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Resumo: Através da análise musical e da pesquisa em fonte primária, o artigo pretende investigar 
elementos musicais e extramusicais relacionados à Sinfonia do Trabalho, obra do compositor Francisco 
Mignone. A Sinfonia do Trabalho foi composta em 1939 e seu argumento dialoga com a ideologia 
nacionalista, resultado da criação compartilhada entre Francisco Mignone e Mário de Andrade. Por fim, 
ainda podemos observar simetrias em diversos aspectos com outra obra do mesmo compositor, a 
Sinfonia da Transamazônica de 1972. O estudo de ambas as obras corrobora o perfil do compositor 
como ator político na formação da identidade brasileira. 
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 O nacionalismo musical no Brasil data antes mesmo dos escritos políticos e 
literários de Mário de Andrade, sendo A Sertaneja, obra do compositor paranaense 
Brasílio Itiberê, considerada o marco da orientação nacionalista por tomar emprestado 
citações do folclore brasileiro. Porém o entendimento de Mário de Andrade como 
inaugurador da doutrina nacionalista se dá pelo status de “normalidade” que o 
movimento conquistou após a Semana de Arte Moderna de 1922 e, sobretudo, nos 
anos posteriores à Revolução de 30. Por este motivo, no imaginário nacional o 
movimento nacionalista se inaugura na década de 1920 e remete à criação musical dos 
compositores Francisco Mignone, Heitor Villa-Lobos e, mais tarde, Camargo Guarnieri 
e Guerra-Peixe. 
 O presente artigo é um estudo preliminar da Sinfonia do Trabalho, obra 
que dialoga com a ideologia nacionalista e é resultado da criação compartilhada entre 
Francisco Mignone e Mário de Andrade. A investigação proposta está inserida como 
parte da pesquisa que está sendo realizada na Escola de Música da UFRJ e está 
alinhada com os atuais estudos musicológicos brasileiros preocupados com uma 
abordagem mais ampla e interdisciplinar, explorando a relação e papel do artista na 
sociedade.  
 Na demonstração de aspectos nacionalistas na obra musical é 
imprescindível a compreensão de que a relação entre música e ideologia sempre se 
apresentou de forma polêmica, sobretudo pela tentativa de relacionar características 
musicais muito especificas a pensamentos filosóficos ou estéticos. Certos conceitos 
podem estar embutidos na obra de diferentes maneiras, principalmente com o uso de 
elementos extramusicais, como os textuais. Facilmente os elementos de caráter 
nacionalista são detectados através do título, uso de canções folclóricas ou populares e 
das indicações de técnica ou de expressão. Porém, outras evidências musicais são 
encontradas na escrita orquestral dos compositores nacionalistas, como o uso de 
ritmos determinantemente regionalizados, incorporação de instrumentos estranhos a 
orquestra, bem como a busca por representar as sonoridades de episódios históricos e 
paisagens naturais.  
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A Sinfonia do Trabalho e o discurso socialista 
  
 Francisco Paulo Mignone foi um compositor brasileiro, nascido em 1897 em 
São Paulo, formado em música e colega de Mário de Andrade no Conservatório 
Dramático e Musical. Mário de Andrade, grande incentivador da arte politizada, tanto 
em sua literatura ficcional quanto em seus textos políticos, convence o colega Mignone 
a adotar o nacionalismo como pressuposto de suas composições musicais. São muitas 
as simetrias na parceria de Mignone e Mário de Andrade, evidenciadas pelas criações 
compartilhadas entre os dois músicos. 
 A Sinfonia do Trabalho foi escrita a partir de um argumento de Mário de 
Andrade. Segundo o próprio compositor, em entrevista ao Museu da Imagem e do Som 
do Rio de Janeiro, o título era Sinfonia Proletária “porque Mário [de Andrade] tinha 
ideias socializantes; era um burguês, gostava de comer bem, viver bem, ter uma vida 
tranquila, sempre dizia-me que a coisa mais gostosa da vida era não fazer nada” 
(MIGNONE, 1968). 
 Na mesma entrevista revela que a Sinfonia Proletária mudou para Sinfonia 
do Trabalho “para evitar mal-entendidos” (MIGNONE, 1968). Com esses depoimentos 
podemos verificar a forte influência extramusical que sofreu do amigo e também 
músico Mário de Andrade. São evidentes na obra sinfônica os laços de afinidade entre 
o nacionalismo e a doutrina do realismo difundida pelo Partido Comunista Brasileiro:  

 

Pode-se dizer que as grandes obras sinfônicas escritas por essa época (1939-
1942) refletem as interpelações do compositor a si mesmo e a influência 
benéfica que sobre ele exerceu o amigo [Mário de Andrade] que inclusive lhe 
sugeriu a ideia de algumas delas: Sinfonia do Trabalho, O Espantalho, Festa 
nas Igrejas, Quadros Amazônicos (MARIZ, 1997, p. 16). 

 

 Doado por Maria Josephina Mignone à Biblioteca Nacional, o manuscrito 
da Sinfonia do Trabalho foi composto em 1939 e dividida em quatro partes: O Canto 
da Máquina, O Canto da Família, O Canto do Homem Forte e O Canto do Trabalho 
Fecundo, e nenhum dos movimentos possui edição ou revisão. Para orquestra 
sinfônica, sendo três flautas, três oboés, três clarinetes, três fagotes, quatro trompas 
em fá, três trompetes, três trombones, tuba, percussão, piano, celesta, duas harpas e 
cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), teve sua estreia em 1956 pela 
Orquestra Sinfônica da Rádio MEC e a regência do próprio compositor. Foi regida 
também por Arturo Toscanini, mas até o momento a data da execução e registro não 
foram localizados. 
 Alocado no setor de Música da Biblioteca Nacional e classificado como obra 
rara, o manuscrito original permanece em bom estado de conservação. Com um longo 
descrito na contra capa, conta com várias anotações do compositor em lápis grafite, 
bem como anotações em lápis vermelho e azul. O volume encadernado também é pleno 
de enxertos e acréscimos, além de alguns sinais de interpretação para o executante, 
evidenciando muitas vezes sua constante tentativa de “abrasileiramento”. Em 
contraponto com essa busca de fazer a música nacionalizante, indicações em francês e 
alemão são constantes durante a toda partitura.  
 Se a partitura está acomodada na Biblioteca Nacional, o manuscrito da 
redução para piano da Sinfonia do Trabalho está localizado no arquivo de Mário de 
Andrade. Segundo um artigo confeccionado como resultado da iniciação científica no 
IEB (BRUDER e ALIRETTI, 1997), a obra é incompleta e compreende sete páginas. 
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 Se o nome “do Trabalho” nos aponta para o Modernismo 
mariodeandradiano, inspirada nas cenas cotidianas dos trabalhadores do campo e da 
cidade, a palavra Sinfonia parece não representar bem os aspectos formais da obra. 
Para tanto, Mignone escreve na contracapa da partitura um prefácio para sua obra: 

 

A palavra “sinfonia”, escolhida para nomear esta obra, não determina 
obediência à forma desse nome. Embora se aparente ao corte rítmico da 
Sinfonia, a “Sinfonia do Trabalho” se liga pela inspiração ao poema sinfônico. 
A palavra “sinfonia” aqui, é mais um valor sugestivo, e mesmo simbólico, 
retomando o sentido grego em que nasceu musicalmente. Ela quer sugerir, na 
evocação bulhenta dos trabalhos mecânicos de hoje, a consonância, a 
harmonia, o equilíbrio do homem que cria, nas máquinas, a civilização 
contemporânea (MIGNONE, 1939). 

 

 Trata-se de uma sinfonia pela sua forma, estruturada em quatro 
movimentos. Porém, um dos motivos que possivelmente levou Mignone a refutar o 
termo “sinfonia” e indicar no prólogo que se tratava de um “poema sinfônico” é por 
reconhecer que sua obra tinha tomado um rumo bastante programático. Outros 
compositores ao longo da história da música também superaram os pressupostos da 
sinfonia, através da quebra da sua estrutura formal, na inspiração literária ou na 
imitação de ruídos e sons de diversos objetos. Exemplos da ampliação do conceito do 
termo são a Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz e a Sinfonia Doméstica de Richard 
Strauss. 
 
Os naipes e algumas particularidades  
  
 O naipe de cordas ainda permanece com a escrita bastante tradicional, 
porém ganha um novo significado quando adquire aspecto mais rítmico, que 
combinado com a dinâmica acentuada transparece um efeito mais dramático. Um fato 
curioso relativo à orquestração e defendido por Mário de Andrade é que ele não 
aprovava o uso de um instrumento por outro, ou seja, usar o violino com a 
intencionalidade de alcançar o som de um violão ou ainda um piano imitando um 
realejo. Mário de Andrade advoga é pela introdução de instrumentos típicos nacionais 
na orquestra. Sabemos que há um caráter ambíguo no Nacionalismo brasileiro 
defendido por Mário de Andrade, ou seja, a introdução desses instrumentos se dá 
numa tentativa de legitimar esses “artefatos sonoros” provenientes da cultura de 
tradição oral. Mignone, ao contrário, usa desses todos os artifícios supracitados em 
algumas das obras, mesmo contrariando as orientações de Mário de Andrade.  Na 
Sinfonia do Trabalho, por exemplo, Mignone não propõe uma efetiva mudança de 
instrumentação na orquestra, mas sim uma transposição de técnica. Serve de exemplo 
o trecho dos primeiros e segundos violinos do Canto da Máquina, quando o 
compositor indica que o instrumentista deve “colocar o instrumento na posição do 
violão e esecutar [sic] com os quatro dedos, contemporaneamente, para cima e para 
baixo”. 
 Uma das mudanças mais significativas na orquestração proposta pela 
geração nacionalista é dar vez a outros naipes, deixando de tratar o universo das 
cordas como “vedetes” do corpo sinfônico. A valorização das madeiras surge com cores 
nacionais bem como Mário de Andrade já havia assinalado em seu livro Ensaio sobre a 
música brasileira (1972), preconizando a importância das madeiras do ponto de vista 
antropológico: 
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Talvez (...), por um fenômeno perfeitamente aceitável de mimetismo a voz não 
cultivada do povo se tenha anasalado e adquirido um número de sons 
harmônicos que a aproxima das madeiras. Coisa a que propendia 
naturalmente pelas nossas condições climatéricas e pelo sangue ameríndio que 
assimilamos (ANDRADE, 1972, p. 56). 

 

 Porém o uso do naipe de madeiras não se dá exclusivamente pelo som a que 
remete, ou seja, os cantos e vozes dos populares. O uso das madeiras é evocado no 
sentido de criar ambientes e a função de base harmônica aparece diluída. Na escrita de 
Mignone também pode se revelar certa preferência por ritmos obsessivos, como 
podemos verificar no Ex.1: 

Ex. 1. Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho (p. 53). 

 

 O maior destaque conquistado pelo naipe de metais no século XX deve-se 
principalmente à revolução sofrida na construção e aperfeiçoamento de instrumentos. 
Se agora ele ganha lugar de destaque, abandonando o exercício e função secundária na 
orquestra, é graças à sua afinação mais precisa e à maior extensão com o advento das 
válvulas. Suas limitações foram superadas, e se o desequilíbrio sonoro não é mais um 
problema idiomático na orquestração do século XX, os instrumentos de metal deixam 
de executar apenas notas longas e notas pedais. Na obra em questão os metais ganham 
ritmos intrincados. Merecem menção os momentos de dobramento com as cordas, o 
que aponta para o rompimento com as tradições e recomendações dos tratados de 
orquestração.  
 A incorporação de instrumentos de percussão no ambiente sinfônico talvez 
tenha sido uma das características mais louváveis dos compositores do início do século 
XX. Instrumentos regionalistas ganharam caráter universal, como o reco-reco, que foi 
incorporado ao conjunto orquestral por Alberto Nepomuceno em sua Série Brasileira. 
Ao contrário dessa tendência, na Sinfonia do Trabalho o compositor não faz nenhuma 
inclusão e seu uso é bastante previsível, colorindo algumas passagens e enfatizando 
alguns acentos. Mesmo assim, deixa evidenciar algumas palhetas rítmicas brasileiras. 
No Canto da Família, por exemplo, aparece uma marcha rancho1 e um samba já 
bastante descaracterizado. 
Conclusão 
                                                           

1 “Em 1899, Chiquinha Gonzaga compôs (...) a célebre marcha “Ô abre alas”, que foi a primeira música 
feita no Brasil especialmente para animar o carnaval. A marcha adaptou-se a essa função, a ponto de 
consagrar-se num modelo denominado marcha-rancho” (Dicionário Cravo Albin). 
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 A tentativa de assinalar elementos do nacionalismo em uma obra é um 
desafio perigoso, pois ao apontar elementos de um discurso filosófico em uma obra 
musical frequentemente se recorre a generalizações. Portanto, ainda que algumas 
considerações preliminares sejam pertinentes, recomenda-se uma constante avaliação 
dos parâmetros adotados para classificar uma obra como pertencente ao nacionalismo 
brasileiro. O ingresso no movimento modernista brasileiro ou o envolvimento com a 
doutrina nacionalista não são garantias de uma obra musical engajada e repleta de 
indicações de ufanismo. 
 No caso da obra Sinfonia do Trabalho de Francisco Mignone, algumas 
características ficam mais evidentes pelo discurso do compositor, sobretudo no 
prólogo da peça, do que na composição musical. Sua obra aparece impregnada do 
engajamento social advogada pelo ideal socialista, bem como um pragmatismo 
marxista: valorização do trabalho, das lutas de classe e a contribuição da população 
com suas tradições.  
 Como complemento de interesse histórico e musical, é conveniente citar a 
Sinfonia da Transamazônica. Obra da década de 1970 dedicada ao então Ministro dos 
Transportes Mário Andreazza, a sinfonia parece revelar um reaproveitamento da 
Sinfonia do Trabalho. O prólogo que segue na capa da partitura é bastante similar 
àquele encontrado na contra capa da Sinfonia do Trabalho. A motivação 
composicional também é possivelmente política, visto que o Brasil se encontrava sob 
os preceitos do regime militar. Guardadas as semelhanças, a inovação fica por conta da 
inclusão de um trecho de alguns minutos no qual a orquestra toca aleatoriamente. 
Utilizando uma escrita não convencional, o compositor Francisco Mignone sugere o 
uso de fita magnética para execução do trecho. 
 Analisando brevemente as duas partituras, facilmente encontramos 
algumas similaridades, trechos inteiros reaproveitados. Como demonstram o Ex. 2 e o 
Ex. 3, o tema apresentado da Sinfonia da Transamazônica e o tema da Sinfonia do 
Trabalho são similares. Destaque para o tenuto que foi excluído da Sinfonia 
Transamazônica. 
 

Ex. 2. Francisco Mignone, Sinfonia da Transamazônica (c. 23-26). 
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Ex. 3. Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho (c. 26-29). 
 

 Outra similaridade pode ser percebida no início de ambas as peças, como 
mostram abaixo o Ex. 4 e o Ex. 5 do Canto da Máquina. Vale apontar que os 
movimentos recebem os mesmos nomes nas duas peças.   

Ex. 4. Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho (c. 3-4). 

 

Ex. 5. Francisco Mignone, Sinfonia da Transamazônica (c. 3-4). 

 
 Voltando à Sinfonia do Trabalho, objeto principal deste breve estudo e 
análise, podemos afirmar que ainda que a instrumentação não nos permita apontar no 
sentido de uma escrita nacionalista, a orquestração, por sua vez, assinala algumas 
características importantes. Como supracitado, a incorporação da essência de 
brasilidade se deu em ritmos característicos como a marcha-rancho e a transposição de 
técnica, aproximando o instrumento tipicamente orquestral àquele encontrado na 
produção musical de grupos de tradição. Mesmo fiel à tradição do século XIX, sua 
escrita musical apresenta um distanciamento da escrita novecentista, com o aumento a 
importância da percussão orquestral, como a técnica estendida de alguns instrumentos 
e valorização e destaque de alguns naipes. Porém, a similaridade com a Sinfonia da 
Transamazônica expõe alguns problemas: como distinguir as questões ideológicas 
quando o conteúdo musical é o mesmo? 
 Apesar da imersão de Mignone na doutrina nacionalista, ainda reside no 
compositor o mérito de nunca tentar dicionarizar a música brasileira, nem em seus 
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ritmos nem em suas nuances timbrísticas. De certa forma, abandonou o folclorismo 
para tratar da pluralidade através do homem e seu fazer social. Seria um equívoco 
acusá-lo, ou categorizá-lo, sem levar em conta também aspectos emocionais presentes 
na sua escrita musical. Ele mesmo reconhece a diversidade que carrega consigo e o 
hibridismo musical que suas obras evidenciam, sobretudo, a vida cultural doméstica, a 
relação com o seu pai e os tempos que passou na Europa. Francisco Mignone caminha 
em uma linha tênue, expondo em sua obra a existência de valores antagônicos, como o 
popular e erudito, o nacionalismo e o universalismo.  
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