopros que a mesma teve inicio. Esse músico, além de tocar na banda, também atuava como mestre
da mesma. Hoje ela é composta por aproximadamente 400 alunos, sendo que a mesma consiste de
flautins, flautas, clarinetes, requintas, saxofones alto, tenor e barítono, trompetes, trombones, trompas,
tubas, caixas, pratos, tímpanos e bombos. Os alunos têm aproximadamente entre 12 e 16 anos, oriundos
de classe baixa e classe média. Ela é conduzida por um mestre, que é considerado com regente tendo
a função de conduzir a banda quanto a performance. A banda é composta também de quatro monitores
e quatro auxiliares administrativos. Através das observações e da entrevista com o mestre, é possível
afirmar que uma das finalidades da banda é as formaturas e apresentações, sendo que essas atividades
são realizadas através de autorização da direção da escola.
A banda é dividida por níveis. Logo os alunos que participam são de diversas turmas do
ensino fundamental e médio. Quando ingressam na escola, os alunos necessitam passar por um período
de instrução básico de rotinas militares. Após esse período, podem realizar a escolha para cursos
extracurriculares, como a banda do colégio. No sexto ano, iniciam seus estudos pela teoria musical
e pela aprendizagem da flauta doce. No 7º ano, o aluno faz a escolha do seu instrumento no início do
ano letivo, apresentando-se ao monitor de seu respectivo naipe depois das férias escolares. Nessa fase
o aluno passa a ter aulas mais avançadas de teoria musical e aulas do seu instrumento com o monitor
específico do naipe. A partir do 8º e 9º ano, esse aluno passa a estar apto para ensaiar, aprender e decorar
o repertório, podendo assim participar das formaturas e apresentações. Durante o ensino médio esse
trabalho anteriormente desenvolvido é ampliado e aprofundado.
O repertório da banda é escolhido pelo mestre e seus monitores, tendo como foco as
formaturas e apresentações. Para as formaturas são selecionadas músicas como: Hino Nacional, Hino
a Bandeira, a Canção do Exército, Canção do Colégio Militar e diversas marchas militares. Para as
apresentações são selecionadas músicas populares e clássicas como: Andança, O que eu faço Amanhã,
Emoções, O Guarani, Piratas do Caribe, etc.
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Mestre de Banda
Para o mestre, o ensino e o aprendizado da música é predominantemente prático, tendo
em vista o pouco tempo que os alunos têm para estar nos ensaios, devido a uma série de atividades e
obrigações que eles têm a cumprir concernente a outras aulas do currículo da escola. Embora o mestre
enfatize a prática, o mesmo entende que a prática e a teoria devem estar juntas. Mas isso para ele é
extremamente complexo, pelo fato de ter que apresentar na conclusão do ensaio um resultado bem
rápido quanto à preparação do repertório para as formaturas e apresentações.
O mestre compreende que a partir do fazer musical o aluno aprende tudo aquilo que a
teoria traz. Esse processo é importante, mas nos ensaios, foi possível perceber que a ênfase está
na execução, muitas vezes em detrimento do desenvolvimento dos conhecimentos sobre música e
desenvolvimento técnico.
Com relação à formação musical do mestre da banda, a mesma se deu através do Curso
de Formação de Sargento Músico na Escola de Instrução Especializada sediada no Rio de Janeiro.
Assumindo a função de mestre da banda do Colégio Militar de Brasília, sendo que está à frente da banda
aproximadamente um ano. Além dessa formação no meio militar, esse profissional concluiu o curso de
Licenciatura em Música na Universidade de Brasília.

Ensaios
Os ensaios observados eram todos coletivos e foi possível observar que o objetivo dos mesmos
era preparar o repertório para as formaturas e apresentações. Para o mestre, o ensino e o aprendizado da
música é predominantemente prático, tendo em vista o pouco tempo que os alunos têm para estar nos
ensaios, devido a uma série de atividades e obrigações que eles têm a cumprir concernente a outras aulas
do currículo da escola. Embora o mestre enfatize a prática, o mesmo entende que a prática e a teoria devem
estar juntas. Mas isso para ele é extremamente complexo, pelo fato de ter que apresentar na conclusão do
ensaio um resultado bem rápido quanto à preparação do repertório para as formaturas e apresentações.
Por isso que é passado para o aluno, estudo de notação musical logo no início, quando entra na escola a
partir do 6º ano, utilizando a flauta doce como primeiro instrumento. Depois ele passa a aprender qual é a
função dos elementos da teoria musical como: clave, compasso, tonalidade, etc. A partir do 7º ano o aluno
já têm esse conhecimento, moldando a parte prática em cada instrumento específico.
Durante a entrevista com o mestre da banda, o mesmo declarou que os alunos gostam
da banda, sentindo prazer em participar dessa atividade. Ele traz em sua fala diferente exemplos do
envolvimento positivo dos alunos: expressar a empolgação por tocar uma música exagerando na
dinâmica das músicas, o fato deles permanecerem tocando mesmo ao final dos ensaios ou não deixarem
o local, necessitando ser orientados para que se dirijam às próximas atividades escolares. Segundo o
mestre, os alunos compreendem a necessidade dos ensaios, não reclamando nem dos ensaios gerais
nem dos de naipes.
Através da observação e análise das dinâmicas de ensaio foi possível inferir sobre quais
são os processos de ensino e aprendizagem. Os processos de ensino têm ênfase na execução musical
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e preparação do repertório, muitas vezes em detrimento do desenvolvimento técnico e conhecimentos
sobre música.

O ensino e aprendizagem na banda
O ensino e a aprendizagem na banda do Colégio Militar Brasília acontecem predominantemente
nos ensaios, sendo esses de dois tipos: o ensaio geral e os ensaios de naipes. No ensaio geral é aprendido
e ensaiado o repertorio das apresentações e formaturas e nos ensaios de naipe, esses conteúdos são
reforçados levando em conta as especificidades de cada instrumento. A aprendizagem é eminentemente
coletiva, sendo que é possível observar trocas entre professores e alunos e entre os próprios alunos.
Nas observações notamos que os próprios alunos se orientam, contribuindo para o ensino
e aprendizagem. Durante o ensaio da banda, pudemos observar um dado interessante. No meio de uma
execução musical, um dos alunos de flauta levantou o braço lentamente com a mão voltada para cima,
dando a entender que a música está crescendo com relação à dinâmica, então a colega que está ao lado
olha pra ele e sorri. Mas o monitor acha que é uma brincadeira, dando continuidade ao ensaio. Isso é
uma característica do ensino coletivo e uma das vantagens sobre o ensino individual, onde a aula é para
atender as necessidades de um único aluno. Segundo Tourinho (2003), no ensino coletivo é possível
compartilhar conhecimento através da interação e a diferença, pois esses aspectos são partes importantes
do aprendizado. Também se aprende pela observação e interação um com os outros, onde os que têm
mais facilidade auxiliam nas dificuldades dos outros.
Esse fato vai ao encontro de pesquisas realizadas pelos autores Almeida (2010), Campos
(2008) e Alves (2011). Essas pesquisas mostram que as bandas podem ser um espaço para o trabalho
das relações sociais, das motivações, das emoções e da criatividade do aluno. Além disso, podem ser
desenvolvidas a disciplina, o compromisso e a responsabilidade.

Conclusões
O objetivo desta pesquisa foi investigar os processos de ensino e aprendizagem da banda do
Colégio Militar. Os objetivos específicos foram: verificar que tipo de formação o mestre da banda possui;
verificar de que maneira era organizado o ensaio na banda; analisar quais os métodos e repertórios que
eram utilizados pelo mestre da banda; compreender como era a relação dos alunos com a banda.
A metodologia de estudo de caso, bem como as técnicas de coleta se mostraram coerentes
com os objetivos propostos, sendo que esta permitiu o aprofundamento de aspectos importantes dessa
investigação. Através disso foi possível perceber a complexidade dos processos de ensino e aprendizagem
nesse contexto.
Quanto ao contexto em que essa banda está inserida, foi possível perceber que essa banda
escolar tem uma formatação diferenciada por estar em um Colégio Militar, priorizando os objetivos
propostos pela escola. Características essas que influenciam no processo de ensino e aprendizagem,
pelo fato de estarem em constante preparação para as atividades que lhe são impostas como formaturas
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e apresentações. Isso faz com que esse grupo esteja muito voltado para a performance muitas vezes em
detrimento do desenvolvimento técnico e conhecimentos sobre música. Autores como Alves (2009)
vêm alertando para que as bandas escolares tenham como objetivo a musicalização dos alunos, ou
seja, é necessário haver um equilíbrio entre processo e produto nos ensaios realizados. Esses ensaios
precisam ser pensados também como aulas de música e não somente como o momento para preparação
do repertório das apresentações.
Após a conclusão deste estudo, percebemos que é importante conhecer mais profundamente
o ensino e aprendizado nesse espaço, pois através dos ensinamentos dado nesse espaço pode ser possível
compreender o que leva esses alunos a passarem a maior parte do tempo decorando o repertório nos
ensaios realizados, pois os alunos são motivados pelo mestre e monitores para fazerem dessa forma.
Essas motivações aparecem presentes nos alunos, como o desejo de participarem dos ensaios nos dias
determinados; de pedirem orientações sobre a música ensaiada mesmo após o termino do ensaio; de
continuarem tocando após o termino do ensaio formando grupinhos; de interagirem entre si quanto
ao aprendizado musical; de dar trabalho aos monitores para que eles parem de tocar e se dirigem para
as suas turmas na escola, tudo pela voluntariedade que têm por estar na banda. Esse espaço de ensino
também é o lugar onde esses alunos estão desenvolvendo suas capacidades e conhecimentos musicais.
Este possivelmente também seja o ambiente onde estes alunos puderam ter suas primeiras experiências
musicais e profissionais, o que pode vir a influenciar na escolha pela profissionalização na área da
música. Possivelmente, os dados dessa pesquisa podem colaborar com os cursos de formação específicos
para esses contextos.
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O repertório do pianista acompanhador de Ballet clássico:
a referência nas edições de partituras
Mônica Ferreira Maia (Mestranda em Música - EMAC/UFG)
mfmaia59@gmail.com

Carlos Henrique Costa (Professor do PPG Música - EMAC/UFG)

Resumo: Este estudo se propõe a analisar se a interpretação pianística na aula de ballet é um fator preponderante para um
aprendizado e performance eficaz nas apresentações, ou seja, se a influência de um pianista acompanhador nas aulas de ballet
auxilia na aprendizagem dos passos desta modalidade de dança, e não apenas na mera execução dos passos, investigando
o repertório para esta dança e suas edições de partituras, através das contribuições da musicologia. O objetivo geral é fazer
uma etnografia da importância do pianista acompanhador e sua relação com as aulas de ballet. O repertório musical, no
contexto das aulas de ballet clássico na performance do pianista acompanhador, muitas vezes, pode interferir no processo de
aprendizagem de determinados movimentos. Há uma medida de contagem na estrutura dos passos desta modalidade de dança,
um cânone, que mensura oito tempos em que o pianista acompanhador, ao escolher as músicas a serem tocadas, necessita
respeitar. A coordenação da técnica inicial do ballet ocorre como parte integrante da música, pois se utiliza de seus preceitos,
através do andamento, caráter, dinâmica e do repertório adaptado às coreografias dos passos da dança clássica. Musicologia,
etnomusicologia e etnografia fazem parte desta interdependência na construção da relação entre música e dança, pois estas
subáreas da arte se utilizam das contribuições de acervos, catálogos, edições de partituras e tantas outras contribuições para
a pesquisa do repertório musical quanto o acompanhamento do ballet clássico.
Palavras-chave: Aprendizagem; Ballet clássico; Performance; Educação; Repertório.

The classical Ballet’s repertoire of the pianist accompanist:
the reference on the music pieces editions
Abstract: This study purposely is to analise the interpretation of the pianist accompanist on his performance for classes
of ballet and its importance, for the effective learning in this category of dance and how can music presentations help, in
learning the ballet’s steps. The form of the dance is not Just the mere execution of the steps, it’s an investigation of the specific
repertoire for dance and its music editions, through contributions from the musicology. The overall goal is the ethnography
and the importance of the pianist accompanist and his relationship with classical ballet’s classes. The musical repertoire,
in the context of ballet’s classes depends on the performance of the pianist accompanist, which can often interfere on the
processes of learning to certain moves, through his musics interpretations. Learn the choreography of the ballet within
music, involves knowing your poetic. There is a pattern measured of counting the steps in the structure of this type of dance,
a canon, which measures eight times in the accompaniment. Choosing the songs to be played, needs to respect the initial
coordination of ballet’s technique, because that occurs as an integrated part of the music, with its rules, through progress,
character, dynamics and repertoire adapted to the choreography of the steps of classical dance. Musicology, ethnomusicology
and ethnography are part of this interdependence in building the relationship between music and dance as these subareas of
art, are used by the contributions from collections, catalogs, editions of scores and many other contributions to the research
of the repertoire, for accompaning classical ballet.
Keywords: Learning; Classical ballet; Performance; Education; Repertoire.

Introdução
A seleção do repertório musical é muito importante para o acompanhamento do ballet. As
edições de partituras para piano destinadas ao acompanhamento desta arte disponíveis no mercado são
precárias. Elas são apenas um pequeno referencial para o trabalho de pesquisa do bom profissional da
área e não suprem a grande demanda da jornada.
Este trabalho pretende investigar repertórios para ballet e suas edições de partituras através
das contribuições da musicologia. Visa buscar os compositores da música que possam contribuir com
a aprendizagem dos passos do ballet. Como fazer a escolha do repertório acessando acervos em que a
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musicologia predispõe seus catálogos? Quais são as músicas editadas intencionalmente para as aulas de
ballet e por quê? Como alicerçar-se num modelo de repertório padrão e substituí-lo pertinentemente por
outros diversificados?
A metodologia utilizada neste trabalho é uma pesquisa em edições de partituras que
possibilitem o aprendizado de passos do ballet, através da metodologia da Royal Academy of Dance de
Londres, com o objetivo de diversificar o repertório que já é utilizado. A busca de músicas brasileiras
como forma de ampliar este aprendizado é necessária, pois os alunos solicitam a todo momento que se
toquem outras músicas para aprender passos como o demi-plié, pois a repetição, segundo eles, se torna
cansativa. A busca de edições de partituras é necessária, uma vez que tem-se maior acesso à elas.

Desenvolvimento
O repertório musical, no contexto das aulas de ballet clássico, na performance do pianista
acompanhador, muitas vezes pode interferir no processo da aprendizagem de determinados movimentos.
Por serem específicos da dança, muitos deles requerem habilidade motriz com graus evolutivos de
movimentos junto aos elementos rítmicos e melódicos da música.
Alguns compositores eruditos de diferentes períodos proporcionaram composições destinadas
à dança. Nas partes que constituem as suítes francesas de Bach, constam estilos de músicas que, além
da performance puramente instrumental, continham os diferentes estilos que eram dançados nos salões
para ocasiões festivas. Como exemplos a sarabanda, o minueto e a giga, úteis para serem tocados junto
ao ensino dos passos do ballet em sala de aula.
O livro de partituras editadas com peças de Heitor Villa-Lobos em “Eighteen pieces for
piano” (2009) com as obras valsa “Tristorosa”, (1910, p.1) e “Valsa da dor”, (1932, p.40), bem como, as
peças inspiradas no folclore brasileiro como “Machadinha” Nº 2 (1932, p.46), “Nesta Rua” Nº 3 (1932,
p.54) e “Fui no Itororó” Nº 4 (1932, p.56), são referências para aplicação do acompanhamento ao ballet
em sala de aula. Algumas peças são mais adequadas ao ensino de faixas etárias entre adolescência e
adultos e outras para os infantes. Este repertório se adequa ao ensino das coreografias dos passos do
ballet clássico.
A origem do termo coreografia vem da atuação do coro grego, pois este tinha a função de criar
movimentos expressivos de acordo com o que acontecia no palco. Daí a reminiscência terminológica
herdada (coreografia). Aprendê-la, nos passos do ballet na música, envolve conhecer a sua poética. De
acordo com Strauss (1993, p. 95), “as árias” teriam um caráter de gracejo, que levariam uma intenção
específica do compositor. Essa intenção está implícita na nomenclatura utilizada, pois, para que se possa
interpretar a ária, necessita-se conhecimento do que é e suas particularidades, como o caráter de gracejo.
Essa relação se aplica também com os passos do ballet, pois o pianista acompanhador necessita conhecer
a dinâmica dos passos para poder escolher o repertório para o bailarino.
Partindo do princípio que a musicologia agrega o conhecimento da música dentro do processo
histórico percebe-se, na sua contribuição, o acesso aos compositores eruditos para a música destinada a
dança clássica. Apontamos Stravinsky em diversos exemplos como: “Petruska” (1911), “A Sagração da
Primavera” (1913), “Pássaro de Fogo” (1910), “Jeu de Cartes” (1936-37) e “Pulcinella” (1920).
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Nesse sentido vemos exemplos do uso do repertório solo para piano utilizado em ballets.
Este é o caso do ballet “Les Sylphides” em que Mikail Fokine se utilizou da música de Chopin incluindo
valsas, prelúdios e noturnos. As músicas de Chopin são parte integrante do repertório não somente para
apresentação de coreografias, mas também para o ensino de passos específicos.
Também encontramos repertório que não se adequa ao ensino, mesmo indicando em seu
título ligação com a dança. Compositores nacionalistas contemporâneos como Villa Lobos em “Dança
do Índio Branco” (1941) e Camargo Guarnieri em “Dança Negra” (1985), bem como em outros gêneros,
sugerem em seus títulos uma intenção de música sugestionada pela dança de diferentes etnias. Entretanto
esse repertório pela sua assimetria de pulsação não propõe material musical para o ensino de passos
como os pliés ou os battements.
Ao resgatar registros musicais como partituras e documentos da música, a musicologia pode
estabelecer uma relação de ajuda junto aos seus acervos, onde se pretende encontrar músicas específicas
para o ballet clássico. A musicologia é importante para compreender o que se ouve e toca.
Repertórios clássicos da música para ballet foram editados por alguns autores. Estes livros
de música com partituras originais para espetáculos são de grande valia, mas, devem ser investigados
para aplicá-los aos acompanhamentos das aulas. Como exemplo, citamos Tchaikovsky em “O Lago dos
Cisnes” e “O Quebra Nozes”; Léo Delibes “Sylvia – A Ballet In Three Acts And Four Scenes”, Complete
Piano Reduction; Alexander Glasunow “Raymonda Ballet Em Trois Actes”, Opus 57, “Reduction Pour
Piano”; “Ballet Highlights – Piano Solo”, Cramer Music, London; seleção e arranjos de repertório para
ballet por Denes Agay “The Joy Of Ballet Music”.
As músicas que compõem estes ballets, quando utilizadas na aula para o ensino dos passos
da dança, sofrem recortes por serem mensuradas em função das coreografias ensinadas em sala de aula.
A ação pedagógica pode ter diferentes enfoques. Modingner, Santos, Valle e Loponte (2012, p. 33),
consideram que “o modo de trabalhar alguns conhecimentos, os diferentes olhares da professora para
uma mesma ação é o que possibilita a interdisciplinaridade.”
Ainda sobre o ato de ensinar, Modingner, Santos Valle e Loponte (2012) ressaltam que “(...) a
prática pedagógica que propomos envolve dança e música de forma elementar: movimentos em conexão
com o tempo da música, uma relação direta, na qual melodias e movimentos se completam, aparentando,
muitas vezes, serem indissociáveis”. (p. 68)
O propósito da música para o ensino da dança é diferente da música para a sala de concerto.
Estudos prévios para a performance em aula visam interpretar musicalmente todas as intenções gestuais
dos movimentos a serem apreendidos pelo aluno de ballet. Um concerto solo, por exemplo, tem uma
significação diferente e, portanto, a sua recepção é didática.
De acordo com Kerman (1985, p. 34), a mútua colaboração entre análise musical detalhada e a
musicologia, abre uma nova perspectiva aos musicólogos, levando-os a trajetórias mais alcançáveis para
os propósitos deste componente curricular (musicologia). A análise pode explicitar cânones autênticos,
bem como, a cronologia de motetos, técnicas de composições renascentistas, imitações contrapontísticas,
canções, dentre outras contribuições mais que possam ser resgatadas, relatadas e registradas.
Há uma medida de contagem na estrutura dos passos do ballet, um cânone que mensura oito
tempos em que o pianista acompanhador, ao escolher as músicas a serem tocadas, necessita respeitar e
analisar. Esta medida de contagem pode ser prescrita como a forma musical simétrica do classicismo,
com diálogos entre perguntas e respostas das exposições musicais fraseológicas.
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Para Modinger, Santos, Valle e Loponte, (2012, p. 71), o trabalho proposto aqui pretende
levar os alunos a encontrar um pulso regular e conseguir mantê-lo, independente ou não de haver estímulo
sonoro. Envolve produção de ritmo através do movimento do corpo e possível contextualização com os
saberes da teoria musical.
A coordenação da técnica inicial do ballet ocorre como parte integrante da música, pois se
utiliza de seus preceitos, através do andamento, caráter, dinâmica e do repertório adaptado às coreografias
dos passos da dança clássica. Isso não significa que os movimentos não possam ser ensinados sem a
música. Existe uma estruturação na contagem dos passos independente, pré-estabelecida e determinada
pela mensuração do modelo de cânone que funcionalmente se segue. Os valores de contagem obedecem
a quadratura de oito tempos que na música podem ser ampliados sempre na perspectiva de oito,
dezesseis, trinta e dois e sessenta e quatro compassos. Se ampliados obedecem sempre, a mesma medida
de contagem.
As partituras de Bach são fontes de pesquisa para a música do acompanhamento do ballet.
O tema do minueto da suíte francesa nº 4 de Bach (1959, p. 54) é utilizado no livro de música nível
“Primary1” do método Royal, mas algumas considerações necessitam maior atenção: como dito na
própria apostila, quatro compassos foram cortados da composição original, a fim de completar oito
compassos de frases regulares. No ballet, a música deve ser na mesma medida da coreografia, ou seja,
música e dança, necessitam seguir juntas. O pianista acompanhador adequa a métrica apropriada, à sua
execução. Outro exemplo de recortes do repertório utilizado no ensino dentro da metodologia Royal
pode ser encontrado por exemplo no livro de partituras para nível 6 (syllabus Grade VI). A “Grande
Valse” do ballet “Raymonda”, escrito por Alexander Glasunow, é recortada e arranjada para adequação
ao ensino de ballet. Os editores do livro Grade VI modificam o título da música para Valsa Enchainment
(p. 26) onde utiliza-se dos compassos 29 até 64 da obra original. Esse procedimento é recorrente na
adaptação do repertório ao ensino de ballet.
Modinger, Santos, Valle e Loponte (2012, p. 78) consideram que “na dança é comum
associarmos essas batidas métricas ao compasso binário, ternário e quaternário, mas existem muitas
outras possibilidades!”
[...] o foco é entender uma contagem em oito tempos que envolva o pulso regular, as pausas, os
contratempos e outras questões da Música, ao fazer dança com passos simples: caminhadas em
deslocamento. Depois, os mesmos passos podem ser realizados mais “no lugar”. A atividade
envolve produção de passos básicos da dança em geral, combinados no ritmo musical. Na dança
é muito comum a organização dos exercícios ou coreografias em uma contagem de oito tempos
da música. Isso é próprio da cultura da dança, ainda que só seja possível de realizar se a música
permitir ser executada desta forma. Como a cultura da música, principalmente a popular ou o
rock, por exemplo, também constrói suas composições em grupos de quatro ou dois, é possível
trabalharmos com esse agrupamento de oito tempos ou pulsos. (Modinger et al, 2012, p. 82)

Percebe-se que, através da experiência real da apresentação ao vivo, substituída por sons
mecânicos, pode custar menos para as escolas de ballet, mesmo reconhecendo a importância da presença
do pianista para o preparo dos bailarinos em sala de aula. Dentre alguns motivos, a manutenção do piano
A Royal Academy of London of Dance divide o programa de estudos de ballet em níveis sendo que os dois primeiros
são o Pre-Primary in Dance (nível pré-primário em dança) e Primary in Dance (nível primário em dança), fornecendo aos
alunos e professores um programa de estudos que promove um desenvolvimento adequado e uma técnica de ballet correcta.”
(Royal Academy Of London, 2011, p. 5)

1
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acústico, na sua afinação e regulagem são definidores para o uso ou não do som mecânico. A garantia
desta manutenção cumpre com a eficácia sonora do trabalho do pianista acompanhador desta modalidade
de dança. Na modernidade, o piano acústico vem sendo substituído pelo teclado, bem como, por outros
instrumentos e até pelo canto para se acompanhar aulas de ballet. Na metodologia Royal, as músicas do
nível primary têm efeitos sonoros de teclado que são combinados em diferentes timbres, onde se percebe
recursos eletrônicos.
Para Kerman (1985, p. 56), a função atual da musicologia desenvolve o papel de ampliar e
somar conhecimentos sobre a música. Ela existe com propriedade autônoma e, para saber onde ela irá
se expandir, será necessário estudar mais sobre sua existência, com o intuito de conhecer seus rumos.
Percebe-se, na musicologia, uma paixão por desvendar seus problemas, compreendê-los e
resolvê-los. Certo descuido para com as edições da boa música erudita gera o interesse e a necessidade
de atenção para com ela. Muitas vezes, a reconstrução de obras musicais se dá através da pesquisa de
peças perdidas. Para Mendel (apud Kerman, 1985, p. 60), um historiador quando resgata a história de
uma obra fundamenta-se nas deduções causais e analíticas conforme os procedimentos de Carl Hempel
(filósofo analítico).
O armazenamento da música do passado desde a que estudamos através da história e a que
conhecemos desde a nossa infância, nos remete ao inconsciente. Vez por outra, ressurge um resgate
temporal comparativo, advindo dos registros de nossa memória.
Os registros musicológicos escritos, ao contrário do que muitos pensam, não nos fazem
perder o interesse pela obra musical, mas, apreciá-la sim como algo vivo independente de sua época, de
criação. Não se deixa aspectos metodológicos analíticos de crítica, interferir e negligenciar a concepção
formalista, da construção mental que envolve caráter, estilo e gênero, dos processos das criações musicais
históricas. (Kerman, 1985, p. 72)
A etnomusicologia visa pesquisar e comparar obras musicais de diversos momentos
históricos, dentro do seu contexto cultural. Para Kerman (1985) “aqueles estudiosos musicais que
tratam a música como uma série de objetos ou organismos autônomos etc. são tipicamente, analistas,
não historiadores.” (p. 235) Para se fazer uma pesquisa etnomusicológica, deve-se considerar também
os fatores culturais que prevaleciam na época da música, ser um antropólogo e, ao mesmo tempo
historiador para conseguir notar as características principais da obra no momento de sua criação. Já a
etnomusicologia da performance visa analisar as várias atividades musicais e suas influências dentro
de uma comunidade social maior, onde acredita-se que a criação da música está intimamente ligada ao
processo de um acontecimento cultural.
Quando os músicos fazem suas apresentações, passaram por um processo exaustivo de estudos
e preparações antes de fazer suas performances. Anos de estudos acadêmicos, análise, compreensão,
memorização, e, em determinados momentos, até mesmo adequações de partituras se fazem necessárias
para que o músico tenha sucesso em se apresentar. Diversos fatores influenciam direta ou indiretamente
na performance do músico, como o horário da apresentação, vestimenta, afinação do instrumento,
local etc. Pode-se dizer que todo o ambiente e os determinantes sociais e emocionais influenciam neste
momento. Ao final de sua apresentação é que o músico tem condições de avaliar o que aconteceu. E cada
momento tem sua particularidade, pois nenhuma é igual. Tem suas especificidades. A descrição de como
acontecem essas apresentações é uma forma de registrar etnograficamente os eventos acontecidos.
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Quando falamos dos usos da música, nos referimos às maneiras nas quais a música é usada na
sociedade humana, como a prática habitual ou exercícios costumeiros de música tanto como
uma coisa em si ou em conjunção com outras atividades... Música é usada em certas atividades,
e se torna parte delas, mas pode ou não ter uma função profunda (Merriam, 1964, p. 210, in:
Seeger, 1992, p. 4).

Conclusão
Conclui-se que no processo histórico, o fazer e refazer musical são constantes nos processos
que envolvem criação em que a identidade sociológica se forma pela interação do sujeito com a sociedade,
de interdependências mútuas.
Musicologia e etnomusicologia fazem parte desta interdependência na construção da
relação entre música e dança, pois estas subáreas da arte se utilizam das contribuições de acervos,
catálogos, edições de partituras e tantas outras contribuições para a pesquisa do repertório musical para
o acompanhamento do ballet clássico. Apesar da precariedade de edições de partituras para certas áreas,
o pianista acompanhador exerce um papel muito maior do que o de intérprete, como pesquisador de
um repertório específico para o ensino da dança, buscando, constantemente, fontes para ampliar este
conteúdo.
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O uso de reiterações no primeiro movimento
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Resumo: Este trabalho apresenta dois exemplos do uso de elementos reiterados no primeiro movimento do “Quarteto de cordas
em sol menor” de Claude Debussy. Ambos encontram-se ao final de unidades formais, e através deles pretendemos elucidar de
que forma a reiteração de diferentes elementos musicais pode contribuir para o processo composicional de Debussy.
Palavras-chave: Claude Debussy; Quarteto de cordas em Sol menor opus 10; análise musical.

Repetition in Debussy’s “String quartet in g minor” First movement
Abstract: This paper presents two examples of the use of repetition in the first movement of Debussy’s String quartet in g
minor. Both are located at the end of formal unities and with these examples one can understand in which way the repetition
of different musical elements can contribute to the composers compositional process.
Keywords: Claude Debussy; String quartet in G minor opus 10; musical analysis.

As inovações presentes na música de Claude Debussy são com frequência associadas a
alguns procedimentos composicionais específicos, como blocos de acordes paralelos, a presença de
acordes com nonas não resolvidas e a utilização de escalas de tons inteiros (apenas para nomear alguns
dos procedimentos mais reconhecidos). Tais elementos acabaram por se tornar marcas registradas deste
compositor, e são com frequência os primeiros a serem empregados quando se busca uma sonoridade
“debussysta”. Porém, existem alguns procedimentos composicionais que nem sempre levados em conta
ao se buscar compreender estruturalmente uma obra deste autor.
Um elemento de grande importância no processo composicional de Debussy que nem sempre
possui o destaque necessário é a forma como este faz uso de repetições dentro da música. Um importante
trabalho, neste sentido, é o livro Le Style de Claude Debussy: duplication, répetition et dualité dans les stratégies
de composition de Sylveline Bourion. Neste, a autora explica os diferentes tipos de repetição presentes na
música de Debussy e de que maneira estas interagem com outros processos composicionais do autor.
É importante, porém, esclarecer alguns conceitos relativos à repetição, inclusive para que haja
coerência na nomenclatura adotada na pesquisa. Neste sentido, é interessante destacarmos trecho do livro
Música e Repetição, de Silvio Ferraz, que elucida algumas questões sobre este aspecto. De acordo com Ferraz,
A constatação da repetição se dá a partir da identificação de elementos semelhantes e da criação
de diversos graus de analogia entre o objeto que acaba de ser recebido e aquele que sobrevive
enquanto memória e lembrança. Desse jogo de equiparações, o grau mais complexo parece ser
o da analogia, é pela analogia que relacionamos elementos nem sempre facilmente relacionáveis
por suas características gerais. São análogos desde objetos-sonoros que produzam num ouvinte
uma mesma sensação, objetos-sonoros de aspectos físico-acústico similares, até objetosmusicais que se remetem a um objeto original transmutado por retrogradação, ampliação,
inversão, permutação – analogias mais e mais complexas que não estão mais restritas à escuta.
Nesse plano de analogia é que se distinguem então níveis de repetição e de variação com relação
a um objeto dado. Tanto a repetição que identifica pelas semelhanças superficiais quanto aquela
que envolve um certo grau de diferenciação podem ser vistas como repetição e garantem
para grande parte dos compositores – e, por consequência, dos ouvintes – que uma música se
mantenha a mesma do começo ao fim (1998, p.34).
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Ferraz também distingue dois tipos de repetição: as imediatas, chamadas de reiterações,
e as repetições a distância, chamadas de reapresentações (Ibidem, 1998, p.33). No Quarteto de
Debussy, ambas possuem papel de destaque; as repetições a distância, pelo fato de se tratar de uma
obra cíclica, onde um mesmo material temático é reapresentado diversas vezes não apenas em um
único movimento, mas ao longo de todos os movimentos que compõe a obra. O destaque às reiterações
se dá pelo fato de existir uma mudança no paradigma do uso de reiterações e reapresentações nas
obras de Debussy como um todo, mudança esta diretamente ligada ao Quarteto. Trata-se de uma
“inversão de papeis entre o microscópico (o local) e o macroscópico (o estrutural)” (BOURION,
2011, p.257). Bourion afirma que,
No início [de sua carreira, até o ano de 1882], havia de forma bastante forte nas obras de
Debussy a ideia de retorno de alguma coisa conhecida, já ouvida, como forma de marcar a
estrutura de sua peça e, sem dúvida, de torná-la perceptível para o ouvinte. (...) Isto começou
pelo todo estrutural, ou seja, uma repetição de toda a primeira seção para formar as seções
subsequentes. (...) Mas a ideia de uma repetição curta, ou seja, que esta seja da ordem do
motivo (de frase, a rigor, mas certamente não de seção), fez o seu caminho na metodologia
produtiva do compositor, com o abandono progressivo dos retornos de seções [completas]
(2011, p.257).

A inversão de papéis existente entre o macro e o microscópico se dá, segundo Bourion, da
seguinte forma: em obras da juventude de Debussy, observamos diversos esquemas formais herdados do
classicismo que favorecem uma “ordem microscópica linear, não recorrente, e uma ordem macroscópica
ligada à recursividade e à recorrência”. Ou seja, as frases são constituídas de elementos que não se
repetem, e o nível de repetição, necessário para a coesão da obra, é encontrado no retorno ou na reprise de
uma grande seção. Na sequencia dos acontecimentos, estes dois papéis, de variedade e de retorno, serão
invertidos entre o macro e o microscópico: em melodias posteriores, é o microscópico que assegura a
presença da recursividade na obra (através de repetições), enquanto a forma global tende a não se repetir
(BOURION, 2011, p. 258).
O Quarteto possui um papel particular sob este aspecto pois, mesmo sendo ele formado
por esquemas formais herdados do classicismo (no caso, a Forma Sonata, o que o aproximaria da
primeira categoria descrita por Bourion, de obras do início de sua carreira, onde a repetição se encontra
prioritariamente no plano macro), seu padrão no uso de reiterações1 se encontra mais próximo ao de obras
maduras, onde a repetição se encontra de forma intensa no plano microscópico, como observaremos
adiante. Isso reforça a ideia de que se trata de uma peça mais próxima das obras de maturidade, apesar
de manter resquícios de obras de juventude2 (cabe um destaque ao fato da peça ser composta apenas um
ano antes do Prelúdio para o entardecer de um fauno).
É preciso elucidar uma questão referente à nomenclatura utilizada nesta pesquisa. Utiliza-se, o termo “reiteração”, como
algo análogo ao que Bourion se refere como “duplicação”. Optou-se por fazer tal alteração por duas razões: a primeira
é que existe em português um trabalho que trata extensivamente do assunto e possui nomenclatura própria (FERRAZ,
1998), o que faz com que uma adaptação do francês não seja necessária. A segunda é que o termo “duplicação” já carrega
significados em outras áreas musicais, principalmente no âmbito da orquestração, o que faz com que sua utilização possa
trazer mais ambiguidades. Dessa forma, em trechos onde a autora se referir à “duplicação”, iremos realizar a alteração para
o termo “reiteração”.
2
Benedetti separa as obras de Debussy em três períodos: obras de juventude (1880-1887), obras de maturidade (1887-1913)
e obras de síntese (1914-1917) (BENEDETTI, 1995, p.876-877).
1
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O uso de repetições no Quarteto de cordas em sol menor
Em seu livro, Bourion apresenta alguns exemplos do uso da repetição no Quarteto de cordas
em sol menor de Claude Debussy, nos permitindo compreender de que maneira estas contribuem para
um plano formal em média escala (figura 1).

Figura 1: cc.17-23 do primeiro movimento do Quarteto (Apud BOURION, 2011, p.281)

Entre os cc.17-23, podemos observar que os quatro primeiros compassos são formados por
unidades de dois compassos reiteradas. A partir do quinto compasso, as reiterações passam a possuir
dois tempos, ou seja, um quarto de seu tamanho original. No sexto compasso, o tamanho das unidades
reiteradas diminui ainda mais, durando apenas um tempo. Porém, como aponta Bourion, possivelmente
com o objetivo de assegurar uma regularidade ao tamanho das diminuições, podemos encontrar também
um gesto com tamanho de um compasso, aparente não em uma reiteração mas sim em uma transposição
de gesto na voz do violoncelo (cc.20-21 e 21-22). Tal fato garante que o tamanho do gesto diminua de
forma regular, sempre pela sua metade, que é a forma habitual de encontrarmos tal procedimento, segundo
a autora. Desta forma, as reiterações deste trecho são responsáveis por um decrescendo estrutural que
transforma unidades de dois compassos em unidades de um tempo.
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Ao observarmos não apenas o trecho em questão mas os cc. 13-25, chegamos em algumas
conclusões adicionais. A primeira é que o decrescendo estrutural apresentado por Bourion possui um
tamanho ainda maior do que o da figura acima, e mantém sua notável regularidade na diminuição de
suas estruturas. Tal fato se torna claro a partir da figura abaixo, onde o tamanho das unidades reiteradas
ou transpostas ao longo do trecho é visto proporcionalmente.

Figura 2: representação proporcional do tamanho das unidades reiteradas entre os cc.13-25

O decrescendo estrutural das reiterações também traz implicações interessantes em relação
ao material harmônico do trecho. Na figura 1 é possível observar entre os cc.17-21 encontramos uma
repetição literal de quatro vozes diferentes, uma melodia e três vozes de acompanhamento; na metade
do c.22, uma figura cromática é introduzida na linha melódica do violino. Ao longo dos cc.23-24, as
figuras cromáticas vão rapidamente ganhando força até o c.25, onde o total cromático é contido dentro
de cada um dos tempo do compasso (figura 3). Desta forma, o decrescendo estrutural é acompanhado
de um aumento na utilização de cromatismo, mas também de uma diminuição no tamanho das unidades
reiteradas, aparente não apenas pela redução de tamanho destas unidades, mas também pelo fato de
que, no c.25, as quatro vozes realizam inversões, transposições ou reiterações de um mesmo gesto, um
movimento cromático de quatro semitons consecutivos, que se alterna em ziguezague entre violino I e
II (a, b), viola e violoncelo (c, d). Ou seja, ao longo do trecho em questão, o material a ser reiterado se
torna progressivamente menor também pela semelhança entre o material presente nas quatro vozes em
cada tempo do c.25 (figura abaixo).

Figura 3: reiterações nos cc.23-25

Este tipo de procedimento, onde encontramos uma grande diminuição na quantidade de
informações novas (como no c.25, onde encontramos apenas um gesto cromático que ocupa todas as
vozes de um compasso inteiro), se mostra recorrente ao final de unidades formais do Quarteto.
Outro exemplo interessante pode ser observado entre os cc.113-117. Este trecho marca o
final da seção que abrange os cc.88-117, onde também observamos uma diminuição no tamanho de
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reiterações, passando de unidades de 2 compassos (cc.88-89+92-92, 97-98+99-100, 103-104+107-108),
para unidades de 1 compasso (cc.109+110, 111+112) e, finalmente, unidades de dois tempos (cc. 113116) e dois terços de tempo (cc.117). Mais uma vez, podemos observar que o uso da reiteração se
apresenta de modo ainda mais intenso do que aparenta em uma primeira audição.

Figura 4: reiterações presentes nos cc.113-117

A figura acima apresenta as repetições mais evidentes do trecho: a segunda metade dos
c.113-114 é idêntica à primeira metade destes, e os cc.115-116 são reiterações dos dois anteriores, porém
transpostos em uma oitava para o grave. Desta forma, os elementos “originais” do trecho são apenas
a primeira metade do c.113 e c.114 (I, II), sendo o restante reiterações destes. Porém, mesmo dentro
destes dois trechos, podemos observar importantes semelhanças; em suas vozes extremas tratam-se dos
mesmos gestos, porém com suas ordens invertidas, como mostra a figura abaixo:

Figura 5: vozes extremas dos cc.113-114

Por fim, também podemos notar que, ainda que o trecho aparente possuir um denso conteúdo
harmônico, a repetição de alturas encontra-se em um nível ainda mais profundo; entre todas as classes
de alturas apresentadas do trecho, existe uma constante alternância entre grupos com as alturas fa-láb e
grupos com as alturas mi-sol.

Figura 6: redução harmônica dos cc.113-116
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Mais uma vez fica claro que ainda que, sob o plano textural, o trecho seja fortemente
direcional, partindo de uma região aguda para chegar em uma grave, existem elementos ligados à
repetição em diferentes níveis, atuando de forma intensa sob o trecho.

Conclusão
Os exemplos acima buscaram demonstrar, em dois pequenos trechos do primeiro movimento
do Quarteto de cordas em sol menor de Debussy, que a reiteração é utilizada em diferentes níveis como
estratégia composicional de Debussy ao fim de unidades formais. Pode-se observar que, mesmo ela sendo
mais evidente em reiterações literais de trechos já apresentados (como uma espécie de colagem), também
existem importantes relações harmônica sendo reiteradas, relações estas que podem ser observadas após
análises mais aprofundadas. Ao assimilarmos diferentes métodos de se utilizar elementos reiterados
na música de Debussy, é possível compreender com mais clareza “de que forma esta linguagem, a
reiteração endêmica em Debussy, tão repetitiva e estruturada pela adição de estruturas elementares pode
desembocar em um discurso tão íntegro, fluido e hábil” como afirma Bourion (2011, p.254).
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Resumo: O Rio de Janeiro, do início do século XX, passou por uma série de transformações de cunho urbanístico que
visavam trazer a modernidade e o progresso para a, então, capital da República Federativa. No presente artigo, destacamos a
crescente atuação do violão, que galgava novos espaços dentro das relações de interação da aristocracia carioca. Com ênfase
na atuação de jovens senhoritas, que se tornaram notórias ao se apresentarem cantando e se acompanhando do instrumento,
nos concentramos na cobertura de seus concertos feita pela revista O Violão (1928-1929).
Palavras-chave: Rio de Janeiro; Violão feminino; Música urbana; Século XX.

The female guitar in the First Republic: a historical bias through the magazine o violão
Abstract: Rio de Janeiro went through a series of urban transformations in the beginning of the 20th century that aimed to
bring modernity and progress to Brazil’s capital city. In the present article we highlight the growing action of the guitar that
was acquiring new spaces in the relations of interaction within the carioca aristocracy. With an emphasis in the perfomance
of young ladies, who became notorious by singing and playing along the instrument, we concentrate in the coverage of their
concerts made by O Violão magazine (1928-1929).
Keywords: Rio de Janeiro; Female guitar; Urban Music; 20th Century.

Introdução
Dentro deste breve artigo, pretendemos expor alguns eventos que se mostraram importantes
e favoráveis para o desenvolvimento da prática violonística entre as décadas de 1920 e 1930 na cidade
do Rio de Janeiro, então capital do Brasil.
Sobre este período, destacamos a importante contribuição das mulheres pertencentes à
denominada “boa sociedade carioca”, no que diz respeito à (re) construção da imagem e do status social
do violão. O relevante papel dessas jovens senhoritas é evidenciado pelos vestígios históricos das fontes
documentais, nas quais se veem tantos outros amantes da arte de empunhar o violão para nobilitá-lo aos
salões de concerto. O violão era um instrumento estigmatizado, já que estava associado às baixas classes
sociais e caracterizado como mero acompanhador de canções. Sua imagem estava associada à figura do
malandro, do boêmio, aos conjuntos de choro que tocavam por toda cidade e às serestas realizadas à luz
do luar que nem sempre terminavam de forma harmoniosa (PEREIRA, 2007; TABORDA, 2011).
Marcado pelo desprezo e por severas críticas da mídia, o violão era apresentado
esporadicamente em respeitosas apresentações dignas do reconhecimento da crítica musical deste
período. Durante anos, os grandes nomes do violão internacional passavam pelo Rio de Janeiro a fim de
embarcarem com destino a Buenos Aires, única “praça julgada por eles capaz de recompensá-los”, como
explicita o Dr. Dantas de Souza Pombo, editor da revista O Violão (1928-1929).
Embora os fatos mencionados a diante estejam dispostos em ordem cronológica, não
creditamos elementos teóricos para realização de uma história tradicional e factual, que afirme a
relação de causa-efeito em detrimento das narrativas descritas. Nosso posicionamento teórico alinhase com as perspectivas históricas do relativismo cultural e das redes de convenções da nova história
de Burke (2003).
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O Violão Feminino
Dentro das pontuais e eventuais apresentações violonísticas ocorridas durante a Primeira
República, destacamos o recital de Nair de Teffé, realizado em outubro de 1914, no palácio do Catete.
Nair de Teffé, mulher de inúmeros talentos, criada na França, desenvolveu suas atividades
artísticas por lá, tal como o gosto pela música e pelas artes plásticas. Dedicou-se ao desenho,
especificamente na arte de fazer caricaturas da alta sociedade, destacando-se assim como a primeira
mulher brasileira a fazer parte da história do desenho nacional. Em 1913, casa-se com o então presidente
da República Hermes da Fonseca (TABORDA, 2011).
Seu recital, na recepção presidencial, tomou status de escândalo devido ao pronunciamento
no senado por Rui Barbosa, que fora derrotado por Hermes da Fonseca nas eleições presidenciais. Em seu
discurso, Barbosa critica a execução da música Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Esta música, integrante
do programa da recepção presidencial, foi considerada por ele a “mais baixa, a mais chula, a mais grosseira
de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque do cateretê do samba” (TABORDA, 2011, p.190)
Nair de Teffé pode ser considerada como uma das precursoras do fenômeno dado no final
dos anos 20, quando inúmeras senhoritas empenharam-se na apresentação de recitais de canto e violão
ao público. (TABORDA, 2011)
Em 1917, um ano após a primeira série de apresentações do violonista paraguaio Augustin
Barrios pelo Brasil, o Rio de Janeiro recebe três concertos da então conceituada violonista espanhola,
discípula de Francisco Tárrega (1852- 1909), Josefina Robledo.
O recital de Josefina Robledo foi grandemente elogiado pelo Jornal do Commércio,
apontando-se as virtudes de sua excelente execução ao instrumento no programa realizado. Destacamos
as palavras dirigidas à violonista por meio da crítica feita pelo Jornal.
A Sra. Robledo concorreu fortemente para elevar o violão no conceito social. Ela pode gabarse de ser uma violonista de valor incontestável, possuidora de uma execução rica de recursos,
preciosa de sonoridade. À primeira impressão duvida-se de que todos aqueles efeitos com que
a Sra. Robledo encanta os ouvidos do seu auditório sejam tirados do ingrato instrumento por
ela dedilhado e que mantém sempre em posições distintas e elegantes. (Jornal do Commércio,
30 de agosto de 1917)

Após esses recitais, a violonista espanhola retorna ao Brasil, residindo por aproximadamente
dois anos, divididos entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Nestes lugares desenvolveu um trabalho
didático com um pequeno grupo de violonistas, ensinando os fundamentos da técnica ao instrumento da
então denominada Escola Moderna do violão de seu grande mestre, Francisco Tárrega (1852-1909).
Anos mais tarde, em 1929, a revista O violão, em seu editorial, expressa a importância da
presença dessa grande violonista em nossas terras, com as seguintes palavras,
Infelizmente ainda não temos quem se assemelhe a Robledo, como não temos conhecimento de
alguém que tenha feito, aqui, a escola completa de seu formidável mestre e incomparável criador.
Não temos porque até aqui muito pouca gente conhecia essa escola. Embora Josefina Robledo
tivesse lecionado no Rio, não tendo Tárrega nenhum método publicado, ela foi transmitindo sua
escola, aos poucos, aos seus alunos. Seu discípulo, Eustachio Alves, foi quem concatenou com
ela, todas as escalas, arpejos e exercícios e graças a ele, quando Robledo partiu, tiveram alguns
dos nossos violonistas a ventura de possui-los, como José Rabello e outros amadores. (...) depois
da sua estadia aqui foi que o estudo do violão se elevou e passou a ser seriamente cultivado. (O
violão, nº4, 1929)
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A presença de Robledo parece ter sido tão marcante no meio musical carioca que a loja A
guitarra de Prata produziu com exclusividade violões e os batizou com o nome da distinta e prestigiada
violonista. Veja-se abaixo a propaganda feita pela revista O Violão:
O violão modelo Josefina Robledo é um instrumento de elite para a elite. Elaborado em
proporções técnicas e de lavor sóbrio é um tipo muito próprio para o belo sexo e satisfaz
sempre tanto os mestres como os discípulos. CAUTELA! O modelo Josefina Robledo é de
nossa exclusiva fabricação, e é fácil identificar os legítimos os quais trazem no interior o rótulo
representando a exímia violonista executando no seu instrumento. (O Violão, nº4, 1929)

Antes de tratarmos sobre a revista O violão, destacaremos algumas ações importantes e
distintas por parte do Jornal Correio da Manhã, dirigido por Edmundo Bittencourt. Por volta de 1926,
o jornal inaugura uma coluna denominada Pelo que é nosso e dedica esse espaço para a divulgação das
coisas de nossa terra, tratando sobre o nacionalismo e o regionalismo.
Em 1927, o Correio da Manhã promove o concurso Pelo que é nosso, aberto a várias
categorias, dentre elas, música – violão e canto – com o objetivo de proporcionar à cidade uma grande
vitrina da música brasileira.
As provas de música foram realizadas no Theatro Lyrico. O concurso de violão, por sua
vez, contou com a participação de três candidatos, a menina Yvonne Rabelo, Américo Jacomino – o
Canhoto - e o cego Manuel de Lima. Os candidatos deveriam executar, além de uma peça do repertório
clássico, uma obra de estilo típico brasileiro e ainda uma peça de livre escolha.
Entretanto, devido à grande debilidade de acesso ao repertório erudito à época, apenas a
pequena Yvonne executou uma obra do repertório clássico, ficando então com o segundo prêmio, por tão
nova ser capaz de interpretar uma peça de tal repertório. O primeiro prêmio foi entregue ao violonista
Américo Jacomino, por sua experiência ao instrumento.
A partir da criação da coluna Pelo que é nosso (1927), o violonista Joaquim Francisco dos
Santos, também conhecido como Quincas Laranjeiras, um dos grandes e mais requisitados professores de
música do Rio de Janeiro neste período, contribuía para o crescimento do repertório violonístico, através
do suplemento dominical, por meio das publicações de seus arranjos e suas partituras neste espaço.
Ao final de 1928, surge um dos principais estandartes empenhados na ascensão e defesa
do mavioso instrumento. Trata-se da revista O violão. Publicada mensalmente entre os anos de 1928
e 1929, o periódico foi um dos responsáveis pela difusão da técnica violonística da Escola Moderna
do Violão, fundada pelo espanhol Francisco Tárrega. O Violão promoveu e divulgou concertos,
publicou arranjos a ela endereçados por grandes nomes da música da época, ou por seus fiéis e
apaixonados leitores.
Em seu editorial de abril de 1929, a revista credita ao Jornal Correio da Manhã “o desejo de
criar, estimular e incentivar o estudo de violão” entre a alta sociedade carioca. Nota-se tal campanha de
estímulo entre os leitores deste “grande órgão da imprensa brasileira” nos seguintes dizeres expressos na
primeira publicação da coluna Pelo que é nosso:
Revivamos a modinha nacional; o que é nosso, muito nosso, o que podemos ter orgulho da
nossa alma – a fala dos nossos corações [...] O violão! O alto-falante da alma nacional. Nenhum
outro instrumento sabe exprimir tão bem os nossos cantares plangentes e alegres.
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Dessa forma, o violão foi, gradativamente, obtendo acesso nesta parcela da sociedade
conquistando novos adeptos.
Dentro desse grupo de adeptos, destacaremos a participação e colaboração de algumas jovens
amantes dedicadas ao instrumento. As senhoritas contribuíram para o desenvolvimento e a ascensão do
violão, escrevendo arranjos e participando de recitais e saraus, alguns destes, promovidos por jornais,
clubes e grêmios frequentados pela aristocracia carioca.
Utilizaremos algumas matérias da revista o Violão para mencionarmos algumas dessas
jovens senhoritas que obtiveram grande notoriedade em seu tempo.
Começaremos apontando duas jovens de bairros aristocráticos da sociedade carioca. Ambas
foram eleitas Miss de seus respectivos bairros. A primeira trata-se da senhorita Luisa Marinho de
Azevedo, miss Leblon. A segunda jovem a ser mencionada é a senhorita Laura Suarez, miss Ipanema,
que aparece na revista anunciando seu recital de violão e canto. Abaixo destacamos a nota feita pela
revista, ao divulgar o evento:
Anuncia-se para breve, segundo nos consta, em junho, um recital de violão e canto da senhorita
Laura Suarez. Será, por certo, um acontecimento artístico à que a nossa sociedade elegante
emprestará todo o brilho de sua presença, pois que como se sabe a senhorita em questão, é um fino
temperamento de artista. Ainda mais, e o que é importantíssimo, no momento, é ela a detentora do
glorioso titulo de “miss Ipanema”, que os seus milhares de admiradores no bairro aristocrático lhe
conferiram numa unanimidade brilhante. Sobram, pois, motivos para que esse dia seja ansiosamente
esperado por todos aqueles que amam essas horas de arte e elevancia. (O violão, nº5, 1929)

Na edição referente ao mês de julho, a revista publica uma foto de Laura Suarez na tarde de
seu recital realizado no Theatro Lyrico, posando para foto juntamente com alguns poetas. Destacamos
nesta foto a presença da ilustre poetisa Anna Amelia Carneiro de Mendonça, mulher que esteve ligada a
eventos da Federação pelo Progresso Feminino Brasileiro (FPFB), movimento feminista liderado pela
bióloga Bertha Lutz.
Outra figura marcante no Rio de Janeiro neste instante foi a “inteligente e progressista”
(O Violão, nº5, 1929) Olga Bergamini, vencedora do concurso miss Brasil. Jovem talentosa, também
violonista, encantava o público com sua bela voz.
Dotada de aptidões invulgares, nas horas de displicência, dedilhou os primeiros acordes
aprendidos a esmo e os adaptou aos seus conhecimentos musicais. Possuindo uma voz bem
timbrada e educada, foi-se acompanhando e conseguiu adiantar-se muito, adiantamento esse
que se tornou maior depois do aparecimento desta revista da qual é leitora assídua e á qual
dedica honrosa afeição (O violão, nº5, 1929).

Helena de Magalhães Castro, outra ilustre e talentosa cantora de muito sucesso que também
empunhava o violão em suas apresentações de canto, obteve destaque na revista O Violão, nº 3. Esta
senhorita era conhecida por interpretar as canções de nossa terra de forma inigualável. Assim, destacamos
a nota dada pela revista ao seu concerto realizado no Theatro Cassino Beira-Mar, em 25 de janeiro de 1929.
Revestiu-se de um brilhantismo raro a noite de arte que, ontem, a senhorita Helena de Magalhães
Castro proporcionou ao nosso publico elegante, no Cassino Beira Mar.(...) Como já tivemos ocasião
de dizer nessas mesmas páginas, Helena é a maior interprete de nossas canções. Nas toadas
regionais, é inexcedível além de que é uma declamadora eximia. Quem melhor o sabe, senão a
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elegantíssima e numerosa assistência que nessa noite a aplaudiu calorosamente? A nossa querida
patrícia partira em breve, para Sevilha, onde vae representar o que é nosso, no gênero em que
ela é inigualável. Poucas vezes em ocasiões semelhantes, se tem feito uma escolha tão acertada.
Quem substituirá Helena no cantar com tanta brejeirice essas modinhas caipiras, essas toadas
paulistas, canções gaúchas, sambas nortistas, toda essa gama de sentimentos dessemelhantes,
tantos, que só uma inteligência multiforme poderia abarcar? (O Violão, nº3, 1929)

Podemos, assim, observar, nitidamente, por meio das matérias publicadas pela revista O
Violão, a presença do instrumento dentro da esfera da alta sociedade carioca.
Com grande notoriedade no cenário nacional e, posteriormente, internacional, apresentamos
a jovem senhorita Olga Pragner.
Olga dedicou-se ao estudo do violão logo após sua chegada à cidade do Rio de Janeiro, por
volta de 1923, tendo aulas do instrumento com Patrício Teixeira, responsável também por promover sua
carreira artística e fonográfica. Juntamente com seus estudos de violão, Olga graduou-se em canto pelo
Instituto Nacional de Música (atual Escola de Música da UFRJ). Por aqui também desenvolveu uma
carreira didática, ensinando a um grande número de senhoritas a arte do violão.
Dotada de uma técnica excepcional, na década de 1940, Olga muda-se para os Estados
Unidos, por conta de sua carreira musical. Lá conheceu o renomado violonista e concertista Andreas
Segovia, com quem se casou. Por meio de sua união com Segovia, Olga obteve um aprimoramento da
sua técnica ao instrumento.
Uma das práticas muito comuns à grande parte dos violonistas na década de 1920 e 1930
era a produção de arranjos e adaptações para o instrumento, a fim de construir e ampliarem o repertório.
Além dos arranjos de sua autoria, Olga recebeu inúmeros arranjos de compositores renomados, como
a Bachiana nº 5 feito pelo próprio Villa Lobos, dedicado a ela, bem como os de autoria de seu próprio
marido, os quais apresentavam, segundo ela, extrema dificuldade tanto ao canto, como ao instrumento
(TABORDA, 2011).
Assim como Olga Pragner, outras mulheres também produziam seus próprios arranjos.
Os pontos de publicação destas obras estavam normalmente destinados à coluna do Jornal Correio da
Manhã ou à revista O Violão. Eis aqui uma nota da revista referente aos meses de agosto-setembro com
o título “Bom signal”, em que se apontam os arranjos enviados por suas distintas leitoras.
Publicamos no número passado uma inteligente colaboração da senhorita Célia Borges, neste
numero outra colaboradora nova surge, não menos inteligente, a senhorita Maria Luiza Galdo
e, para o próximo, já temos uma adaptação de canto e acompanhamento em violão da senhorita
Olga Pragner, a maravilhosa interprete de canções que todos nós admiramos. (...)
A labareda está aí crescendo cada vez mais, alimentada a sua força pela arte e pela graça
brasileira de Olga Pragner, Helena de Magalhães Castro, Jessy Barbosa e outras tantas
sacerdotisas, que em recitais e reuniões familiares mantêm o fogo sagrado. A revista rejubila-se
com esse movimento que é toda a sua recompensa almejada e aqui estará para contribuir com o
seu grão de areia. (O violão, nº8, 1929)

Além de Olga Pragner, outras senhoritas imortalizaram suas vozes por meio das gravações
em discos de 78 rpm, como Stefana de Macedo, Jessy Barbosa, Helena de Magalhães Castro, Heloísa
Helena, a paulista Yvonne Daumerie, a miss Brasil Olga Bergamini e tantas outras.
A revista O Violão, durante todo o seu período de publicação, cedeu suas páginas, ofertando
o merecido espaço e a voz a todos aqueles que lutaram pela ascensão do instrumento na sociedade
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carioca. Nota-se, em suas páginas, espaço cedido às mulheres violonistas daquela época, para publicação
de cartas, arranjos, recitais e fotos. Podemos afirmar que este estandarte do instrumento, datado do início
do século XX, deu o merecido e devido valor ao belo sexo atuante na área da música brasileira.

Breves considerações
Por certo, ainda há muitos outros fatores a serem analisados e convergidos criticamente, a
fim de que se possam traçar distintas e possíveis trajetórias do violão dentro das sociedades cariocas.
Talvez, mesmo que de forma primária, seja possível considerar/supor/postular que as grandes e
efervescentes mudanças urbanísticas promovidas pelos ideais de modernidade e progresso na então
capital da República norteavam as concepções políticas e intelectuais neste meio. A gradativa inserção
do violão na aristocracia carioca suscitaria possivelmente elementos identitários da nacionalidade (pelo
que é nosso) e da modernidade.
Especificamente sobre o violão feminino, a consulta à revista O Violão nos permitiu o acesso
a uma série de nomes de senhoritas que ainda aguardam por pesquisa nos acervos para serem novamente
reapresentadas à sociedade.
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Os cantos e os cantos de lavadeiras
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Resumo: Esta comunicação aborda a participação de mulheres descendentes de negras ganhadeiras ou escravas de ganho
(lavadeiras, quituteiras, aguadeiras, baianas de acarajé, costureiras, etc.) pertencentes a um coro soteropolitano cuja
manifestação está arraigada à escravidão no Brasil do fim do século XVIII e início do XIX. A partir do amplo sentido
de diversidade que se quer empreender/expandir aos estudos musicológicos, o texto procura demonstrar como um grupo
musical contribuiu para divulgação de suas manifestações musicais através de suas aptidões (artístico-musicais) e modo de
transmissão de saberes, obtendo um espaço no cenário da música baiana (Brasil), voltando-se predominantemente para o
samba de roda (samba corrido). Dentro desse enredo, o grupo, portanto, procura dar visibilidade à sua história e seu entorno
sociocultural. Levou-se em conta a função que a música desempenhava para a comunidade em que estava inserida (contexto),
bem como para a tentativa de tornar, seus saberes, patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Salientamos, ainda, que
tal manifestação faz parte de um movimento de várias mulheres da comunidade “A” na busca pela valorização de um locus
maior que é da cultura, música, memória e história locais que, também, retratam parte de uma realidade brasileira.
Palavras-chave: Canto de trabalho; Escravos de ganho; Pregão; Cantoras negras.

Washerwomen’s quarters and songs
Abstract: This paper discusses the participation of women descendants from black slaves, the so-called ganhadeiras
(washerwomen, quituteiras (fast-food vendors), water vendors, baianas de acarajé (acarajé vendors), dressmakers, etc.) who
join together in the form of a choir whose manifestation is deeply rooted in the history of Brazil that dates back to the late 18th
century and early 19th century. Stemming from a broader sense of diversity whose main purpose is to expand further onto
musicological studies, the present article seeks to show how a musical group has contributed towards the dissemination of its
musical manifestations through their skills (artistic-musical abilities) and their various modes of knowledge communication,
securing, as a result a place of importance in the music tradition of Bahia; turning mainly towards the samba (samba corrido).
In this scenario, the group seeks to bring in visibility to their history and their socio-cultural environment. We have taken into
account the role music plays in the community to which it belongs (i.e., its own context). We have also tried to bring such
knowledge up to the level of world cultural inheritance. This is part of a movement implemented by a number of women in
the community “A” in answer to their quest for a greater appreciation of what may be seen as the locus of culture, music,
memory and Brazilian history.
Keywords: Work songs; Slave vendors; Vendor’s cry; Black singers.

Introdução
Este artigo é um recorte sobre um aspecto musicológico, baseado em uma estudo de caso
etnográfico (2012) cujo objetivo principal foi fazer uma etnografia do caso das “XX”e discutir sobre o
modo como as(os) mestras(es) de uma particular cultura popular ou como também se denominou neste
contexto estudado, os articuladores ou mediadores do grupo se relacionavam do ponto de vista do ensino
e aprendizagem musical, com os participantes e com a comunidade. Precipuamente, para o âmbito dessa
comunicação, enfatizamos a participação das mulheres através de sua performance como cantoras, na
luta pela valorização de seu espaço artístico-musical, no intuito de demonstrar quais características
estiveram presentes na transmissão dos conhecimentos musicais aos entes mais jovens, partindo de sua
história oral, suas histórias de vida e de seus ancestrais.
Os resultados alcançados com a pesquisa produziram uma série de recomendações que
servem à área da educação musical, da etnomusicologia, além da musicologia, por conter pontos de
contato com o trabalho de Santos (2002) no tocante à trajetória das mulheres negras e suas descendentes
da Real Fazenda de Santa Cruz (RJ), no final do século XVIII e início do XIX. Nesse caso, com ênfase
Comunicações

281

Menu
para o modo como o timbre feminino e negro das escravas de ganho marcou um período histórico no
Brasil com a presença da mulher “música”. Mulheres negras, descendentes de escravas de ganho que
cantam, compõem, dançam, encenam, aprendem e transmitem sua música. Este foi o cenário da presente
pesquisa, resultando análises sobre o modo como elas se articulavam do ponto de vista pedagógico
com seus pares e adolescentes do grupo, o que passou a ser um marco para alcançarem um patamar de
excelência em suas representações. Notadamente, o texto fala sobre como ocorria a transmissão musical,
através da memória coletiva/individual das mulheres que compuseram o grupo em estudo, uma vez que
existem poucos registros sobre a vida/atuação musical feminina brasileira, principalmente nos meios
populares. As mulheres em todas as épocas padeceram do chamado “patriarcado musical” cujo traço
basilar contribui para o conhecimento da história das práticas musicais das mulheres e para a divisão do
trabalho musical em: ocupação em esfera pública correspondendo a características masculinas e, em esfera
privada, às femininas; a masculinidade definida como ativa e produtiva (racional, inventiva, experimental)
e a feminilidade como passiva e reprodutora, ocupada na produção de objetos e serviços úteis, diligente
(GREEN, 2001, p. 24). Green demostra, ainda, em sua obra que a “combinação de tolerância e repressão,
acordo e oposição, favorecem de forma sistemática as mesmas divisões marcadas pelo gênero das que
surge no patriarcado musical” (GREEN, 2001, p. 25). Lembramos que a participação feminina nos
grupos de manifestação popular (cavalo-marinho, candomblé, barca, etc.) foi tradicionalmente, durante
muito tempo, vetada pelos homens (brincantes) no que tange ao toque do instrumento e/ou de outra
natureza; só o canto e a dança lhes pertenciam, em alguns casos. Mascarada e silenciada pela história e
pela ocultação do gênero, a mulher foi discriminada, fruto de uma visão produzida pelo patriarcalismo.
Segundo Green, em períodos variados, às vezes, com década(s) de diferença, determinadas comunidades
musicais ainda permanecem mantendo as suas tradições seculares, enquanto outras se transformaram ao
longo do desenvolvimento tecnológico e cultural. Green (2003) afirmaque:
certos estilos de música deixaram de ser exclusivamente associadas com certas classes sociais.
Mulheres em algumas partes do mundo tornaram-se menos restringidas em seus papéis musicais
do que antes; e, particularmente, algumas músicas não mais ‘pertenceram’ primariamente a
grupos étnicos particulares1 (p. 268, tradução nossa).

No esteio da participação de mulheres músicas, apontamos, na pesquisa realizada, uma
forte relação de matriarcalidade em que “a mulher-mãe e avó é o centro das interações de sua rede
consanguínea, por onde passa a descendência e herança e é quem exerce o poder sobre a casa e a família,
um importante foco-difusor a partir do qual se multiplicam as relações entre todos os outros membros”
(HITA, 2005, p. 67). Sendo, portanto, esse o veio histórico-social em que se calca a formação dos
participantes mais jovens e que travaram uma relação geracional com seus parentes e pares dentro do
grupo estudado. Para os membros deste grupo, essa relação se deu pela chamada “memória afetiva”
cuja finalidade era transcrever músicas que estivessem nas memórias das mais idosas e que serviram
na construção do roteiro e de repertórios para as apresentações. Corresponderia a um tipo de memória
que se transfigura na forma de conhecimento situado e enseja uma “participação legítima” de todos seus
membros, como suscitado por Lave e Wenger (1999):
[...] certain styles of music were no longer exclusively associated with certain social classes. Women in some parts of the
world became less restricted in their musical roles than previously; and particular musics no longer “belonged” primarily
to particular ethnic groups.
1
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A aprendizagem, como um aspecto da prática social, envolve a pessoa como um todo. (...) Atividades,
tarefas, funções e entendimentos não existem isoladamente, elas são parte de amplos sistemas de
relações no qual eles têm significado. (...) Vendo a aprendizagem como uma participação legítima
periférica significa que a aprendizagem não é meramente uma condição para ser membro, mas é
ela própria uma forma de desenvolver-se como membro2. (p. 53, tradução nossa)

Desvelamento da história
O primeiro contato com o coro se deu em fevereiro de 2008. “A princípio pareciam ser tantas
que nem consegui contar, mas o que importa? De fato, ‘somos um corpo só’, diriam elas, uma só voz
bradando sons de outrora, remontando a uma época em que os cantos, por vezes, eram sufocados pelo
trabalho; outras vezes, aliviavam a labuta diária.” (“XXXX”, 2012).
De suas vozes dependiam seu sustento, a busca de um sonho – o direito de “calçar sapatos”
–, através da alforria, sua e de seus filhos e filhas. E a história mostra que a situação das escravas forras
para alcançar a liberdade ainda passaria por restrições, como demonstra o excerto abaixo, como ocorreu
com a quitandeira (escrava de ganho) Gertrudes Maria, em 1826, como atesta a Apelação Cível, fl. 24,
ATJPB, citada por Rocha (2009), que tendo comprado sua alforria só poderia estar livre após a morte de
seus senhores. Sob a condição:
[...] de que dita escrava nos há de acompanhar durante as nossas vidas, prestando-me todos os
serviços; e isso para que a forremos por cem mil réis valendo esta escrava duzentos mil réis pelo
amor que lhe temos, pelos bons serviços sempre nos tem prestado, e sendo que essa dita escrava
falte à condição que lhe pomos de nos acompanhar como já dissemos a tornaremos cativa. (p. 283)

Trechos dessa história brasileira começaram a ser desvelados no momento em que houve
o primeiro contato com o grupo, tendo chamada a atenção, particularmente, a figura de uma escrava
que, ao imitar a bolsa de um marsupial, pôs uma boneca negra amarrada ao pano-de-costas (parte da
indumentária de uma ganhadeira de antigamente), simulando um bebê sendo carregado pela mãe enquanto
ela dançava e cantava, na roda de samba. E ainda, a forte presença de crianças/adolescentes em cena.
Entretanto, foram as vozes mais maduras que atraíram e despertaram o pesquisador para um passado
histórico incrustado nas marcas de um tempo de escravidão e sofrimento, todavia amenizado pela venda
de produtos de toda sorte, através dos pregões (bordões), oportunidade dada a algumas escravas por seus
senhores. Gilberto Freyre (1997, p. 94) citado por Bittencourt-Sampaio (2012) chegou a lamentar-se
pela falta de registro musical dos pregões afro-brasileiros: “[...] meio tristonhos, as últimas vogais se
arrastando moles, sem ânimo, no silêncio dos meios-dias ou dos fins da tarde: ‘Geléia! É de araçááá!’,
‘Sorvete! É de maracujááá!’ ” (p. 20).
O grupo estudado originou-se a partir da participação nas dramatizações de um terno de reis
ou folia de reis, manifestação da cultura popular de caráter religioso e que habitualmente se organiza
inicialmente por causa de uma graça desejada (TEIXEIRA, 2009, p. 17). Segundo Teixeira (2009):
As an aspect of social practice, learning involves the whole person [...] Activities, tasks functions, and understandings
do not exist in isolation; they are part of broader systems of relations in which they have meaning. [...] Viewing learning as
legitmate peripherical participation means that learning is not merely a condition for membership, but is itself an evolving
form of membership.
2
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A Folia de Reis é instituída pelo seu canto, e os Reseiros não são capazes de se apresentarem
sem ele. O canto conta a história, a vida do menino Jesus e a vida dos Reseiros, o canto apresenta
o ser, este significa o Ser Divino e o ser entificado. O aedo está nas passagens de felicidade e
tristeza dos Reiseiros que eles colocam para fora enquanto cantam seu canto. É pelo canto
que os Reiseiros expõem a apresentação de suas verdades. A verdade deles se apresenta como
desvelamento. Aquilo que se mostra é a verdade. (p. 32)

Percebe-se desse modo o lugar originário dos saberes do grupo “A”, como na folia de reis,
estava inscrito na representatividade de seu canto, a marca distintiva de sua manifestação.

Da Salvaguarda Para Além da Música
O teatro e a dança foram linguagens presentes nas apresentações ou “representações” nas
quais as ganhadeiras-coristas entoavam cânticos e pregões, criando a atmosfera do comércio de rua, “de
ganho”, recriando o ambiente do espaço urbano de séculos anteriores nos quais negras africanas e crioulas
vendiam de quitutes a botões, levando, inclusive, a originar uma das mais representativas profissões da
Bahia, as baianas de acarajé. O cenário, a música cantada e os pregões cantados/recitados em meio à
mercação (venda de produtos), convidam os transeuntes e a freguesia a consumir seus produtos. “Vem
benzer, freguesa, cocadinha preta, tá na hora tá!” (pregão melódico).
A mercação3, considerada um dos pontos culminantes das apresentações do grupo, traduz-se
na herança sobre um aspecto que se perpetuou pelo tempo. Como se fosse, de fato, a ponta do iceberg de
um bloco de ações e performances artísticas e musicais, o grupo repete cenas de um cotidiano, hoje em
dia, escassas pelas ruas das capitais de todo país, mas ainda existentes, um legado do passado escravista
e que deu origem, atualmente, aos conhecidos vendedores ambulantes (camelôs), espalhados por todo
Segundo Setor (economia informal ou clandestina). Algumas das coristas do grupo relataram sobre as
profissões de aguadeiras (ou aguateiras) das casas dos veranistas, sobre seu trabalho na Lagoa do Abaeté
e da difícil luta pela sobrevivência mediante a atividade da “lavagem de ganho”. Esta realidade marcante
esteve muito relacionada com o contexto e memória social vivenciado por elas, ligada às transformações
sociais e estruturais pela qual passou a cidade de Salvador, na década de 1930.
Xindó: Eu cantava muito era na Lagoa do Abaeté. E lavava o dia todo, cantando. Lavando e
cantando. Mas era cantando mesmo. Mas era cantando, dava imbigada [umbigada] e dava santo
e tirava santo [chacoalhando as mãos, rebolando e se remexendo toda sentada na cadeira]. As
meninas diziam que não sabiam como é que eu lavava aquela roupa [risos]. Aí a gente ficava
do lado da Casa da Música e aí Damiana do outro lado, cantava lá e eu respondia cá. E aí eu
dava santo, eu despachava o santo dela, ela despachava o meu [gargalhadas](...).(Xindó apud
“XXXX, 2012, p. 209)

Pode-se depreender que, na qualidade de comerciantes, as ganhadeiras trazem consigo
habilidades que podem ter sido passadas por outras gerações e ter contribuído para o desenvolvimento de
outras atividades como as artísticas e musicais. Todavia, essas observações são conjeturas suscitadas por
observações e leituras sobre a opinião de alguns estudiosos, durante a pesquisa, in casu, não tendo sido,
Mercar significa apregoar para vender, utilizar pregões. Mercação significa ato de mercar, comprar para revender,
apregoar para vender, adquirir, comprando por dinheiro.
3
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todavia, aprofundadas nesse sentido. Diz-se que as habilidades das mulheres escravas do século XIX era
de serem excelentes vendedoras, que “as africanas eram maioria no ganho, [...] onde eram consideradas
exímias comerciantes... [...] O certo é que o bom desempenho da função dependia da habilidade em
lidar com a freguesia, atrair e conquistar com a qualidade de seus produtos e preços cômodos a clientela
[...]”, afirma Soares (1996, p. 58 apud LUZ, 2012, p. 159). O que fica evidenciado nesses estudos é o
cantar das escravas negras. Vários são os depoimentos e referências, ao longo da história, sobre o quê
cantavam e o modo de cantar e de, inclusive, falar. Segundo Wehrs (1980, p. 47 apud BITTENCOURTSAMPAIO, 2012, p. 18), “o modo de falar dos pretos era muito cantado, uma mistura de sons africanos e
portugueses”4. Em outro trecho, Bittencourt-Sampaio (2012, p. 19) explica que “entre os fatores capazes
de contribuir para a flexibilidade da fala e do canto, [...] estão: liberdade de expressão, naturalidade,
espontaneidade e criatividade”. Ou ainda explica, como estavam associadas à escravidão, “as músicas
trazidas pelos africanos ficavam limitadas às senzalas, aos terreiros, na forma de cantos de trabalho
(vissungos) e batuques, e às ruas, nos sons das lavadeiras, aguadeiras, e vendedeiras, tendo como temas
o banzo, o trabalho e as mercadorias” (2012, p. 19).

Esquinas e cantos das ganhadeiras
O trabalho urbano das ganhadeiras era delimitado geograficamente por cantos. Daí, os cantos
das lavadeiras, das baianas, das quituteiras, etc. Luz (2012, p. 157) explica que “na prática do ganho,
a esquina facilitava o negócio, por facilitar acesso de clientes de várias direções”. Os cantos recebiam
nomes de ruas, largos e ladeiras. Por conseguinte, envolviam muita música, muita manifestação corporal
e religiosa, sendo talvez uma alusão ao canto de trabalho (musical), que em sentido aproximado vem
significar, também, segundo Luz (2012, p. 157), “esquina, lugar, relações de trabalho africanizado,
espaço de confluência, coesão social, reunião. Neles circulava o repertório de valores mítico-religioso
africano [botar presente, tirar santo, filho(a) de santo, etc.], além da possibilidade de continuidade das
distintas identidades culturais [...]”.
Além do canto, os pregões, também, fazem parte desse universo. Segundo Guerra-Peixe
(apud ARAÚJO, 2007):
O pregão tem sido conceituado como pequena linha melódica com palavras destinadas a
anunciar o produto que é vendido. Seria talvez a matéria que teria dado origem ao jingle que
hoje em dia é comuníssimo da radiofonia e na televisão. Habitualmente, o pregão é cantado em
voz alta, fortemente, a fim de ser ouvido à distância. (p. 175)

Para preservação e proteção dos saberes presentes no âmbito das atividades “de ganho”
divulgadas, o grupo partiu para uma de suas principais reivindicações, com a abertura de um processo
junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no qual se requereu que fossem
encaminhados os trâmites do que poderá vir a ser um projeto de salvaguarda dos pregões (bordões) das
ganhadeiras, também, de cantos de trabalho, tornando o grupo patrimônio imaterial da humanidade
(SALGADO, produtor cultural de “A”, informação por telefone, 06/03/2010 apud “XXXX”, 2012, p.
4

Informação transmitida pelo afinador de pianos, século XIX, Cristiano Carlos João Wehrs.
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*). Reivindicar o seu canto (espaço) através dos cantos (música), essa é uma das metas do coro “A”,
simbolicamente, através da valorização dos cantos e cantos das lavadeiras d[?] “XX”.

O samba de roda
Dança ritual de origem banto africana, considerada por pesquisadores e historiadores como
representação de um costume, uma espécie de celebração ligada a algum culto afro da fecundidade.
Aqui no Brasil, nasceu e se criou nos engenhos de açúcar do Recôncavo Baiano. Traz na sua coreografia
gestos expressivos e movimentos insinuantes, como o requebrar dos quadris e umbigadas, razão pela
qual foi considerada obscena pelo branco europeu nos tempos da colonização (SOLEDADE e VALE,
2007, notas de referência nossas).
A identidade musical representada pelo contexto do grupo supracitado, concentra-se
no samba de roda, envolvendo todo um patrimônio cultural na construção de suas representações
sociais e artísticas. De acordo com o Dossiê do IPHAN, percebe-se que o grupo em foco tendia a uma
interpretação do tipo samba corrido5 (ou simplesmente samba de roda) (SAMBA DE RODA..., 2006,
p. 34). Diferenciando-o do samba chula, diz-se que no samba corrido, dança, canto e toques acontecem
simultaneamente, “[...] é mais livre, mais permissivo, [...] pode sair homem e mulher na roda” (SAMBA
DE RODA..., 2006, p. 35). Irmanados pelas representações de samba do Recôncavo Baiano, o grupo
“XXX” vem procurando se firmar a partir de ações que possibilitem que ele venha a ser reconhecido
como patrimônio da humanidade, fato já ocorrido, em 2004, com o samba de roda. O samba de roda
foi a primeira manifestação musical a ser proclamada pela Unesco, Obra-Prima do Patrimônio Oral e
Imaterial da Humanidade. Como acontece com as variantes nas danças – samba chula e samba corrido
–, assim ocorrem com os cantos. A busca por uma marca própria acaba por delinear a cada grupo de
manifestação popular, um modo peculiar de criar seus cantos e interpretá-los, lembrando que até os que
são de domínio público são reinventados também de modo próprio. Por vezes, tais reapropriações são
levadas pelas culturas locais à ampliação do próprio universo musical dentro da cultura como um todo.
Enquanto, por um lado, a troca de memórias e o respeito pelas diversas variantes existentes fazem parte
de uma dinâmica que enriquece a cultura e a movimenta; por outro, cada grupo procura deixar sua marca
para que seja por ela diferenciado. Foram essas músicas, cantos de trabalhos, samba de roda e outros
gêneros que compuseram a transcrição de cerca de mais de 100 músicas, durante a pesquisa (2008-2012).

Conclusão
O intuito, portanto, de relatar parte de uma história silenciada dentro da música brasileira
é uma parca tentativa de contribuir para a divulgação sobre a participação das mulheres no âmbito da
No samba corrido é mais comum o cantador [no caso do grupo são mulheres que cantam] principal do samba ser um
solista. É em média mais curta a duração de cada intervenção sua, constituída às vezes de um único verso ou um dístico.
Aqui, a existência de uma estrofe de resposta – também curta – é obrigatória. Não recebe o nome de relativo [como no samba
chula] e será cantada, idealmente, pelo conjunto dos participantes do samba. [...] A parte coral é, no entanto, sempre fixa,
enquanto a do solista se for diferente da primeira, pode variar ou não. (SAMBA DE RODA..., 2006, p. 41).
5
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cultura e prática popular de música. E de mostrar como algumas ganhadeiras, ainda hoje, sobrevivem
do ofício de música, exercendo conjuntamente a atividade de ganho. Diversas músicas foram
compostas pelo grupo ou para ele, versando sobre as lavadeiras do Abaeté, as ganhadeiras (gênero),
além da “contação” de histórias que representam substancial material para estudos etnomusicológicos
e musicológicos.
De fato, a ausência sobre o ofício de mulheres negras músicas, livres, escravas, forras ou
não, são sentidas nos anais da história da música brasileira. As lavadeiras representam um trecho da
história silenciada cujo canto representa o clamor pelo reconhecimento de seu trabalho e sobre sua
condição social, dando visibilidade histórica por ser um instrumento não só de resistência como de
transmissão de saber. Transmissão no sentido de uma comunidade da prática inserida no conceito de
comunidade como entendem os participantes do grupo, em que o fazer musical, cantar e tocar samba
trazem um conjunto de atribuições que de modo algum poderia ser compartimentado. “Somente
no contexto em que as músicas são criadas é que seu significado essencial pode ser encontrado”
(BLACKING, 1995, p. 6). Para Lave e Wenger (1999, p. 98, tradução nossa), a comunidade da prática
“é um conjunto de relação entre pessoas, atividade e mundo, consecutivamente da relação com outras
comunidades da prática tangenciais e envoltas” 6. Neste estudo evidencia-se a situação explicitada por
Lave e Wenger na qual o aprendizado-na-prática toma a forma de aprendizagem (apprenticeship), em
que gerações sucessivas de participantes promovem um avanço através da forma mais simples e em
que se considera um conjunto de relações triádicas: a comunidade da prática e aprendizes; mestres
jovens com seus aprendizes e mestres cujos aprendizes tornam-se mestres (LAVE e WENGER, 1999,
p. 56). Assim entende-se como se mantém a transmissão de saberes, através de um plano maior que
liga música, teatro, história, dança, culinária, exercício de cidadania, educação ambiental, social e
musical. Pode-se dizer, afinal, que o eixo da manifestação em estudo foi o musical, responsável por
aglutinar todas as outras dimensões e que através da memória e da história foram sendo passadas de
geração a geração.
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Os jogos teatrais de viola spolin
– uma relação entre experiência e memória
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Resumo: Este artigo tem como objetivo estabelecer relações entre memória, experiência e a metodologia improvisacional
dos Jogos Teatrais proposta por Viola Spolin. O estudo parte de reflexões realizadas durante as pesquisas em desenvolvimento
no mestrado em Performances Culturais, envolvendo pesquisa prática e bibliográfica.
Palavras- chave: Memória; Experiência; Jogos Teatrais; Viola Spolin.

The viola spolin theater games – a relationship between experience and memory
Abstract: This article aims to establish relationships between memory, experience and methodology and the improvisational
theater games of Viola Spolin proposed. The study is part of reflections on the research conducted during development
Masters in Cultural Performances, involving research and practice literature.
Keywords: Memory; Experience; Theater Games; Viola Spolin.

Introdução
A arte, por certo, está enraizada na experiência; mas a experiência, por sua vez, é construída
na memória e preformada na imaginação, de acordo com as intuições de artistas vigorosos,
frequentemente mortos de há muito tempo (leva tempo para que uma influência atinja os
estratos mais profundos da mentalidade, e o que aprendemos na infância, para nunca mais
perder, sempre se origina de uma época anterior), e mais raramente de profetas de nossa
própria geração.
Susanne Langer (2011[1953], p.416)

Partindo do aspecto apontado por Susanne Langer (1895-1985), especialista em filosofia
da arte, de que a arte está enraizada na experiência, reflito sobre a metodologia improvisacional
dos jogos teatrais proposta por Viola Spolin (1906-1994). Os jogos teatrais são uma das principais
metodologias do ensino da arte teatral, sistematizada por Viola Spolin com base na improvisação.
Spolin, considerada por muitos como a avó norte-americana do teatro improvisacional, também foi
autora e diretora de teatro, desenvolvendo a metodologia improvisacional dos jogos teatrais que
muito contribuiu para os estudos referentes ao ensino da arte teatral e às técnicas de formação de ator.
O jogo teatral é ação no aqui e agora, na qual cabe aos jogadores se entregarem à experiência de jogar
e aprender jogando, vivenciando. Portanto, é uma metodologia de ensino da arte teatral enraizada na
experiência.
Langer pontua que “a experiência, por sua vez, é construída na memória e preformada na
imaginação...” (LANGER, 2011, p.416). Uma afirmação que me permite apreender a relação direta
existente entre experiência e memória. A experiência é cumulativa e, se nos jogos teatrais aprendemos
a partir da experiência, só o fazemos com a ajuda da memória, pois caso as experiências vivenciadas no
passado não fossem rememoradas, teríamos um aprendizado estagnado e repetitivo, sem avanços e sem
novas descobertas.
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Desenvolvimento
A experiência vivenciada durante a realização dos jogos, no momento presente, oferece
material para ser acumulado e rememorado em ocasiões futuras, quando esses se fizerem necessários.
Memória e experiência caminham juntas, porque de nada adiantaria viver experiências diversas se
não pudéssemos rememorá-las para que as mesmas nos auxiliem nas experiências presentes e futuras.
Porém, nem todas as experiências são rememoradas. Selecionamos o que vamos rememorar, isto é
necessário devido ao acúmulo de experiências que vivenciamos no decorrer da vida, como esclarece a
Professora Jeanne Marie Gagnebin1, o esquecimento é necessário, pois se lembrarmos de tudo ficamos
loucos, sobrecarregados de informações e acabamos por não conseguir assimilar o presente, ficamos
presos ao passado.
Jô Gondar (2005, p.18), pós-doutora em psicologia, ao discutir a memória enquanto uma
construção processual, aponta que a memória é construída a partir das relações sociais, incluindo
passado, presente e futuro em constante diálogo. Nos jogos teatrais propostos por Spolin, o aprendizado
ocorre justamente a partir das relações sociais estabelecidas durante o jogo, interligadas ao diálogo
entre passado, presente e futuro. Os jogos teatrais são sempre praticados em grupos e só se constituem
enquanto jogo quando tem início a relação com o outro, a troca de experiências durante o ato de jogar.
Não existe jogo individual, o jogo teatral está diretamente relacionado ao jogar com alguém, mesmo que
seja somente com a plateia. A experiência em cada jogo teatral é carregada de experiências/memórias
passadas, que por sua vez constroem no aqui/agora (presente) novas experiências as quais contribuirão
com os jogos futuros, de modo a tornar o aprendizado teatral um processo de experiências interligadas
(passado, presente e futuro).
A autora Gondar (2005, p.22) afirma, ainda, que a memória não se reduz à representação,
pelo contrário, vai muito além das representações que podem ser vistas, existem ruídos presentes nestas
representações que fazem parte da memória, são histórias silenciadas que, muitas vezes, podem nos
falar muito mais do que as próprias representações oficializadas e/ou generalizadas. Compreendo, desta
forma, que temos uma memória mais acessível situada na superfície, a qual pode ser acessada a qualquer
momento, e temos também uma memória mais profunda, acessada somente com certo esforço pessoal,
uma memória que soa como ruído.
A partir da afirmação de Gondar (2005), compreendo que nas experiências vivenciadas
durante os jogos teatrais temos muitas ações e/ou relações estabelecidas com experiências passadas
que não são propositais, são ruídos de experiências anteriores que, diante de algum estímulo, vêm
à tona durante o jogo para auxiliar na experiência presente, sem que tenhamos o intuito de evocálas conscientemente. Esses ruídos são memórias auxiliando na construção da experiência presente
e futura.
John Cowart Dawsey (2007), doutor em antropologia, em seu trabalho intitulado “Sismologia
da Performance: Ritual, Drama e Play” realiza uma discussão referente aos ruídos presentes em várias
performances artísticas e/ou culturais, mas que seriam aspectos perceptíveis apenas a partir de uma
análise mais específica, e não num primeiro momento. Assim, é possível ampliar esta propositura e
Em entrevista disponível no http://www.youtube.com/watch?v=ma90igaZqQY. Jeanne Marie Gagnebin (Lausanne,
1949) é professora, filósofa e escritora suíça, residente no Brasildesde 1978.
1
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perceber que as experiências que vivenciamos ao longo de nossas vidas também estão repletas de ruídos,
ou seja, memórias, informações, aspectos que não estão evidentes, que estão adormecidos e/ou obscuros
para a nossa consciência objetiva. Dawsey afirma precisamente: “Através do processo de performance,
o contido ou suprimido revela-se” (DAWSEY, 2007, p.4). E acrescenta:
Citando Dilthey, Turner descreve cinco “momentos” que constituem a estrutura processual
de cada erlebnis, ou experiência viva: 1) algo acontece ao nível da percepção (sendo que a
dor ou o prazer podem ser sentidos de forma mais intensa do que comportamentos repetitivos
ou de rotina); 2)imagens de experiências do passado são evocadas e delineadas – de forma
aguda; 3) emoções associadas aos eventos do passado são revividas; 4) o passado articulase ao presente numa “relação musical” (conforme a analogia de Dilthey), tornando possível a
descoberta e construção de significado; e 5) a experiência se completa através de uma forma
de “expressão”. Performance – termo que deriva do francês antigo parfournir, “completar”
ou “realizar inteiramente” – refere-se, justamente, ao momento da expressão. A performance
completa uma experiência. (DAWSEY, 2007, p.4)

Segundo a estrutura proposta pelo filósofo Wilhelm Dilthey (1833-1911), e apontada por
Victor Turner (1920- 1983), antropólogo britânico, grande estudioso das performances culturais, a
experiência viva ocorre a partir das cinco etapas apontadas acima, culminando em uma forma de
expressão (performance), sendo assim, algo acontece e este acontecimento evoca organicamente
experiências passadas para o momento presente, as emoções do passado são revividas no presente,
então, passado e presente são articulados de forma harmônica resultando em um novo significado, o
novo aparece e, por fim, temos uma forma de expressão, a performance em si. Como é perceptível,
as experiências presentes sempre estão associadas às memórias das experiências passadas, em uma
relação dialógica, na qual essas experiências formam uma grande teia de relações, umas interligadas
às outras.
Agora, necessário se faz aprofundar esta relação apresentada relacionando-a com a
metodologia improvisacional dos jogos teatrais proposta por Viola Spolin:
1) Algo acontece ao nível da percepção: O jogo teatral é proposto, performance em ato.
2) Imagens de experiências do passado são evocadas e delineadas: O educando/jogador, durante
a realização do jogo teatral, evoca experiências já vividas para tentar solucionar o problema
proposto pelo jogo, não como um processo reflexivo, mas vivenciado. Quanto mais experiente
em jogar ele for, mais possibilidades de solucionar o problema ele terá, pois consequentemente
mais experiências do passado ele terá para evocar. Memória em ato, memória corporal.
3) Emoções associadas aos eventos do passado são revividas: As sensações, ou ruídos das
sensações, vivenciadas no passado são revividas ao serem evocadas, sensações retomadas e
utilizadas como acúmulo para auxiliar a experiência presente, no caso, o jogo vivenciado no
aqui e agora (improvisação).
4) O passado articula-se ao presente em uma relação musical: Neste momento, não se pode
distinguir o que é experiência passada do que é experiência presente, pois uma se completa na
outra de forma harmônica e dinâmica e, só por isso, o conhecimento é capaz de avançar, não
se tornando repetitivo e/ou estagnado, porque as experiências estão sempre em movimento. No
jogo teatral, cada jogo é uma nova experiência, já que mesmo com a repetição de um jogo, novas
formas de solucionar o problema surgem na improvisação.
5) A experiência se completa através de uma forma de “expressão”: O jogo teatral acontece,
os educandos/jogadores propõem, na prática improvisada, a solução para os problemas
apresentados através do jogo vivenciado no ato e executam a ação dramática, do drama enquanto
ação, pois em sua origem grega drama significa ação (δρᾶμα). Essa ação dramática completa,
vivenciada, do jogo teatral é a forma de “expressão”. Improvisação enquanto ação, o jogo teatral
é a experiência completa de jogar, enquanto arte e enquanto vivência.

Comunicações

291

Menu
Ampliando essa discussão, percebo que a memória está em constante movimentação,
justamente porque se constitui partindo das experiências, e as experiências são dinâmicas, pois a cada
instante estamos experienciando algo. Enquanto seres vivos, nunca paramos de experienciar. A memória
é um processo que inclui representações sociais, invenção e produção do novo, e os jogos teatrais
também incluem estes três elementos, porque ao tentar solucionar o problema proposto pelo jogo teatral,
o jogador recorre às representações sociais já vivenciadas e estabelece a relação social com os outros
jogadores. Por meio dessa relação, precisa recriar a partir daquilo que está constituído na memória do
grupo a fim de que o novo seja construído; o conhecimento começa a ser delineado pela criatividade de
transformar o que já existe.
O conhecimento é gerado pela vivência, pela experiência. Assim também é com a formação
da cultura, pois a “cultura é uma teia de significados que o ser humano vai construindo” (GEERTZ in
DODEBEI, 2005, p.45), ou seja, está sempre em construção por ser formada pelas experiências em
grupos vividas por determinada sociedade, e se as experiências estão em constante transformação sob
a influência do presente (passado e presente se relacionam o tempo todo), a cultura está sempre se
transformando, nunca é estagnada.
Acrescento que o aprendizado pela experiência, como proposto pela metodologia
improvisacional dos jogos teatrais de Viola Spolin, também é uma teia de experiências contínua, que o
jogador vai construindo até alcançar o aprendizado teatral, o qual igualmente nunca estará estagnado,
mas sim sempre suscetível a novas descobertas. Cada jogador experiencia o jogo de uma forma, pois a
individualidade está presente em tudo o que fazemos, e é justamente essa troca de experiências diversas
relacionadas ao mesmo objeto que constrói o conhecimento.
Se a experiência ocorre no aqui e agora, ela é efêmera, portanto “... se o instante é efêmero,
as lembranças nos salvam trazendo aquilo que precisamos manter e continuar, e o esquecimento nos
ajuda a deixar para trás o que não queremos ou não precisamos.” (OLIVEIRA e ORRICO, 2005, p.73).
É o que ocorre nos jogos teatrais. O aprendizado acontece na experiência do aqui e agora, portanto as
lembranças (memória) dessas experiências vividas é o que vai constituir o aprendizado. Como exposto
na citação acima, essas lembranças são selecionadas a partir do que mais marcou o indivíduo, portanto,
o que não será útil para as próximas experiências é deixado para trás.
Para reter determinadas experiências na memória, com o intuito de que haja conhecimento,
é preciso uma reflexão sobre as mesmas. Nos jogos teatrais, essa reflexão é realizada, principalmente, a
partir do que Viola Spolin denomina como “avaliação”. Ao final de cada jogo, uma avaliação do mesmo
é proposta, não no sentido de bom ou ruim, mas uma avaliação que busque responder se os jogadores
conseguiram, ou não, manter o foco durante a realização do jogo.
Avaliação não é julgamento. Não é crítica. A avaliação deve nascer do foco, da mesma forma que
a instrução. As questões para a avaliação listadas nos jogos são, muitas vezes o restabelecimento
do foco. Lidam com o problema que o foco propõe e indagam se o problema foi solucionado.
(SPOLIN, 2010, p.34)

Viola Spolin considera como os principais procedimentos dos jogos teatrais o Foco, a
Instrução e a Avaliação. O foco é apresentado por Spolin, como o ponto de concentração para onde o
educando/jogador deve dirigir toda a sua atenção no momento do jogo. Com a atenção direcionada para
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determinado ponto, o jogador consegue, com maior facilidade, manter a concentração durante todo o
desenvolvimento do jogo, pois sua energia está direcionada, e sua percepção atenta. No início do jogo,
o foco é determinado pelo professor/orientador, que durante toda a ação auxilia os educandos/jogadores
a se manterem no foco a partir de instruções simultâneas ao jogo, ou seja, os educandos não param de
jogar para escutarem as instruções do professor: ao mesmo tempo em que jogam, escutam as instruções
e as executam.
Ao final do jogo, é realizada a avaliação, como um processo de rememoração, no qual os
jogadores pontuam se o colega atingiu ou não o foco, e se não atingiu, podem expor o que acham que
faltou. A autoavaliação também cabe neste momento, o educando, ao rememorar, pode falar sobre como
se percebeu dentro do jogo, inclusive se sentiu mais ou menos dificuldade em determinado momento.
Ao falar, os educandos formulam e refletem a experiência vivida, produzindo o conhecimento. O
aprendizado, neste contexto, advém da percepção, da memória da experiência, assim, o aprendizado está
diretamente ligado à memória.
Retomo a epígrafe deste texto em que Langer afirma: “...(leva tempo para que uma influência
atinja os estratos mais profundos da mentalidade, e o que aprendemos na infância, para nunca mais
perder, sempre se origina de uma época anterior), e mais raramente de profetas de nossa própria geração”
(LANGER, 2011, p.416). Compreendo, com essas palavras de Langer, que muito do que experienciamos
em nossa vida tem origens muito distantes, antes mesmo de nascermos. O mundo está em constante
construção, e é com memórias narradas para nós que muitas vezes podemos experienciar e/ou rememorar
situações nas quais não estávamos presentes, mas situações essas que influenciam muito em nossas
experiências do aqui e agora. Talvez se não tivéssemos contato com essas narrativas teríamos muita
dificuldade ao passarmos por determinadas experiências. É como se diz no senso comum: teríamos que
“reinventar a roda”. Lúcia M. A. Ferreira, reforça essa a ideia:
Nascemos em um mundo que se narra, e as imagens que muitas vezes acreditamos ter registrado
em nossas memórias a partir de vivências pessoais são, na verdade, reconstruções baseadas em
depoimentos e relatos que, de alguma forma, impõem-se a nós. (FERREIRA, 2005, p.107)

Muitas experiências vividas por outras pessoas, conforme nos são narradas, acabam fazendo
parte das nossas experiências, de forma tão intensa que a nossa memória é capaz de recordar. Nos jogos
teatrais propostos por Viola Spolin, muito do que os jogadores veem os colegas realizarem durante os
jogos, acabam fazendo parte dessa espécie de “memória narrada”, ou seja, o jogador não vivenciou na
experiência prática aquela situação, porém consegue adquirir muito do que apenas observou para utilizar
em uma prática futura.

Conclusão
O aprendizado nos jogos teatrais advém da experiência no aqui e agora, uma experiência
mais corporal do que a experiência de linguagem, pois é a partir da vivência com o próprio corpo
durante a realização do jogo teatral que o educando/jogador fará descobertas de possibilidades teatrais
e, consequentemente, ocorrerá o aprendizado teatral. Não se ensina teatro apenas pela teoria, teatro é
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relação corporal no aqui e agora, portanto, o que pretende a metodologia improvisacional dos Jogos
Teatrais proposta por Viola Spolin, é oferecer subsídios para a aprendizagem teatral na experiência, ou
seja, na prática de jogar, de se relacionar consigo, com o espaço e com o outro em cena.
Com esta exposição, constato que, como toda a metodologia improvisacional dos jogos
teatrais proposta por Viola Spolin está alicerçada no aprendizado pela experiência reflexiva, logo, tal
metodologia está diretamente ligada ao processo de rememoração do indivíduo. É a memória em ato, o
passado e o presente se articulando mutuamente para a construção do conhecimento, sendo a memória a
apreensão das experiências vivenciadas.
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Resumo: O presente trabalho propõe um panorama sobre empreendimentos editoriais no Brasil, abordando fatores históricos
e o seu desenvolvimento no decorrer dos séculos, bem como um breve histórico sobre edição musical. Pelo fato de ainda
não haver no Brasil uma cultura editorial consolidada, esse artigo visa instigar pesquisadores, editores e intérpretes a se
aprofundarem em pesquisas relacionadas não só a empreendimentos musicais, como também à edição musical de uma
maneira geral. Como principais referenciais teóricos utilizaremos Grier (2006) e Figueiredo (1995-2000), importantes nomes
no que se refere à edição musical, além de livros, artigos e periódicos que também nos auxiliarão na pesquisa.
Palavras-chave: Edição musical; Empreendimento editorial; Música brasileira.

Historical overview of editorial projects in Brazil
Abstract: This paper proposes an overview of editorial projects in Brazil, addressing historical factors and its development
over the centuries, well as a brief history of music publishing. Because there is not yet an established editorial in Brazil
culture, this article aims to instigate researchers, editors and interpreters to deepen into research related not only to musical
ventures, as well as to the music editing generally. As main theoretical frameworks we use Grier (2006) and Figueiredo (19952000), important names in relation to the music editing, besides books, articles and journals that will also help in the search.
Keywords: Music publishing; Editorial projects; Brazilian music.

Introdução
A edição musical, sobretudo a edição que resulta na impressão de partituras é essencial
para a preservação de sua história, e contribui para a divulgação das obras musicais. O ato de editar
tem como finalidade a publicação, é trazer ao público, a reflexão desenvolvida a partir das fontes para
uma determinada obra e consequentemente o resultado de uma pesquisa. A edição de um texto musical
não é uma tarefa simples, pois envolve a localização, levantamento, descrição, interpretação de fontes
a respeito de uma determinada obra. As decisões tomadas pelo editor, ao preparar a sua versão de uma
obra, podem influenciar diretamente na execução desta. Figueiredo (2000, p. 80) descreve “...que uma
edição resulta num texto, fruto da pesquisa e da reflexão em torno das fontes que o transmitem e que
seria o exemplar para a impressão”.
A edição musical surgiu como atividade musicológica a partir da segunda metade do século
XIX. Um dos principais marcos para o estabelecimento da prática da edição musical enquanto prática
acadêmica foi a criação em 1850 da Bach-Gesllschaft, uma sociedade formada com o desígnio de
publicar a obra completa de J. S. Bach, inaugurando a prática da publicação de edições das obras
completas de importantes compositores, além de séries monumentais e coleções nacionais. Apesar
dessas publicações serem de grande importância para a musicologia, algumas delas apresentam, sob
a perspectiva atual, problemas em relação à qualidade do trabalho editorial e aos objetivos propostos
(GRIER, 1996, p. 8).
A história da prática editorial demonstra que normalmente os editores têm um discurso
restrito a respeito das teorias e metodologias da edição. Grande parte dos interessados em edição musical
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somente editavam as obras, e não se preocupavam com questões metodológicas, as quais ficavam a
cargo dos filólogos. Com isso, questões mecânicas de apresentação visual foram priorizadas, em
detrimento de questões críticas sobre o conteúdo do texto. Posteriormente, observou-se que o fato dos
editores de música empregarem métodos filológicos emprestados da edição literária, fez com que eles
se concentrassem em questões relativas à apresentação formal da música. O estudo para as obras a
serem editadas só foi ganhar importância no início do século XX, quando Max Friedlander, conclui, em
seus estudos, que a investigação crítica do estilo é quem propiciará aos editores decidir entre diferentes
lições (FRIEDLANDER apud GRIER, 1996, p. 10). No entanto, mesmo com esse início promissor,
o discurso do editor musical não foi acrescido de contribuições significativas até depois da Segunda
Guerra Mundial.

Empreendimentos editoriais no Brasil
Até a chegada da Família Real, em 1808, não havia no Brasil, um mercado de obras impressas,
quer sejam livros, obras musicais, ou qualquer outro item relacionado. Qualquer tipo de impressão era
proibido. Até meados de 1820, o acesso a obras musicais impressas ocorria por meio de importação,
comercializadas da França, Portugal, Alemanha e Inglaterra. Leme (2004, p. 2) enumera uma série de
fatores que seriam necessários para uma efetiva consolidação de um mercado, não só produtor, como
também consumidor de obras musicais no Rio de Janeiro;
1.
2.
3.
4.

Liberdade de imprensa;
Empreendedores com conhecimentos das técnicas de impressão musical;
Capital [...] para a compra de equipamentos necessários:
Profissionais com conhecimentos musicais específicos, capazes de exercer a tarefa de
edição;
5. Mão-de-obra especializada (copistas, talho-docistas, latoeiros, fabricantes de papel,
fabricantes de tinta, etc);
6. Um mercado produtor (compradores e músicos)
7. Um mercado consumidor

No decorrer dos anos, se concretizou a liberação da impressão e várias casas editoras
de música se instalaram no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Entretanto, como a música colonial
brasileira era basicamente destinada à igreja católica, as editoras destinavam suas publicações a músicas
para os salões do Império, as quais lhe rendiam mais lucros (FIGUEIREDO, 1995, p. 5).
O primeiro livreiro com tipografia própria foi o poeta e tradutor Manoel Joaquim da Silva
Porto, que anteriormente, era tipógrafo da Impressão Régia. Organizou suas instalações na cidade do
Rio de Janeiro, denominada Officina de Silva Porto & Cia (HALLEWELL, 2005, p. 119). Foi na cidade
de Salvador que se instalou a primeira editora particular no Brasil, a Tipografia de Manoel Antônio da
Silva Seva, que em 1813, publicou em fascículos, o primeiro volume da 3ª edição da Viola de Lereno de
Domingos Caldas Barbosa1.

1

Disponível em http://www.nemus.ufba.br/: Acesso em: 07 jan. 2014.
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Segundo Andrade (1967, p. 134), no ano de 1823, surgiu na cidade do Rio de Janeiro, a
primeira publicação totalmente relacionada à música no Brasil, impressa pela Officina de Silva Porto
& Cia, denominada Arte da Música, para uso da mocidade brasileira, por um seu patrício. No ano de
1829, “J. Christian Müller, mestre consertador e afinador de piano, promove a primeira publicação de
música em série de que se há notícias no Brasil” (ANDRADE, 1967, p. 135). Segundo o anúncio feito
pelo Diário do Rio de Janeiro, tratava-se de uma coleção de músicas para piano, contendo prelúdios,
fugas, valsas, marchas de renomados compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, Weber, Rossini,
dentre outros.
Pequeno (1962 apud LEME, 2004, p. 3) aponta que a primeira impressão de partitura musical
no Brasil, que se tem notícia, ocorreu no ano de 1824, no Rio de Janeiro. Essa se trata do Hino Imperial e
Constitucional de S.M. Imperial, composto por Dom Pedro I, grafada na oficina do Arquivo Militar. Em
meados da década de 20, as publicações de natureza musical começaram a ganhar força. Modinhas, lundus e
duetos com acompanhamento do piano, compunham o repertório que interessou os pioneiros da impressão,
possivelmente devido à escrita mais simples dessas obras o que facilitava a confecção das matrizes para
a impressão. Nesse ponto, destacamos a arte praticada pelos “litógrafos”, profissionais responsáveis pela
feitura das matrizes e posteriormente as cópias. Para tal profissão, os conhecimentos musicais não eram
pré-requisitos, embora a maioria os tivesse. Os comerciantes de música, aos poucos foram se associando a
esses profissionais, fazendo com que seus estabelecimentos passassem a imprimir tais obras.
Durante o século XIX, o Brasil foi o país da América Latina que mais se destacou quanto à
impressão de música, tal fato se deve ao francês Pierre Laforge, naturalizado brasileiro e residente no
Rio de Janeiro desde 1814. No ano de 1834, Pierre Laforge foi pioneiro na venda e edição de partituras
musicais no Brasil, juntamente com Artur Napoleão, considerado até então, o principal editor de música
local, que tinha como sócio Narciso José Pinto Braga. Juntos, fundaram a firma Narciso, Arthur Napoleão
& Cia (HALLEWELL, 2005, p. 148).
Ao delinear o panorama da música colonial no Brasil, Figueiredo (1995, p. 5), aponta que a
casa editora Irmãos Beivilacqua, sob a orientação de Alberto Nepomuceno, lançou em 1897 a Missa de
Requiem de José Maurício Nunes Garcia, acreditando ser a antecessora das edições da música colonial
brasileira. Na edição constavam informações bibliográficas sobre o compositor, bem como o trabalho
editorial feito na redução de orquestra para órgão. Também indicavam todas as interferências editoriais,
deixando aos intérpretes o livre arbítrio de executá-las. No ano seguinte, essa mesma casa editora, lança
a Missa em Sib de José Maurício Nunes Garcia, em moldes similares aos anteriores.
Em 1934, a Revista Brasileira de Música lançou uma série de edições, as quais incluíam
duas peças editadas de José Maurício; Tantum Ergo e Missa dos defuntos. Na década de 1940, a revista
Música Sacra também lançou obras do compositor José Maurício; os Responsórios das Matinas do
Natal, o Hino Ave Maris Stella, foram algumas delas, porém, os critérios tomados para edição dessas
obras, foram poucos esclarecedores e as deturparam completamente (FIGUEIREDO, 1995, p. 5). Apesar
da existência dessas edições, Castagna (2008, p. 8), acredita que mesmo com algumas limitações, o que
desencadeou uma nova abordagem desse repertório, ou seja, a edição com propósitos musicológicos, foi
o Archivo de Música Religiosa de la “Capitania Geral de Minas Gerais”, em que o musicólogo Curt
Lange, desenvolveu no ano de 1951, um importante trabalho de edição de três obras de compositores
mineiros, impressas pela Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).
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Na década de 1950, a Editora Vozes relança a Missa em Sib, tendo René Brighnti responsável
pelo trabalho editorial. Em meados da década de 1960, surge uma série de edições que continham uma
introdução com informações contextuais e toda interferência do autor era indicada por parênteses.
Seguindo esses moldes, o musicólogo Jaime Diniz, assumiu a edição de Te Deum, de Luiz Álvares Pinto
(1719-1789), para Coro e Baixo Contínuo, e o musicólogo Regis Duprat, a Missa a 8 vozes de André da
Silva Gomes (1752-1844).
Na década de 1970, surgiu um grande empreendimento editorial: a coleção Música Sacra
Mineira, da Funarte2. Esse projeto editou, em grande número, obras colônias mineiras, 77 no total.
“Em tal série foi utilizada uma metodologia empírica, baseada mais na prática musical que em critérios
musicológicos e com uma excessiva atribuição a determinados compositores de obras sem indicação
de autoria (CASTAGNA, 2008, p. 8)”, porém, essa falta de clareza do método adotado e das pessoas
que estavam à frente do projeto, posteriormente acabou se transformando em um problema para os
musicólogos. Segundo Figueiredo (1995, p. 7), ainda na década de 70, Jaime Diniz faz a edição de Os
Quatro Tractus do Sábado Santo, de Lobo de Mesquita (1746-1805).
Em meados da década de 1980, a Funarte associa-se à importante musicóloga Cleofe Person
3
de Mattos , para editar obras de José Maurício Nunes Garcia. Castagna (2008, p. 8) afirma que, essa foi
a série a qual verdadeiramente inseriu as edições de natureza musicológica no Brasil, pois, a edição é
munida de um grande aparato onde destacamos, a partitura, uma discussão sobre as fontes acompanhadas
de fac-sílimes e informações das correções realizadas. “Do ponto de vista musicológico, nenhuma outra
série, até o final de 1990, apresentou avanços em relação às edições de Cleofe Person de Matos e quase
nenhuma incorporou integralmente sua proposta musicológica (CASTAGNA, 2008, p. 8)”. Segundo
Figueiredo (1995, p. 80), no ano de 1985, a Funarte lançou o que seria a única tentativa de edição facsímile no Brasil; o Tercio, de Lobo de Mesquita, ficando responsável pela edição Maria da Conceição
Resende Fonseca. Porém, o fator essencial, que seria o acesso a um manuscrito autógrafo, não foi obtido,
pois o mesmo encontrava-se ilegível. Ainda na década de 80, Ernani Aguiar fez a edição de Dois Motetos
para Quarta Feira de Cinzas, do Padre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830).
Na década de 1990, três importantes séries editoriais foram lançadas: as coleções Música
do Brasil Colonial, em quatro volumes até o momento, e a Música Brasileira, até então com dois
volumes destinados à música sacra antiga e dois à música romântica, ambas publicadas pela editora da
Universidade de São Paulo. A Editorial Baluarte lançou no ano de 1995, uma série com três volumes,
contendo obras mineiras e cariocas voltadas para a edição prática, ou seja, com pouca importância
na localização das fontes e na indicação das correções (CASTAGNA, 2008, p. 8). Essas três séries
editorias, representaram um marco histórico, pois, a partir daí, houve um declínio das edições, que
até então eram consideradas uma ação puramente mecânica, entrou em desacordo com a Nova
Musicologia, voltada para o pensamento analítico e interpretativo. Tal fato pode ser corroborado nas
palavras de Castagna:
FUNARTE - Fundação Nacional de Artes - É o órgão do Governo Federal vinculada ao Ministério da Cultura e
responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e o circo.
Disponível em http://www.funarte.gov.br/a-funarte/. Acesso em: 07 jan. 2014.
3
MATTOS, Cleofe Person (1913-2002): formada em regência e composição, foi professora da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e criadora da instituição Associação de Canto e Coral. Disponível em: http://www.acpm.com.br/CPM.htm.
Acesso em: 10 jan. 2014.
2
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Por outro lado, as séries da década de 1990 tiveram um significado especial, pois esse foi um
período de grande transformação da musicologia brasileira, na qual os modelos positivistas,
baseados em complicações ou descrições e focados em autores e obras, começou a ser substituído
por uma pesquisa interpretativa e mais interessada no significado dos fenômenos observados
(CASTAGNA, 2008, p. 8).

A atividade editorial ressurgiu vigorosa na primeira década do século XXI, apenas cinco
anos de produção foram necessários para superar as publicações de duas décadas juntas, 1980 e 1990.
Em 2002/03, a Fundarq, Petrobrás e Santa Rosa Bureau Cultural, foram responsáveis pela impressão
da primeira série dessa nova fase, chamada Acervo da Música Brasileira/Restauração e Difusão de
Partituras, composta por nove volumes de partituras e de CDs. A série trouxe vários progressos no
processo editorial:
Tal série, apresentou vários avanços, como a localização e consideração do maior número
possível de fontes para cada obra, a elaboração de um aparato crítico com a indicação precisa
das alterações realizadas, maior atenção ao significado litúrgico das obras, um sistema de
revisão mais preciso, o lançamento simultâneo de edições e gravações das mesmas obras e
a disponibilização gratuita das partituras e das fontes manuscritas na internet (CASTAGNA,
2008, p. 9).

Paralelamente, no ano de 2002, a Funarte lançou a série Música no Brasil – séculos XVIII e
XIX, em seis volumes e a editora Criadores do Brasil lançou uma série com obras avulsas do repertório
erudito brasileiro dos séculos XVIII e XX, contendo quarenta e cinco composições até o momento.
Em 2005, a Editora Pontes lançou uma série com vinte títulos de obras mineiras denominada Ouro
Minas. Essas três séries foram editoradas nos moldes das edições da década de 1990, ou seja, as fontes
utilizadas e as interferências editoriais ocorridas nem sempre foram citadas. Castagna (2008, p. 9),
acredita que “outros volumes e séries editoriais estão em preparação, o que parece confirmar a tendência
de ressurgimento da edição no Brasil enquanto atividade musicológica”.

Conclusão
Esse artigo buscou delinear um pequeno panorama dos fatos relacionados à história
edição musical abordando os empreendimentos editoriais no Brasil. Apesar de terem existido alguns
significativos empreendimentos editoriais no Brasil, não há ainda em nosso país, uma cultura editorial
musical desenvolvida, grande parte da produção musical brasileira ainda circula sob a forma de cópias
manuscritas ou digitais, existindo poucas edições de músicas brasileiras, dificultando o trabalho
editorial de caráter crítico ao fixar no papel do “copista” a tarefa da transmissão dos textos musicais.
Assim, essa proposta torna-se uma contribuição inicial, visando instigar pesquisadores, intérpretes e
editores, a se engajarem na produção de estudos mais aprofundados no que tange os aspectos referentes
à edição musical.
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Quadrilhas de San Martín
María Débora Ortiz Rodriguez (UnB)
madeb54@hotmail.com

Resumo: Este artigo é um estudo Etnográfico baseado nas minhas memórias pessoais, aliado a um trabalho de investigação
folclórica realizado entre os anos de 1981 e de 1984, na Colômbia, especificamente, na Região da Planície Centro-Oriental
(Llanos Orientais), fronteira com a Venezuela. Está focado na festividade à que alude o título: “Quadrilhas de San Martín”.
Discutem-se possíveis relações sincrônicas desta festa com festividades de origem cigana realizadas no Brasil. Utilizar-se-á,
a partir de uma perspectiva histórica, uma teoria de orientação antropológica chamada Evolucionismo Contemporâneo.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Etnografia.

San Martin´S Cavalcade play
Abstract: This article is an ethnographic study based on my personal memories, coupled with a work of folk research
conducted between 1981 and 1984 in Colombia, specifically in the region of Central and Eastern Plains (Llanos Orientales)
border with Venezuela. It is focused on the feast mentioned in the title: “San Martín’s Cavalcade Play”. We discuss possible
synchronic relations of this feast with festivities of Gypsy origin held in Brazil. It shall be used-from a historical perspective,
a theory called Evolutionism Contemporary.
Keywords: Culture; Society; Ethnography.

Introdução
A Colômbia, como todo país sul-americano, não possui tradição secular na chamada música
erudita ocidental, porém, muitas escolas de música visam formar músicos profissionais e instrumentistas
de formação erudita. Como estudante, que fui numa dessas escolas, percebia no meu entorno um sentimento
de distanciamento histórico-afetivo e de conflito frente à interpretação ou mesmo categorização musical
no tocante à música tradicional colombiana.
Entre os questionamentos mais comuns estavam: Qual instrumento musical (sinfónico) usar
para tocar tal ritmo folclórico? Está se “estilizando” a música tradicional? É bem “visto” que um músico
profissional (referindo-se ao académico-erudito) componha, arranje ou interprete música do “terceiro
mundo”, do seu país de origem? O músico acadêmico-erudito poderia definir e conceituar a música
tradicional com a mesma fundamentação com que conceitua a chamada música erudita ocidental?
Estas inquietações uniram um grupo de colegas e amigos, em sua maioria músicos
profissionais, que com o apoio da escola, formou um grupo de investigação folclórica, visando,
precisamente, o conhecimento e reconhecimento da “nossa” música tradicional colombiana.
Iniciamos em 1981, sob a orientação do antropólogo e folclorista Octavio Marulanda Velez
e com o apoio do Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho Camargo (COMCES), que hoje
é conhecida por Departamento de Música Mauricio Cristancho de la Universidad Sergio Arboleda
(USA), com a proposta de realizar uma pesquisa de trabalho de campo em música folclórica. Optamos
por estudar algumas das cinco Regiões do país. A escolhida entre elas foi a Região da Planície Oriental,
fronteira com a Venezuela.
Os temas de estudo foram diversos, queríamos cobrir todas as áreas do folclore (musical,
literário, religioso, alimentar, ergonômico, mágico, etc.), assim, chegamos as Quadrilhas de San Martín
que à época ficaram somente como uma descrição da festividade, no entanto, alguns membros do grupo,
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por curiosidade pessoal, tivemos um maior envolvimento e demos continuidade ao trabalho de campo,
ficando no lugar mais tempo do que o acordado e, ainda, retornando ao lugar uma e outra vez.
Daquela pesquisa não resultou material organizado em nenhum arquivo, a não ser em
textos escritos posteriormente pelo professor-orientador, referido acima, e uma pequena sistematização
realizada pessoalmente. Por isso, tento converter num artigo etnográfico minhas memórias pessoais da
pesquisa, por entender que:
[...] A pesquisa etnográfica constituindo-se no exercício do olhar (ver) e do escutar (ouvir)
impõe ao pesquisador ou a pesquisadora um deslocamento de sua própria cultura para se situar
no interior do fenômeno por ele ou por ela observado através da sua participação efetiva nas
formas de sociabilidade por meio das quais a realidade investigada se lhe apresenta. (ECKERT;
ROCHA, 2008, p. 2)

Desenvolvimento
San Martín é uma pequena cidade na Planície Oriental (Llanos Orientales) da Colômbia, com
uma extensão de quase 7.000 km2, conhecida por ser o povoado mais antigo da Região. Sua população
urbana atual é aproximadamente de 22.000 pessoas e mais 25.000 na área rural. É uma savana com
temperatura entre 25° e 30°, sua atividade principal, historicamente, tem sido a criação extensiva de
gado bovino, isto explica os costumes e tradições da sua população: alimentar, formas de vestir, de
trabalho, literárias, musicais, etc.

Figura 1: Região da Planície Oriental (Llanos
Orientales) da Colômbia
Fonte: http://www.icanh.gov.co/ver_pagina_ingles/release/
register_of_archaeological_sites/llanos_orientales
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Desde a sua fundação em 1585, por se constituir como uma rota comercial, a cidade foi um
ponto de concentração do comércio e da cultura na Região. O seu nome atual deriva do santo a quem
é consagrada: San Martín de Tours (santo de origem húngara), cuja festa é comemorada o dia onze de
Novembro.
A Região foi habitada exclusivamente por índios, alvo dos interesses de missionários nos
seus primeiros séculos de colonização e, depois, alvo de autoridades militares nos anos da Independência
da Colômbia em relação à Espanha.
Todos os anos, desde 1735, no mesmo 11 de Novembro, acontece uma festividade chamada
Quadrilhas de San Martín, única do seu gênero na Colômbia. Não há nenhuma outra festividade igual
ou pelo menos parecida no país. Quando da minha pesquisa, as Quadrilhas, bem como outras festas
aconteciam simultaneamente, entre elas: o Festival Internacional folclórico y Turístico Del Llano, que
inicia com as Quadrilhas de San Martín e inclui alimentação tradicional, dança, música e uma espécie
de atividade esportiva na qual se desafia a um touro, chamada Coleo; é internacional porque no festival
participa como invitado principal a Venezuela, pela proximidade cultural.
O cavalo é um elemento importante na cultura Llanera (qualificativo para os nativos), ele é
a ferramenta de trabalho, além de transporte. Nesta festividade, é parte essencial da cerimônia, pois há
uma espécie de balé equestre que se desenvolve numa grande praça, em espaço aberto.
Trata-se da representação “histórico-cultural” realizada por quatro grupos ou quadrilhas de
cavaleiros cada um no seu cavalo, realizam um desfile pela rua principal da cidade, desde a igreja San
Martín até a praça onde acontecerá a cerimônia, ou balé equestre.
Situam-se nos quatro pontos cardinais da Praça. Cada grupo representa uma cultura que os
seus integrantes chamam de “raça”:
1. Os Guahibos: representando os indígenas da América. Vale salientar que na Região
mencionada, houve uma alta população de grupos indígenas da família guahibo. Este termo significa
“indígena” e foi dado pela população Llanera aos indígenas do lugar;
2. Os Cachaceros: representando os negros;
3. Os Moros: representando os árabes;
4. Os Galanes: representando os brancos ou espanhóis.
Segundo os seus integrantes, estão se representando todas as raças/culturas que tomaram
parte na formação da nacionalidade colombiana, a mesma que formou grande parte do continente
Sul-americano.
Cada quadrilha é formada por doze cavaleiros com o seus cavalos. Cada cavaleiro é
chamado cuadrillero, cargo que é dado por herança nominal, ou seja, somente aos membros homens de
determinadas famílias, isto é, passando dos pais para os filhos.
Cada quadrilha dos Moros, Guahibos e Galanes, partilha uma casa de concentração, ali
vestem a fantasia própria para cada grupo; costurada por mulheres que também tem herdado o seu
trabalho, cada uma delas com mais de trinta anos no seu cargo. Os Guahibos pintam de diversas cores os
seus rostos e corpos e decoram os cavalos pendurando sementes a maneira de chocalhos.
O grupo dos Cachaceros não possui fabricação especial para a sua roupa, cada um cria
a sua própria roupa usando peles, mascaras de animais, além de animais vivos como ornamento.
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Compartilhando o mesmo espaço, a casa de um dos integrantes, ali pintam os seus corpos de cor preta e
os decoram, como também aos seus cavalos, com chifres e ossos de animais.
Assisti a cada uma das casas de concentração enquanto participava ativamente no preparo,
indagando pelos costumes, observando os comportamentos e atividades que registrava numa pequena
caderneta e num pequeno aparelho de gravação; tomava parte da festividade compartilhando das comidas
e bebidas. Desfrutava do fato, do apoio à preparação dos cuadrilleros e, dos cavalos.
Na casa onde se concentram as pessoas envolvidas nas Quadrilhas de San Martin, bem como
no Festival Internacional folclórico y Turístico Del Llano, grupos musicais e instrumentistas fazem a
animação com música tradicional. Escutam-se, fora ou dentro, em algum canto das casas, os ensaios
para o festival e a afinação dos instrumentos (arpa, cuatro, bandola llanera). Há também solos de canto,
canções acompanhadas de capachos ou maracas, dependendo dos músicos que lá estejam. O tipo de
ritmo é dado por esse instrumento de percussão. Relatam-se histórias, piadas e notícias. Surge a minha
amizade com os locais e como todos, divirto-me com o acontecer.
O ambiente é de paz e de alegria, a lutas e guerras que serão representadas, são uma
representação pacífica, não há concorrência entre uma quadrilha e outra.
As quadrilhas aparentam ser uma espécie de quadro épico relembrando lutas feitas desde
a Conquista até a Independência. Cada raça/cultura, representada por cada quadrilha, assume o seu
papel descrevendo os encontros e campanhas de libertação, cada raça distanciada uma da outra, mas na
mesma “guerra” conseguem um entendimento, se instituindo o conceito de nacionalidade e chegando a
se formar um país.
Diante desse cenário, dois novos questionamentos surgem:
1. Qual a origem dessa festa?
2. Por que o nome Cachacero sendo essa uma palavra inexistente na língua Espanhola?
Qual o significado da palavra Cachacero? Por que dentro das suas decorações observa-se o uso de
animais representados nas máscaras, em desenhos ou mesmo vivos, levados nos seus corpos ou de lado,
nos seus cavalos, como: macacos, periquitos e cobras?
Explicam-se essas questões a partir de uma perspectiva do evolucionismo contemporâneo,
na chamada evolução multilinear: metodologia para lidar com as diferenças e similaridades culturais,
através da comparação de sequências paralelas de desenvolvimento, especialmente em áreas geográficas
muito separadas (KAPLAN, 1975). Em tempo, acrescento uma possível explicação embasada na
perspectiva citada.
Quem iniciou esta celebração e trouxe a ideia da representação foi um sacerdote católico,
Gabino de Balboa, durante a sua estada como pároco na Cidade1. A sua origem é incerta, alguns documentos
atribuem à espanhola, outros ao Brasil. Qualquer uma que seja, é certo que o padre chegou do Brasil e
pelas minhas pesquisas pessoais poderia ter trazido o “jogo”, “cerimônia”, “balé”, ou “coreografia”, do
Nordeste brasileiro, ou, mais possivelmente, do Rio de Janeiro, onde o mesmo padre Gabino poderia ter
assistido à celebrações ciganas muito similares.

1 Os documentos referentes a tal período se perderam num incêndio.
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Morais Filho, em artigo, descreve o tratamento que os ciganos provenientes da África,
recebiam no Brasil como podemos ver na compilação de leis e fatos históricos organizados por esse:
Diz o decreto de 27 de agosto de 1685:
“Fica comutado aos ciganos o degredo da África para o Maranhão”.
Nas provisões de 15 de abril de 1718, 23 de agosto de 1724, 29 de maio de 1726 e de 29 de julho
de 1740, lê-se:
“Se os ciganos e outros malfeitores, degradados do reino para Pernambuco não adotarem
nesta capitania algum modo de vida estável e continuarem a cometer crimes, serão novamente
degradados dela para Angola”.
Em 1718, por decreto de 11 de abril, “foram degradados os ciganos do reino para a praça da
Cidade da Bahia, ordenando-se ao governador que ponha cobro e cuidado na proibição do
uso de sua língua e gíria, não permitindo que se ensine a seus filhos, a fim de obter-se a sua
extinção”.
Foi por essa data, segundo o sr. Pinto Noites, estimável e venerando calon (...) de 89 anos, que
chegaram ao Rio de Janeiro os seus avós e parentes — nove famílias para aqui degradadas, em
razão de um roubo de quintos de ouro atribuído aos ciganos. (MORAIS FILHO, 1981, p. 25-33)

Isso nos confirma que havia ciganos, provenientes da África, no Brasil, em um período que
antecede a criação da festa da Quadrilha de San Martin. Morais Filho, ainda descreve algumas festas ou
celebrações ciganas que existiam no Brasil nesse mesmo período:
Às quatro da tarde rebentam bombas, as girândolas sibilam e um soar de guizos, chocalhando
nas cabeçadas e peitorais de fogosos ginetes, anuncia as cavalhadas.
Vinte cavaleiros, com seus pajens, envergam esquisitos costumes, simbolizando cristãos e
mouros. [10]
Os cavalos, ajaezados de prata, relincham escarvando a terra, sopeados na arena.
Os justadores empunham compridas lanças com fitas na ponta; simulam desafio, traçam largo
aceno com espadas e lanças, indicando posições a tomarem, e separam-se.
Galopando em volta do circo, confundem-se após, saúdam o rei, pronunciam discursos de
embaixada, findo o que, o partido dos cristãos toma à direita e os dos mouros à esquerda.
...Flores, triunfos, palmas repetidas...
Nisso, um outro grupo salta na liça: os ciganos.
Guiando soberbos cavalos brancos arreados com igualdade e riqueza, balançando penachos
implantados em discos de forma lunar, luzidos criados transpõem as barreiras.
....
Os homens trajam jaqueta escarlate, calção de veludo azul, meias de seda cor de rosa, chapéu
desabado de veludo com plumas, sapatos baixos de fivelas. As moças ajustam à cintura flexível
costume de veludo, primorosamente bordado, calção, sapatos de cetim branco com ramagens
de ouro; na cabeça, como um turbante de nuvens, um toucado azul, recamado de estrelas, como
o diadema das noites do Oriente.
A embaixada cigana dirige-se ao palanque real; a música toca, e os corcéis, levemente fustigados,
empinam-se no centro da planície, rodam, dançam a polca.
A multidão, contente do desempenho, manifesta-se com ruído.
Findos os primeiros exercícios, os pajens tomam da brida dos animais e conduzem os cavaleiros
ao recinto do baile....
... Dom João VI, participando do agrado geral, fá-los vir à sua presença. Uma banda de música
precede-os na maior ordem. (MORAIS FILHO,1981, p. 25-33)

As Quadrilhas de San Martín é composta por dez partes, nelas se desenvolve o “jogo” ou
“balé”, os quadrilheiros as descrevem como “figuras”, estas são: Saudação (El Saludo); guerrilha (La
Guerrilla); meias praças (Las Medias Plazas); os (Las Oes); caracol (El Caracol); mealheiros (Las
Alcancías); pente (El Peine); cobra (La Culebra); passeio (El Paseo); saudação final ou despedida (El
saludo Final o despedida).
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Cada “figura” tem a sua própria coreografia que começa depois do desfile acima mencionado,
à praça chegam os cuadrilleros seguidos pela população, trazem uma pequena estátua do santo padroeiro
da cidade, San Martín de Tours, colocam a imagem no andor, dirigindo-se ao palco principal onde estão
lhes esperando as autoridades políticas, pedem, então, permissão à autoridade máxima presente para o
início da coreografia.
Cada quadrilha situa-se num canto da Praça, a população fica em volta assistindo com
gritos de ânimo e, assim, inicia o “jogo”, na ordem descrita acima. Cada “figura” tem a sua própria
movimentação, umas se entrecruzam no meio da Praça, outras vão às margens do quadrado da Praça,
algumas tem os seus encontros frente à frente no meio da Praça e se entrecruzam em fileiras, outras em
formato de xis, outras em círculos, entremeados entre sim e, finalmente, acabam na Despedida na que se
incluem jogos de artifício e grande algaravia, vivas e palmas da população.
Quanto ao segundo grupo de inquietudes, a palavra Cachacero inexiste na língua Espanhola,
ou, pelo menos, não se encontra registrada em dicionários, ao contrario do termo Cachaza. Contudo,
existe no português falado no Brasil. Conforme o Dicionário Eletrônico Houaiss o termo “cachaça” tem
as seguintes acepções, das quais destaco:
substantivo feminino
1 Diacronismo: antigo.
espuma grossa que se forma durante a primeira fervura do caldo de cana us. na produção de
açúcar, e dele retirada para servir de alimento (ger. na forma de beberagem fermentada) ou para
obtenção de bebida alcoólica
2 Diacronismo: antigo.
bebida fermentada feita da borra (‘substância’) do caldo de cana, ou do cabaú (‘calda grossa’), e
servida aos animais e aos escravos dos antigos engenhos
[...]
9 Derivação: por metonímia. Regionalismo: Brasil.
quem bebe muita cachaça (‘aguardente’, ‘bebida alcoólica’); cachaceiro, bêbado, beberrão.
(Dicionário Eletrônico Houaiss 1.0) [grifo nosso]

Quanto a “cachaceiro”, o mesmo dicionário pontua:
adjetivo e substantivo masculino
1 diz-se de ou quem costuma beber cachaça ou outra bebida alcoólica em grandes quantidades
ou imoderadamente; beberrão, bêbedo, bêbado (Dicionário Eletrônico Houaiss 1.0)

Poder-se-ia deduzir os traços psicológicos e culturais do padre Gabino de Balboa como
alguém com forte tendência ao racismo, uma pessoa preconceituosa e etnocentrista2 no sentido mais
conservador, pelo uso nome “cachaceiro” que é o dado à quadrilha dos negros, uma vez que creditamos
ao referido padre a introdução da festa.

2 Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são
pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. (ROCHA, 2004,
p.5)
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Considerações finais
Foi apresentado um fragmento de pesquisa, existindo outros temas de interesse, outras
preocupações. Há também a inquietação de dar continuação e aprofundamento ao olhar etnográfico com
qual quis relembrar a minha experiência que, em seu começo, não possuía essa intenção. Na cerimônia
observamos aspectos que remetem a uma possível origem das “Quadrilhas de San Martín” nas antigas
festas ciganas realizadas no Rio de Janeiro e possivelmente transportadas pelo padre Gabino à terra
Colombiana.
Deixo assim uma porta para outras pesquisas e novas ramificações que poderiam ser
exploradas.
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“Variações azeitonas novas” de Pedro Anselmo Marchal:
abordagem das técnicas de diminuição e variação
Edite Rocha (Pós-doutoramento - INET-md/UA e UFMG)
edite.rocha9@gmail.com

Resumo: No contexto de um levantamento e análise de repertório luso-brasileiro para teclado de temas com variações nos
séculos XVIII e inícios de XIX, destaca-se neste trabalho o conjunto de variações sobre o “Thema das Azeitonas Novas” de
Pedro Anselmo Marchal (fl. 1779-1814), P–Ln FCR 122.1, col. XII ff. 185-208. Através de um estudo não somente à forma
e estrutura, mas principalmente aos parâmetros melódicos subjacentes, pretende-se identificar e analisar a utilização das
técnicas da glosa (diminuição intervalar) e da variação, como práticas utilizadas paralela ou simultaneamente, em alguns
casos, ou incorporadas no tratamento motívico melódico, como poderemos constatar neste caso concreto das “Variações
Azeitonas Novas”.
Palavras-chave: Glosa; Diminuição; Repertório teclado; Música Portugal Brasil; Séc. XVIII-XIX.

“Variations Azeitonas novas” of Pedro Anselmo Marchal:
approach to the diminution and variation techniques
Abstract: In the context of a survey and analysis of Luso-Brazilian repertoire for keyboard of themes with variations from
the eighteenth and early nineteenth centuries, this paper aims to highlight a set of variations on the “Thema das Azeitonas
Novas “ by Pedro Anselmo Marchal (fl. 1779-1814), P–Ln FCR 122.1, col. XII ff. 185-208. Through a study not only to the
form and structure, but more to the underlying melodic parameters, this paper aims to identify and analyze the techniques of
glosa (interval diminutions) and the variation, as parallel and simultaneous practices, in some cases, or as integrated in the
melodic motivic treatment, as we find in the “Variações Azeitonas Novas”.
Keywords: Glosa; Diminution; Keyboard repertoire; Portugal Brazil music; 18-19th centuries.

Introdução1
Partindo de uma seleção de obras sobre temas com variações na música para teclado em
Portugal (seja cravo, piano-forte, órgão etc), na transição dos séculos XVIII para XIX, este trabalho
integra-se numa das etapas de um projeto de pesquisa, que pretende traçar um processo evolutivo
da utilização da glosa e variação2 enquanto técnicas simultâneas de composição, improvisação e
interpretação. Neste âmbito, a realização de estudos analíticos específicos sobre cada conjunto
selecionado, integrados no seu contexto teórico, que visam destacar a componente melódica de várias
fontes musicais para teclado, como proposta de um novo olhar metodológico sobre a análise de obras
setecentistas luso-brasileiras através de um repertório ou temáticas que neste período específico
dialogavam diretamente.

Este trabalho integra-se no projeto de pesquisa financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT Portugal):
SFRH / BPD / 63612 / 2009, realizado com o apoio do Instituto de Etnomusicologia e Centro de Estudos em Música e Dança
(INET-md).
2
A técnica da glosa, ou também designada como diminuição, caracteriza-se pelo preenchimento melódico intervalar
e cujas particularidades, didáticas, e interpretações foram amplamente expostas em diversos tratados quinhentistas,
particularmente em Itália, o que veio a influenciar a sua aplicação e desenvolvimento em outros países europeus e territórios
sob sua influência. Assim, a glosa era proveniente da diminuição intervalar sobre melodias e obras vocais desenvolvidas
na intabulatura. Paralela e simultaneamente, a variação distingue-se pela mesma técnica de diminuição, mas sobre linhas
melódicas (com acompanhamento ou não), que tinham como função a constante repetição, sendo o repertório de origem,
as danças
1
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Na coleção da Biblioteca Nacional de Portugal, foram inicialmente selecionados um conjunto
de três temas com variações de Pedro Anselmo Marchal (fl. 1779-1814) 3, todas em versão manuscrita e
baseadas em temas da sua atualidade:
• Segadilla del’Opera de la Cosa Rara Com Variations Pª Cembalo ou Forte Piano [1794]
P–Ln FCR 228.205, col. XII, ff.94-102
• Marlborough com variations Para Cembalo ou Piano Forte [publ. 1794] P–Ln FCR
228.206, col. XII, ff. 102 a 108;
• “Variações Azeitonas novas” [1795] Azeitonas Novas de M. Marchal (Moderato) P–Ln
FCR 122.1, col. XII; P–Ln MM 186//14 ff. 185-208.
Neste presente trabalho, foi selecionada a fonte manuscrita “Variações Azeitonas
Novas” de Pedro Anselmo Marchal, que se encontra encadernada com outras partituras de música
para teclado na Biblioteca Nacional de Portugal, e cuja descrição é identificada como: Partitura de
12 folios [24 páginas], com medidas de 214x298 mm e constituída por dois grupos de variações
em si menor e sol maior (P–Ln FCR 122.1, col. XII, 185-208) (BIBLIOTECA NACIONAL DE
PORTUGAL, 2014).
Este conjunto de variações, com data atribuída como posterior ao ano de 1795 nesse catálogo
digital, soma-se a outro conjunto que não foi possível consultar e, consequentemente, comparar: “As
Azeitonas Novas” [Música manuscrita] Variações para Piano Forte / por Pedro Anselmo Marchal, P-Ln
M.M. 186//14, também identificada pela Biblioteca Nacional como dois grupos de variações constituída
por 18 páginas (medidas 220x312 mm) e datando essa obra como anterior ao grupo selecionado
anteriormente (Entre 1790 e 1795)4.

Enquadramento
O tema das “Azeitonas Novas”, inicialmente registado na Livraria do Congresso
(CONGRESS, 1922) foi associado à obra A saloia namorada (1793) de António Leal Moreira (17581819) com texto do brasileiro Domingos Caldas Barbosa (1740–1800) e cuja protagonista da peça
(Albina, saloia) é uma vendedora de azeitonas (BERNARDES, 2012). Contudo, este tema das variações
de Marchal não pôde ser identificado na transcrição desta farça elaborada por Ricardo Bernardes na
sua tese (2012).
Segundo o estudo realizado sobre a prática instrumental ao longo do séc. XVIII, Vanda de
Sá atribui a origem do tema “Azeitonas Novas” ao “pregão d’huma vendedeira de Lisboa” (SÁ, 2008),
confirmando a prática de se recorrer a temas populares como inspiração instrumental.
Embora de natureza diferente, importa referir um outro caso de aproveitamento de material
musical de origem popular que reflecte uma tendencial generalização do uso de variações para
tecla sobre melodias populares reconhecíveis, as quais facilitariam, eventualmente, a circulação
Cravista e editor de música de origem francesa que residiu em Portugal.
Segundo o catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, este “manuscrito está truncado: no 2º fólio, uma gravura francesa
tem um índice com a indicação de mais quatro obras” (BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, 2014)
3
4
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da música instrumental. Pierre A. Maréchal encarna um perfil de modernidade e cosmopolitismo
no quadro da sua actividade musical, remetendo-nos para um sentido algo diferente na abordagem
ao casticismo, que tem a ver com uma prática de invenção da tradição. Ao contrário do caso
do Minuete afandangado que se constitui como uma tradição implementada, Maréchal propõe
uma “tradição”, a de pregões populares como base de inspiração. A composição em questão
é Azeitonas novas para cravo com variações: composta sobre o pregão d’huma vendedeira de
Lisboa. A venda da edição em causa foi anunciada na Gazeta de Lisboa e no Correio Mercantil,
em 1793, o que nos dá uma ideia do interesse que Maréchal pretendeu suscitar em termos
de prática musical doméstica, tentando seduzir um público alargado. Regista-se ainda a sua
circulação manuscrita, conhecendo-se dois exemplares5 (SÁ, 2008).

Figura 1: “Thema das Azeitonas” de Pedro Anselmo Marchal ( f.187)

Como se pode verificar pela citação de Vanda de Sá (2008), presume-se que foi efetuada uma
edição impressa do grupo de variações pelo próprio autor e cuja venda foi anunciada no ano de 1793 nos
jornais Gazeta de Lisboa e Correio Mercantil, coincidindo com a data da farça A Saloia namorada de
António Leal Moreira.

“Variações Azeitonas Novas”: uma breve descrição analítica
As “Variações Azeitonas Novas” de Pedro Anselmo Marchal, no caderno de várias obras
para teclado, P–Ln FCR 122.1, col. XII ff 185-208, encontram-se intercaladas com variações sobre
outro tema que não tem qualquer denominação (ff.193-202). Neste caso específico, e como se pode
constatar na tabela seguinte, a estrutura da obra inclui uma Introductione seguido do “Thema das
Azeitonas” incompleto, cuja transcrição é constituída por somente oito compassos do mesmo (f.187) e
duas variações. Na folio 193 surge o novo tema seguido de onze variações intercaladas por um “largo”
(f. 197) e o retorno ao tema das azeitonas (f. 203) entre a 7ª e a 8º variação.

5

P-Ln, M.M. 186//14 e P-Ln, F.C.R. ms. 122.1, col. XII. I.
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Tabela 1: Pedro Anselmo Marchal, Variações Azeitonas novas, tabela descritiva

f.186
f.187

f.188

f.190
f.193
f.194
f.195

f.196
f.197
f.198
f.199
f.200
f.201
f.203
f.204
f.205
f.206
f.207

Pedro Anselmo Marchal
Azeitonas Novas de M. Marchal (Moderato) [7 variações (3 + Largo+ 4) de 8+8cc]
Indicação de agógica (Ritardando e Smorzando) com indiIntroductione
Grave
Si m
cações precisas de dinâmica (16cc)
Thema das
Ciciliana (6/8) Si m Tema incompleto (só 8cc) [cfr. f.203]
Azeitonas
Glosa de baixo em arpejos na 1ª parte (8cc.). 2ª parte: alternância melódica entre as vozes para passar a glosa para a voz
Variazione
6/8
Si m superior a partir do cc10/11. Rexposição no c. 19 voltando
Primeira
ao modelo inicial de glosa de baixo mas apresentando um
esquema harmónico variado e distinto (30cc:8+10+12)
Glosa de mão direita essencialmente em quase toda a obra,
salvo na parte final que apresenta uma nova figuração
2ª Variazione
2/4
Si m
rítmica homofónico. Estrutura A interlúdio (B), volta a A,
C (76cc:16+24+11 Volte súbito+25)
estrutura simétrica, com o tema na voz superior e baixo
Thema [II]
Moderato 2/4 Sol M
ostinato (alberti) (16cc:8+8)
Primeira
2/4
Sol M figuração melódica contínua (semicolcheias) (16cc:8+8)
Variazione
Segunda
Glosa de baixo cm o tema na voz e oitava superior
2/4
Sol M
Variazione
(16cc:8+8)
Embora inclua elementos glosados do tema, esta variação
explora vários materiais temáticos e rítmicos sobre a figuTerceira
2/4
Sol M ração rítmica do tema no baixo (indicação final de siegue).
Variazione
(23cc: 8+8+7 com indicações de repetição sem o último
compasso de volta a sol M)
Largo
C
Mib M (12cc)
volta da 1º parte do tema com o baixo com figuração de
Quarta
Tempº
repetição de notas, que passam para a mão direita e em
Sol M
Variazione
Primo 2/4
cuja mão esquerda explora a alternância /cruzamento de
mãos com acordes/harmónica (16cc:8+8)
Quinta
Glosa simultânea e sequencial nas duas vozes em figu2/4 [12/8]
Sol M
Variazione
ração de tercinas de semicolcheia (16cc:8+8)
motivos glosados baseados Figuração de fusas intercaVariazione 6
2/4
Sol M
ladas como ornamentação (16cc:8+8)
Glosa simultânea e sequencial nas duas vozes em figuração
Variazione 7
2/4
Sol M
de fusas: com estrutura de repetição temática (23cc: 8+15)
Thema das
6/8
Sol m Tema em oitavas na mão direita (14cc: 8+6)
Azeitonas
8ª Variazione
retomar do tema na mão direita na oitava superior (seme2/4
Sol M
com expressione
lhante 2ª var.) com duas vozes no baixo (16cc:8+8)
Tema em ritmo pontuado na voz superior com outra figu9ª Variazione
2/4
Sol M
ração de notas repetidas no baixo (16cc:8+8)
Figuração arpejada no baixo com o tema na voz superior
10ª Variazione
2/4
Sol M
na oitava superior (semelhante à var. 2 e 8) (16cc:8+8)
11ª Variazione
2/4
Sol M Glosa melódica única (alla bastarda6) (16cc:8+8)
6

A técnica alla bastarda, descrita e exemplificada por Francesco Rognoni Taeggio no tratado Selva de varii passaggi secondo
l’vso Moderno, per cantare, & suonare con ogni sorte de Sttromenti (1620, Milão), consistia na diminuição melódica de várias
vozes de uma obra vocal (intabulada) alternando livre e sequencialmente pelas várias vozes da obra selecionada; o que contrastava
com a prática predominante de se restringir a uma só melodia ou voz selecionada para desenvolvimento da técnica da diminuição
ou glosar. Esta prática ala bastarda, inicialmente do foro da improvisação, permitiu a sua exploração interpretativa através
da criação de um novo resultado compositivo, dado que o desenvolvimento da técnica da diminuição entre as várias vozes,
resultava numa nova melodia através do conjunto das várias vozes como se fossem uma mesma ROCHA, 2010).

6
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Em termos da estrutura harmónica, ou análise funcional, este conjunto de variações não
apresenta grande variedade ao longo da obra, particularmente sobre o segundo Thema deste grupo, onde
a proporção simétrica de 16 compassos (8+8) prevalece, e a relação harmónica se mantém constante.
Contudo, a estrutura formal correspondente ao tema escolhido por Pedro Anselmo Marchal sobre as
“Azeitonas Novas” demonstra uma significativa originalidade nas poucas variações intercaladas. Esta
situação é atestada, por exemplo, na relação assimétrica na quantidade de compassos, como também, e
principalmente, na diversidade motívica e frásica subjacente - como por exemplo na segunda e terceira
variação sobre “Azeitonas Novas”, onde se pode constatar a apresentação de oito compassos do tema,
seguido da primeira variação com 30 compassos, numa estrutura interna de 8+10+12, e a segunda
variação com 76 compassos, numa estrutura de 16 (repetição descritiva temática)+ 24+11+25, voltando
no folio 187 ao Tema das Azeitonas com 16 compassos, incluindo a estrutura inicial apresentada de 8+6.

Figura 2: “Thema das Azeitonas” II de Pedro Anselmo Marchal, p. 203

O fato de Pedro Anselmo Marchal na primeira apresentação do Tema trasncrever somente
um excerto do tema (8cc), acaba por corresponder à parte predominantemente constantes nas variações
seguintes, sendo, a partir do nono compasso explorada uma certa criatividade estrutural nas variações,
dado que a segunda parte desses mesmos exemplos se apresentam mais diversificados em termos de
exploração e variação de materiais motívicos de base. Neste contexto, verifica-se que a apresentação
do tema “Azeitonas Novas”, à partida, se restringia provavelmente à parte do pregão que constituía a
identidade temática da mesma, podendo inferir a criação da segunda parte como base para a liberdade
em termos de estrutura temática e formal que se verifica nas variações apresentadas, após os mesmo oito
compassos iniciais.
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Neste caso concreto, considerando a sequência manuscrita e intercalada dos dois temas e
respetivas variações, torna-se possível depreender que foram concebidos como uma obra integral se
verificarmos que, após um 1º tema em 6/8- “Ciciliana”, a segunda e última variação sobre o “Thema das
Azeitonas” (f.190), aparece já em compasso binário, como preparação ao segundo tema, “Moderato” (f.193).

Figura 3: “Thema” de Pedro Anselmo Marchal, p.193

Esta unidade estrutural dos dois temas e variações, pode também ser considerada através
da quebra a cada 2 a 4 variações deste conjunto de Pedro Anselmo Marchal, que inicia com uma
Introductione (f.186), e na sequência intercala ainda um Largo em MibM (f.197), e o retorno do “Thema
das Azeitonas” (f.203) em sol menor, contrastando com a tonalidade maior da variação anterior (7ª
variação, f.201), e a seguinte (8ª variação, f.204), em Sol M.

Conclusão
Considerando a proposta deste trabalho que visa construir uma nova perspectiva analítica
baseda em elementos melódicos, verifica-se neste conjunto de variações sobre o “Thema Azeitonas
Novas”, uma simplicidade em termos de funções tonais, mantendo de forma geral, um mesmo eixo
cadencial à volta da respetiva tonalidade dentro das variações. Optando por assumir uma visão de
conjunto sobre esta sequência de variações com dois temas e peças (Introductione e Largo), encontra-se
um percurso de Si menor (tema “Azeitonas Novas” e variações), Sol maior (novo tema), Mi bemol maior
(Largo), Sol maior (sequência de variações), sol menor (retorno do tema das Azeitonas) e sol maior
(variações finais).
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No contexto harmónico, Pedro Anselmo Marchal apresenta um significativo contraste entre
as variações sobre o tema das Azeitonas - cujo baixo entre a apresentação inicial (f.187) e o retorno
do tema (f.203), se encontram sob diferentes funções tonais - e o segundo tema – cuja harmonização
apresentada no tema se mantém nas respectivas variações.
Passando para um olhar sobre o contexto histórico da concepção melódica no período
setecentista, em que a arte de diminuir, ou glosar se encontrava tão amplamente difundida desde inícios
do séc. XVI, tanto na construção de novas formas intabuladas, como na repercussão no repertório para
teclado em Portugal até aos séculos XVIII e inícios de XIX, podemos constatar que as duas técnicas de
diminuir e variar se encontravam presentes simultânea e paralelamente.
No caso específico deste conjunto de variações, e como sucintamente descrito na tabela
acima, foram identificadas nesta obra as técnicas tanto da Glosa como da variação - no sentido em que
na técnica da glosa, Pedro Anselmo Marchal diminui especificamente a melodia do tema como técnica
melódica dentro da variação, cumprindo requisitos de reenchimento e diversidade intervalar (ROCHA
2010); e na variação, no sentido que explora uma maior diversidade do material motívico, afastandose dos modelos mais limitados da glosa como técnica de composição e explorando novos conceitos
rítmicos e materiais homofónicos.
Assim, podemos identificar neste conjunto de Pedro Anselmo Marchal, a utilização da técnica
da glosa dentro da variação, especificamente da Glosa da mão esquerda ou de baixo (ff.188 e 195), Glosa
de mão direita (ff.188 e 190), Glosa simultânea, em ambas as mãos em valores mais curtos (ff.199 e
201), e, por fim, Glosa alla bastada, como melodia única que se alterna por ambas as mãos (ff.207-208).
As restantes variações privilegiam a abertura a uma figuração melódica mais livre associada a padrões
rítmicos e melódicos característicos da linguagem musical prevalecente.
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Canonizações e esquecimentos na
Música Popular Brasileira
Ivan Vilela
Resumo: Quase todo o estudo da musicologia brasileira é voltado aos movimentos ou acontecimentos
musicais que, no momento em que surgiram, foram vistos ou entendidos como mais relevantes. O olhar da
crítica para estes acontecimentos musicais orientou toda uma série de estudos posteriores que resultaram
na valorização de alguns e no esquecimento de outros movimentos como não menos importantes ou
musicais. Neste minicurso, veremos quais as razões dessas canonizações e conheceremos um pouco da
vasta produção musical brasileira, de alta qualidade, que caiu no esquecimento.
Canonizations and forgetful mind in Brazilian Popular Music
Abstract: Almost the whole study of Brazilian musicology was aimed to the movement or musical
events, in its rise, were seen or perceived as being more relevant. The look of the critique for these
musical events directed a number of subsequent studies that resulted in the appreciation of some and
forgetting others movements as less important or musicals. In this short course, we will discuss the
reasons for these Canonizations and know a little the wide Brazilian music production, high quality,
which fell by the wayside.
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Trabalhar com fontes primárias:
a relevância e as dificuldades
David Cranmer
Resumo: Este curso começa com uma discussão sobre as diferenças entre fontes primárias e secundárias,
a pertinência desta distinção e a importância, na área de musicologia histórica, de basear a investigação
científica em fontes primárias. Existem dificuldades, contudo, com esta insistência, em primeiro lugar,
relacionadas com o acesso às fontes, e, depois, no uso que se faz das mesmas. Entre os perigos estão
uma certa ingenuidade, a falta de contextualização, o literalismo excessivo. Propõe-se trabalhar com um
leque de fontes, quer documentos, quer partituras, de forma a ganhar alguma experiência prática dos
perigos e como os ultrapassar.
Working with primary sources: the relevance and the difficulties
Abstract: This course begins with a discussion on the differences between primary and secondary
sources, the relevance of this distinction and the importance, in the area of historical musicology, of
basing scientific research on primary sources. There are difficulties, however, with this insistence, firstly,
related to access to sources, and, subsequently, in the use made of these sources. Among the dangers
are a certain naivety, a lack of contextualisation, excessive literalness. The aim is to work with a range
of sources, both documents and scores, so as to gain practical experience of the dangers and how to get
round them.
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Viagem pela música portuguesa do século XIX
Ana Maria Liberal
Resumo: No século XIX, os Teatros de S. Carlos, em Lisboa, e de S. João, no Porto, eram as principais
salas de espectáculos portuguesas onde acudiam a corte, a aristocracia e a mais distinta sociedade
burguesa para assistir às temporadas de ópera italiana. Para além dos espectáculos operáticos, a vida
musical no Portugal de oitocentos passava também pela dinamização de outros espaços culturais
– teatros, sociedades recreativas e musicais e até cafés – com concertos, saraus e soirées onde se
executava repertório instrumental, de câmara e sinfónico. Neste contexto, o mini-curso Viagem pela
música portuguesa do séc. XIX propõe-se ilustrar a actividade musical em Portugal num horizonte
temporal que decorre entre a inauguração do Teatro de S. Carlos, em 1793, e a implantação da
República, em 1910, através de uma visita guiada pelos vários espaços públicos e privados onde se
fazia música nas duas principais cidades do país, Lisboa e Porto. Percorrer os principais palcos do
séc. XIX português vai permitir, por inerência, ouvir e fruir o repertório que lá se executava, conhecer
os principais protagonistas daqueles espaços – compositores e intérpretes (profissionais e amadores)
nacionais e estrangeiros –, e caracterizar a vida social e cultural de um século que é “um dos mais
activos e importantes, se não o mais activo e o mais importante, dos períodos da história da música
portuguesa.” (Lopes-Graça 1989: 65)
Travelling through 19th century portuguese music
Abstract: Throughout the 19th century, the S. Carlos, in Lisbon, and S. João, at Oporto, Theatres
were the main Portuguese venues where the Royal Family, the aristocracy and the most distinguished
bourgeoisie attended to Italian opera seasons. In addition to operatic performances, Portuguese musical
life in the 19th century involves also the promotion of other venues, such as private theatres, music
societies and cafés, with concerts and soirées where chamber, symphonic and instrumental repertoire
was performed. Therefore, the workshop Travelling through 19th century Portuguese Music aims to
illustrate the musical activity in Portugal from the public opening of S. Carlos Theatre, in 1793, to the
establishment of the Portuguese Republic, in 1910, through a guided tour across the various places where
music could be heard in the two Portuguese main cities, Lisbon and Oporto. The guided tour will allow
listening to the repertoire performed in those venues with a special emphasis on the main protagonists:
domestic and foreign composers as well as professional and amateurs performers. Furthermore, this
particular workshop meant to present a portrait of the social and cultural life of a century which is “one
of the most active and important, if not the most active and important, of Portuguese music history”.
(Lopes-Graça 1989: 65)
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