
Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  117 

 

Bienal de música brasileira contemporânea: representações de 
uma identidade musical brasileira 

 
Elber Ramos Bonfim 

elber.ramos@gmail.com 
 

Antônio J. Augusto 
antoniojaugusto@gmail.com 

 
Resumo: Às portas de completar quarenta anos de existência, a Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea se estabelece como um dos maiores festivais de música de concerto no Brasil. Com um 
olhar crítico sobre as questões sociais presentes no evento, principalmente na maneira como é 
apresentada por seus diretores, analisaremos  as estratégias de gestão recorridas para consolidar o 
evento como um possível representante da identidade musical brasileira. Para tanto, recorreremos a 
autores como Benedict Anderson (ANDERSON, 1991) e  Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 1996), com o 
intuito de refletir sobre esta realidade social e a relação estabelecida entre músicos e os poderes 
constituídos. 
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Introdução 

O ano de 1975 foi marcado pelo surgimento do que viria a ser um dos mais 
importantes eventos de música de concerto no Brasil, a Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea. O projeto, elaborado por Edino Krieger, com o apoio de Myriam 
Dauelsberg, deu prosseguimento ao extinto Festival de Música da Guanabara, 
realizado nos anos de 1969 e 1970.  

Até 2011, segundo fontes dos próprios organizadores1, quatrocentos e doze 
obras estrearam no festival e pelo menos mil e quatrocentas foram executadas. 
Apenas na XIX Bienal, quatro orquestras, um coro e mais de cem intérpretes foram 
contratados, com gastos na ordem de R$ 2,7 milhões, sendo R$1,2 milhão para 
pagamento das obras do concurso ou encomendas e R$ 1,5 milhão para os demais 
gastos com intérpretes, infraestrutura e divulgação.  

Sendo um instrumento importante de fomento à música e aos músicos 
brasileiros, iremos entender como a Bienal pretende se apresentar perante a 
sociedade como emuladora de uma identidade musical brasileira, ou até mesmo 
como selo que decide o que deve ou não ser escutado. Analisaremos o método de 
convencimento empregado para legitimar os premiados e, por fim, a estratégia de 
multiplicação da necessidade de fazer parte desta coletividade de qualidade no 
círculo social dos músicos. 

 
 

Bienal e sua brasilidade 

Tomando por base a maneira como as Bienais são conduzidas, é possível 
perceber uma construção de imagem que apresenta seus organizadores como agentes 
ativos do cenário musical brasileiro. Ao analisar o programa da XIX Bienal, realizada 
em 2011, podemos notar que esta construção se expande ao relacionar a instituição 

                                                           
1 Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. 2011 (Texto de Flávio Silva, Coordenador 
da Bienal) SILVA, Flávio. Título. In: Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Rio 
de Janeiro: FUNARTE, 2011. 
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não somente como a responsável pela divulgação de novos talentos, como detentora 
de uma memória nacional.  

Neste sentido, a disseminação da informação que autores célebres como 
Guarnieri, Santoro, Mignone e Guerra-Peixe realizaram em edições passadas as 
estreias mundiais de suas obras2, vem de encontro não apenas a uma estratégia de 
valorizar o evento, mas também de incutir no imaginário dos novos compositores o 
poder de consagração da entidade ao viabilizar sua possível participação em uma 
linha de tempo imaginária, na qual artistas reconhecidos deixaram cravados seus 
nomes.  

Ao realizar a construção desta linha imaginária, criam verdadeiros 
“emblemas nacionais”, como nos informa Regina Abreu3. A autora aponta para o uso 
de figuras humanas como monumentos que nos identificam como brasileiros na 
mesma proporção que outros artefatos como hinos e objetos cívicos. Assim, podemos 
observar a entidade como criadora do panteão de artistas representantes da nação 
brasileira.  

Desse modo, cria-se uma sensação de pertencimento, como se os novos 
integrantes se tornassem sucessores ou herdeiros de uma linhagem de mestres, cuja 
porta se abriria futuramente para que se tornassem também mestres. 
Consequentemente, seriam seguidos por seus novos discípulos até serem 
identificados como emblemas dentro de um contínuo histórico.   

Esse contínuo nada mais é que uma linha imaginária do tempo, 
apresentada por Benedict Anderson4, capaz de costurar toda uma comunidade 
musical . Anderson, antropologicamente falando, define nação como uma 
comunidade política imaginada, pelo fato de a maioria dos membros jamais terem se 
conhecido ou encontrado, embora imaginem a comunhão entre eles. Há uma 
camaradagem profunda e horizontal, fazendo com que cada indivíduo, independente 
da época de seu nascimento, faça parte de uma história simultânea.  

A linha do tempo, trazendo para o mundo musical, tem o poder imaginário 
de conceder aos novos compositores a possibilidade de dividirem um legado de 
lembranças e participar de uma ilustre árvore genealógica.  Esse legado é constituído 
por uma alma, um princípio espiritual com o desejo de seus membros viverem juntos, 
agindo de maneira decisiva, segundo Ernest Renan5, na criação de um sentir único 
mais do que raça, língua, território ou religião. 

Para a manutenção de seu poder de consagração a entidade utiliza de 
estratégias bem definidas. Ainda no programa da edição de 2011, notamos que a 
banca examinadora - ou seja, a responsável pela “Seleção de Obras” que vai 
determinar quem pode e o que pode ser escutado na Bienal -, é nomeada pela própria 
realizadora do evento: a Funarte. O critério adotado é que ela deve ser formada por 
“músicos reputados, de vários estados e de diferentes tendências”.6  

Em um país como o Brasil, provido de território tão vasto quanto distinto 
em termos de estilos musicais, ter representantes de vários estados e com tendências 
variadas são pontos que colaboram para que a comissão julgadora ganhe 
representatividade junto aos inscritos e a sociedade brasileira em geral. Porém, a 

                                                           
2 Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Opus Cit. 
3  ABREU, Regina. Emblemas da nacionalidade: o culto a Euclides da Cunha. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 9, n. 24, p. 66-84, 1994.  
4 ANDERSON, Benedict. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. 
Verso Books, 2006. Edição Revisada. Verso 1991. 
5 RENAN, Ernest. Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Mille et une nuits, 1997. 
6  Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Opus Cit. 
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designação de “reputados” sem apresentar os critérios, faz-nos enxergar um campo 
ilusório de legitimação, a illusio, de acordo com o pensamento de Bourdieu. 

Essa linha de atuação detém o poder por meio de uma banca legitimada 
em âmbito nacional, apta a determinar quem e o que importa, excluindo os que não 
se encaixam ao padrão musical, à identidade nacional ali constituída e representada. 
Bourdieu define a illusio como a crença de que o “jogo” que coletivamente 
concordamos jogar é válido, que a ficção que elegemos coletivamente acreditar 
constitui a realidade.  É uma batalha social na qual se expõem as relações de poder, 
condicionada em nossas mentes pelo meio social em que estamos inseridos. Os 
indivíduos que dela fazem parte acabam encontrando motivos que justifiquem e 
deem sentido às suas existências, ou seja, têm fé que vale a pena lutar e investir nos 
objetos em jogo, aceitando as regras de maneira consciente. 

Em 2011, incluiu-se uma nova premiação na programação do evento, a 
encomenda de obras. Para saber quem seria digno do prêmio, criou-se um critério 
objetivo de avaliação: os compositores premiados deveriam ter  participado em 14 ou 
mais Bienais. Evidencia-se desse modo, uma estratégia de retroalimentação do 
campo, premiando os que por mais vezes já foram premiados, ou ainda, os que mais 
vezes foram reconhecidos como dignos representantes do campo instaurado. 
Podemos acreditar que todo esse processo é na verdade uma ritualização do “ser 
nacional”, apresentada por Abreu7, sendo utilizados programas impressos e mídias 
eletrônicas como estratégias de proliferação do ritual. 

Segundo a coordenação, tudo é pensado para que não haja favorecimento. 
As escolhas são baseadas em “concepções estético-ideológicas”.8 No entanto, segundo 
Bourdieu, essas concepções podem ser entendidas como evidências do controle dos 
instrumentos de legitimação, a autoridade de legislar, controlar e definir quem está 
apto a ser reconhecido como compositor.  

Partindo para o julgamento das obras, segundo edital mais recente, datado 
de 2012, nos parágrafos 3 e 4, que tratam da solicitação de inscrição e seleção 
respectivamente, podemos observar critérios objetivos e subjetivos 9. Tratando dos 
parâmetros objetivos, encontramos um padrão a ser seguido quanto aos limites dos 
efetivos orquestrais e camerísticos, bem como a duração das obras. Justificam os 
coordenadores que tal postura serve para que as obras se encaixem em uma 
infraestrutura máxima que o evento disponibiliza. 

Padronizar arte, por mais justificável que aparente possa ser, pode levar os 
artistas a comporem obras com formatos pré-estabelecidos. Servem assim, como 
verdadeiras molduras, que podemos chamar de estilo edital. Esse estilo nada mais é 
que um padrão, uma fôrma de fazer arte, cujo criador e criação deverão se submeter.  

Agentes externos ditam a regra da criação para terem nas mãos a produção 
cultural que lhe agradam, ou entendem serem representantes da música nacional. 
Artistas acabam por aceitar essa condição na qual verdadeiras linhas de montagem 
musicais são geradas, fabricantes de objetos sonoros padronizados, tendo, porém, a 
tão sonhada unidade na identidade, transformando, de acordo com o pensamento de 
Abreu, uma coleção de indivíduos em um indivíduo coletivo.10  

Dos critérios subjetivos, ainda no mesmo edital de 2012, podemos retirar 
termos como “qualidade musical” e “viabilidade de execução”. Por viabilidade de 

                                                           
7 ABREU, op. cit. 
8 SILVA, Flávio. Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Opus Cit. 
9 BRASIL. Ministério da Cultura. Fundação Nacional de Artes – FUNARTE. Editais de 03 de fev. de 
2012. Prêmio FUNARTE de Composição Clássica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 de fev. de 
2012. Seção 3, p. 14-15. 
10 ABREU, op. cit.  
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execução, entenda-se a obra possível de ser realizada dentro de quatro ensaios, no 
máximo. Ao expor qualidade da obra proposta como critério de seleção e reconhecer 
esse parâmetro de avaliação como “imponderável, indefinível”, a avaliação se torna 
subjetiva e descontrói um discurso de justiça objetiva adotado anteriormente para 
avaliação.  

Indo mais além, a Comissão de Seleção tem o aval de, a qualquer tempo, 
“estabelecer critérios específicos de avaliação a partir desses critérios básicos”. Esta 
instrumentalização da comissão nos permite perceber a possível atuação de 
identidades de força e poder. O discurso primário, entretanto, colabora para que a 
ilusão seja considerada convincente por todos os agentes envolvidos na comunicação. 
Como bem aponta Bourdieu, este discurso se beneficia de recursos materiais e 
simbólicos, em uma constante medição de forças que determina a autoridade em um 
diálogo.  

Nesse ambiente de comunicação de sentidos, floresce a difusão do poder 
que, sendo absorvido pelas partes,  aquele que exerce o título de autoridade fica livre 
para utilizar o selo que estabelece quem e/ou o que é bom, promovendo até 
recompensas para atrair os que dele são dependentes. Neste sentido, aproveitando-se 
do poder de promoção e propagação,  angaria ainda mais adeptos que se sujeitam as 
regras estabelecidas.  

Por fim, em um concurso que tem como objetivo a divulgação da música 
de concerto realizada em todo território nacional, a promoção de intercâmbio entre 
compositores dos mais variados estados e é realizado por um órgão público, a ideia de 
uma igual distribuição geográfica dos prêmios é uma meta a ser perseguida. Esta 
igualdade será alcançada por meio de um longo, profundo e árduo caminho de 
unificação, ou melhor, nacionalização a ser percorrido. Segundo depoimento de 
Flávio Silva,  

Não há segredo, nem mistério, nem distinção e preferência: onde há 
ensino e prática musicais sistemáticos e de qualidade, na área da música erudita, 
aparecem os compositores que se destacam. Na falta desse ensino e dessa prática, o 
resultado só pode ser coerente com essa carência. São essas realidades que fazem 
com que as regiões Sul e Sudeste sejam as que mais compositores abrigam. No 
Nordeste, o ensino aprofundado de composição só se desenvolveu-se  (sic) somente 
na Paraíba e na Bahia. Os quatro estados com maior quantidade de compositores 
apresentam características diferentes: a vida musical no Rio de Janeiro e na Bahia 
está centrada nas capitais; no Paraná e, sobretudo, em São Paulo, ela é mais 
descentralizada.11 

 
 

Conclusão 

A Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com o passar dos anos, 
consolida-se como um dos mais importantes eventos da música brasileira de 
concerto, patrocinado integralmente pelo governo brasileiro.  

De maneira visionária, agentes culturais se apropriam do cargo obtido 
para fomentar o surgimento de representatividades na massa cultural e, assim, a 

                                                           
11 FUNARTE. Entrevista de Flávio Silva em 16 de set. 2013. Disponível em: 
<http://www.funarte.gov.br/bienaldemusica/?p=177> Acessado em  15/04/2014. 
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criação de novos mecanismos micros de domesticação dos sentimentos coletivos, 
como explanou Eder. 12 

Nesse jogo de poder, o surgimento de novas esferas acaba por interessar 
tanto ao Estado - que vigia a criação musical – quanto aos seus agentes 
representantes, que se valem dos lucros simbólicos que o cargo é capaz de conceder.  

Todas as ações da Bienal podem ser vistas como um grande jogo 
consciente. A maneira como se auto promove, os quesitos para criar uma banca 
examinadora, eleições de compositores que terão suas obras encomendadas, 
julgamentos das obras e distribuição geográfica dos prêmios, faz-nos recordar do jogo 
ilusório em que o evento não só consagra os que podem produzir, como determina os 
dignos de consumir.  

Esse campo da cultura chamado Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea, com suas representações determinará o que é obra e quanto vale, 
conseguindo ainda como consequência, se apropriar do poder de transformar 
compositores em representantes de uma identidade musical brasileira.  

Esse manusear do imaginário nacional, tanto por meio de concursos e 
prêmios, quanto hinos, bandeiras, bustos ou até mesmo cédulas monetárias - como a 
de quinhentos cruzados homenageando o mito Villa-Lobos - são capazes de contar 
uma história imaginada, e assim, segundo José Murilo de Carvalho, alcançar uma 
profundidade maior na individualidade de cada ser humano, cada músico, indo além 
de sua razão e atingindo as aspirações, os medos, as esperanças e a alma de uma 
nação musical, de um povo.  
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