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Resumo: A pesquisa em andamento propõe o método etnográfico para investigar a produção de uma 
temporada de espetáculos destinados à difusão da música de concerto e fundamentar a abertura de 
possíveis questões sobre a prática, sua aplicação e a relação entre os músicos de orquestra, 
mantenedores e a plateia. Um dos objetivos será fazer um levantamento bibliográfico que cite as 
práticas da música de concerto sob a luz da Antropologia e da Etnomusicologia, assim como, na 
qualidade de pesquisador nativo, documentar o exercício das comissões artísticas e do público 
frequentador dos espaços nos quais essas manifestações são exercidas. Através do contato direto com 
os praticantes, a pesquisa observa uma temporada de concertos e a escuta do público ouvinte, além dos 
membros da orquestra, incluindo mantenedores; utiliza como ferramentas para a investigação em 
campo os conceitos de "Mundos Artísticos" e "Tipos Sociais" de Howard S. Becker (1977), os conceitos 
de “lugar” e “espaço” de Michel de Certeau (1984), e as contribuições de Pierre Bourdieu (1989) em As 
Formas de Capital e o conceito de biopoder de Michael Foucault (1970) em História da Sexualidade - 
vol. I. 
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O objetivo desta comunicação é propor uma analogia entre as relações de 
trabalho do músico da orquestra sinfônica, sua relação com o conhecimento 
enquanto executante de um gênero musical e o ideário promovido por uma 
instituição, deixando em relevo as observações pertinentes a essa atividade. 

Uma orquestra sinfônica é constituída por quatro grandes naipes, a saber, 
cordas, sopros madeiras, sopros metais e percussão. Dentro dos naipes há grupos 
menores; por exemplo, o naipe das cordas é composto por cinco naipes, primeiros 
violinos, segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Os outros naipes 
seguem formações semelhantes, com instrumentos separados por natureza diferentes 
de timbre e formato. Cada pequeno naipe é dividido segundo modelos de hierarquia 
próprios a cada grupo de músicos. As posições no espaço físico em que o 
instrumentista está localizado definem o poder e o grau de decisão; por exemplo, 
músicos da primeira estante têm uma representação política maior que os da segunda 
estante, e assim sucessivamente, até chegar aos músicos das extremidades. Em 
algumas orquestras há rodízio entre as estantes, havendo mais de um líder, porém 
isso é algo raro. No naipe da percussão, é o instrumento executado durante o 
concerto que definirá a liderança do naipe. O percussionista que executa o tímpano 
será aquele dotado de maior prestígio. 

Embora compreenda em sua estética uma homogeneidade, muitas vezes 
reforçada por uma uniformização que engloba desde o vestuário utilizado aos 
movimentos dos arcos ou respirações dos intérpretes, a orquestra sinfônica possui 
em seu corpo sujeitos que divergem em opiniões e posicionamentos políticos e são 
oriundos de classes sociais completamente distintas. Ao analisar essa instituição, é 
imprescindível considerar que um naipe não é um agente, e sim um conjunto de 
agentes que interagem em busca de uma produção em comum, que está de acordo 
com as decisões de outros agentes, tais como maestro, comissão artística, público 
ouvinte e mantenedores. Sob essa perspectiva, é possível afirmar que um naipe não 
pode ser interpretado como um sujeito, e sim como um grupo de sujeitos muitas 
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vezes com objetivos divergentes, polifônicos. Ao divulgar a pesquisa para músicos que 
atuam profissionalmente em sinfônicas, obtive a colaboração de uma parcela que 
levantou questões pertinentes sobre as possibilidades de investigação dos conflitos; 
porém, outros não a consideraram relevante, por crer que a produção textual 
acadêmica não é importante para a prática profissional do músico. 

Relatar que um espaço social é estruturado significa considerar que as 
posições deste não se equivalem, e também não são harmônicas. Os conflitos só 
podem ser relatados formalmente durante os ensaios através dos seus mediadores, os 
nomeados líderes de naipe, sujeitos escolhidos através de concurso ou eleição; 
agentes aos quais são atribuídas responsabilidades majoritariamente musicais. Trata-
se da responsabilidade de transmitir o “saber fazer”: todos os executantes precisam 
fazer soar a mesma música. Todos precisam soar igual, mesmo que em suas origens 
os instrumentos musicais possuam timbres diferentes e a técnica dos executantes não 
seja da mesma gênese. A liderança de um maestro só é possível através das lideranças 
nos naipes. A escolha dos líderes de naipe não é baseada somente em uma 
qualificação técnica, mas também nas habilidades do escolhido para exercer 
autoridade, posicionando seus objetivos com clareza diante dos demais. Esse atributo 
é uma exigência sine qua non ao analisar o discurso dos grupos relatados. Vale 
esclarecer que esse semblante é uma construção entre os sujeitos envolvidos no 
ritual, uma leitura coletiva na qual o músico compreende uma visão do próprio “saber 
fazer” que é influenciada por uma crítica que seus pares promovem sobre as suas 
habilidades. Por isso, em algumas performances, um sujeito pode sair ofendido de 
uma interação. Esse evento ocorre porque o sujeito investiu, ao longo de sua vida, 
muita energia e tempo para construir um referencial técnico-artístico e, quando 
alguém abala essa construção laboriosa, há uma percepção de ofensa.  

Sobre esses líderes de naipe, a pesquisa constata que são agentes 
responsáveis pelos movimentos dos arcos dos demais músicos da fila, no caso dos 
instrumentos de cordas; o momento da respiração, no caso dos instrumentos de 
sopro; ou mesmo a escolha dos instrumentos com os quais o músico se apresentará 
durante a execução de um concerto, no caso do naipe dos percussionistas, além de 
organizar possíveis "folgas" aos músicos que não estejam escalados para um 
determinado repertório. Neste ponto, podemos convocar o conceito da biopoder em 
Foucault para colaborar com a análise. O conceito de biopoder (e biopolítica) foi 
cunhado originalmente por Michel Foucault, no primeiro volume de sua História da 
Sexualidade. A ideia de biopoder veio se juntar às reflexões sobre as práticas 
disciplinares, ambas técnicas de exercício de poder, particularmente a partir dos 
séculos XVIII e XIX. As disciplinas se voltavam para o indivíduo e para o seu corpo, 
para a sua normatização e adestramento através das diversas instituições modernas 
que esse indivíduo atravessava durante a vida. Eram instituições que docilizavam os 
corpos e os tornavam aptos à produção industrial vigente enquanto produção central 
naquela fase do capitalismo. Segundo Foucault (1988, p. 151), as disciplinas 
centravam-se “no corpo como máquina:  na ampliação de suas aptidões, na extorsão 
de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua 
integração em sistemas de controle eficazes e econômicos”. O poder disciplinar age 
através da inscrição desses corpos em espaços determinados, do controle do tempo 
sobre eles, da vigilância contínua e permanente e da produção de saber e 
conhecimento, por meio dessas práticas de poder. 

No filme Ensaio de Orquestra, do cineasta italiano Federico Fellini, as 
personagens centrais da narrativa expõem a necessidade de poder relatar os conflitos 
do grupo, as discordâncias entre seus praticantes e a queda da figura castradora da 
subjetividade dos músicos insatisfeitos com a política vigente, o maestro. 
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Simbolicamente deposto do seu pódio, ele é substituído por um metrônomo 
(equipamento mecânico que marca os andamentos musicais). Se o maestro está 
morto, estarão todos os seus subordinados livres?  A submissão ao tempo cantado 
pelo metrônomo parece denunciar a resposta negativa a essa questão. 

Em um texto publicado em 1913, intitulado Totem e Tabu, endereçado aos 
antropólogos, o médico e psicanalista Sigmund Freud apresenta uma análise das 
tribos aborígenes da Austrália. O texto relata a história da primeira comunidade dos 
homens, a “comunidade primeva”, constituída por um pai tirano e seus filhos, os 
escravos. Essa relação impedia que os filhos tivessem qualquer tipo de liberdade. 
Havia um fator que distinguia essa comunidade das demais, já que o tirano tinha 
direito absoluto sobre as mulheres da comunidade. Só que, em determinado 
momento, essa assimetria gerou um desconforto entre os irmãos, e, a partir de algo 
que Freud não explica, eles começam a considerar essa prática  por algum motivo  
injusta. Ao matar o pai, ocorrem dois processos: primeiro, eles o devoram em um 
banquete totêmico. E, posteriormente, os filhos se sentem de alguma maneira 
culpados pela morte da figura paterna, porque, embora tirano, aquele indivíduo os 
protegia, provinha, alimentava. “A culpa vai gerar uma herança que produzirá a 
necessidade de restauração da representação desse pai, a restauração do totem”. O 
líder provedor possui um gozo a mais, mas que precisa ser estruturalmente 
substituído.  

 Cito exemplos recentes para investigar o grupo sinfônico a partir dessas 
observações. No dia 26 de novembro de 2014, um maestro conduzia uma orquestra  
alocada em uma universidade pública. Ao observar que a primeira estante do naipe 
dos segundos violinos fazia movimentos relativos à execução da peça musical, ele 
interveio, afirmando que ali ninguém poderia se movimentar além dele, pois os 
movimentos dos músicos poderiam atrapalhar a sua regência. Suas palavras: "aqui 
ninguém se mexe, apenas eu”.  

A orquestra sinfônica em seu exercício profissional representa a mecânica 
do fazer, da produção, originalmente o espaço das regras conservadas sobre uma 
tradição na qual limites são expostos na formação do artista. Eis uma ambiguidade 
vigente: artistas em sua capacidade criativa determinada por limites da repetição, 
reprodução musical do status quo do estilo e da forma. Durante uma reunião da 
orquestra para a escolha de uma nova comissão artística, um músico afirma que não 
pretendia discutir questões administrativas, mas apenas fazer música, pois é um 
artista, demonstrando um inconformismo em relação à necessidade de fazer escolhas 
que não tivessem ligação com a prática de execução técnica do instrumento.  

O lugar de um líder de naipe permite-lhe ser responsável pelo "solo", 
momento específico de uma partitura no qual o executante expõe um trecho da 
música, raramente interferido pelo maestro, e no qual o sujeito dispõe de uma maior 
autonomia para expor sua habilidades, livre das convenções de um Outro. Livre da 
posição imediata de poder exercitada por uma autoridade.  

O início da expoente peça "Prélude à l'après-midi d'un Faune" – um poema 
sinfônico composto por Claude Debussy, entre 1892 e 1894 –, na qual uma melodia 
da flauta é evocada na representação do despertar de um fauno. A metonímia faz 
circular o flautista do palco à audição da plateia. Mesmo que esse intérprete esteja 
mimetizado no esconderijo de um fosso, as palmas finais reverenciam o fauno 
bailarino e o músico que melodicamente o representa. Essas considerações sugerem 
que o valor atribuído ao trabalho do solista extrapola as remunerações 
monetarizadas, e remetem ao lugar cobiçado do artista livre das exigências musicais 
de um maestro no momento da performance, um lucro. 
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Podemos a partir desse ponto pensar na função do spalla (ombro), título 
do líder mais qualificado para mediar as vozes que circulam entre o maestro e os 
sujeitos da orquestra, além de se responsabilizar pelos "solos". É possível apontar que 
as atividades atribuídas a esse líder não são apenas musicais, mas também 
relacionadas a outras demandas do trabalho, podendo inclusive ser responsável pela 
realização ou não de uma performance. O spalla da orquestra sinfônica é até os dias 
atuais representado por  um violinista. 

Transcrevo uma cena recente que problematiza a função aparentemente 
cobiçada, ocorrida no dia 4 de setembro de 2014. Em conformidade com o regimento 
interno, uma orquestra do Estado do Rio de Janeiro convoca uma assembleia para 
eleição do seu novo spalla, já que  o anterior se afastou devido a um curso de 
qualificação fora do Brasil. O grupo responsável pela condução dessa eleição foi 
escolhido entre os próprios membros da orquestra sinfônica, os quais eram 
representados por uma comissão artística formada por três músicos. É comum a 
baixa frequência de músicos nas assembleias promovidas pela instituição, mas esta 
obteve uma presença de 36 músicos, dos 74 que compõem o quadro orquestral. Em 
comparação às frequências anteriores, não é um número baixo. 

A assembleia marcada para as 10h30 teve seu primeiro candidato 
anunciado às 11h40. Até então, nenhum dos membros havia manifestado interesse no 
cargo, que não contemplava nenhum acréscimo salarial. Os músicos presentes 
manifestaram-se contra o prosseguimento da eleição devido à ausência de 
candidatos. A existência de apenas um não geraria concorrência, o que, segundo 
alguns presentes, acarretaria em um spalla não qualificado para a função. A diretora 
administrativa empenhou-se imediatamente em fazer contato telefônico com os 
violinistas ausentes a fim de convencê-los à candidatura; porém, nenhum dos 
consultados demonstrou o interesse. Os violinistas presentes à assembleia iniciaram 
uma manifestação entre os próprios, convencendo um dos seus a concorrer com o 
primeiro candidato anunciado. Com 33 votos favoráveis surge o novo spalla; o 
segundo candidato recebera apenas 3 votos. Após a eleição, o resultado anunciado 
afirmava uma necessidade imediata: o líder só poderia assumir o posto com o 
reconhecimento dos seus pares, demarcando então o lugar da sua diferença para 
cronologicamente ser deposto na próxima temporada artística. Uma vez admitido, a 
partir do texto de Bourdieu, As Formas de capital, que nenhum tipo de dominação se 
sustenta sem se fazer reconhecer.  

Encerro esta comunicação concluindo que, na qualidade de pesquisador 
nativo e músico de orquestra, mesmo com 16 anos de prática profissional ainda 
desconheço o que é uma orquestra sinfônica na totalidade dos seus aspectos estéticos 
e a relação complexa entre todos os agentes envolvidos na produção de uma 
performance, o que contribui qualitativamente para a desconstrução de um ideário e 
sedimenta o compromisso de registrar um conhecimento a mais sobre as práticas 
sonoras, a saber, as relações humanas e as suas vicissitudes..  

 Por fim, cito a Prof. Dra. Márcia Tiburi (2014, p. 144) em uma publicação 
recente, “Filosofia Prática”:  

 
Aquele que consegue sentir-se dentro e confortável nas circunstâncias 
sociais, econômicas e imaginárias de nossa sociedade talvez tenha feito 
manobras radicais de autoengano, ou nunca tenha pensado sobre o que 
significa viver. 
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