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Resumo: A escrita da História se faz por uma construção narrativa que nos apresenta diversos valores 
e práticas as quais muitas vezes a historiografia quer enfatizar e justificar, e faz isso em detrimento de 
outras tantas. Com isso temos várias situações dentro da História em que podemos refletir sobre qual 
temporalidade se prende a literatura, ou determinado autor, sobre determinado tema, e quais práticas 
valores e lugares se pretende negar com a narrativa feita. Devemos observar aqui a trajetória do violão 
no Rio de Janeiro, apresentada pela literatura sobre este tema, e buscar fazer uma reflexão sobre como 
a historiografia nos apresenta este instrumento e sua prática na cidade. 
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Este texto tem como objetivo fazer uma reflexão sobre como se montam e 
se direcionam os discursos presentes na literatura sobre o violão no Rio de Janeiro. 
Para tanto iremos observar alguns autores e conceitos relacionados a construção de 
discursos históricos, contemplando sempre as temporalidades presentes nestas 
narrativas e a construção da memória. Devemos pensar para quem se pensa um 
discurso, de onde ele parte e quais os objetivos em rememorar algo e esquecer outro. 
O que desejamos aqui é ponderar sobre as lacunas nos tempos, processos, modos e 
cotidianos esquecidos, ou escurecidos por uma prática historiográfica que muitas 
vezes busca alinhar e padronizar o que não tem alinhamento, o que não tem padrão. 

Fernando Catroga90 nos chama atenção para a memória, e nos apresenta a 
sua construção baseada nos afetos historiográficos. Catroga nos afirma que estes 
afetos têm relação direta com o grupo social ao qual faz parte, ou aos interesses que 
este grupo tem em relação ao meio para o qual se escreve. Com isso podemos perceber 
que com a construção da memória temos em jogo muitas vezes a afirmação de 
determinados grupos, práticas, valores e tradições, em busca da negação de tantos 
outros. A construção da memória passa sem dúvida pelo esquecimento, há uma 
relação tênue entre lembrança, memória e esquecimento. Deste modo temos em vista 
a reflexão sobre o que deve ser dito e o que não deve ser dito, e quais são as implicações 
disto para a construção de um discurso historiográfico. Será que o que é dito, é 
suficiente para abarcar toda a pluralidade presente em um meio social?  

Através do pensamento em relação a construção da memória podemos 
refletir sobre como a historiografia pode construir, inventar ou imaginar tradições, 
valores, culturas, grupos e comunidades. Temos aqui um pouco do que Eric 
Hobsbawn91 nos apresenta sobre a invenção de tradições, sobre como o discurso é 
capaz de criar classificações que podem até mesmo ser totalmente abstratas a 
realidade cotidiana de um meio social.  Podemos observar isto em uma pequena 
citação do autor: 

“Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas: tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
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91 HOBSBAWM, Eric. Invenção das tradições.Paz e Terra. 
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comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente uma 
continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível tenta-se 
estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado.”92 

Benedict Anderson93 faz uma observação sobre o que ele chama de 
comunidades imaginadas, onde teríamos uma anomalia do nacionalismo. Pois o autor 
chama a atenção para o modo como a historiografia pode agir para tornar 
comunidades imaginadas em algo que possa parecer real. Isto tem relação direta com 
a construção da memória, pois é através disto que se formam os discursos sobre 
determinados temas, assim como os seus ditos e não ditos. Devemos refletir também 
sobre as temporalidades empregadas no discurso histórico, e como elas se direcionam, 
ou são usadas para a ligação com determinadas tradições. Vamos nos basear aqui em 
reflexões feitas por José D’ Assunção Barros94 sobre o tempo, sobre a temporalidade e 
os discursos históricos. 

A História não deve ser presa a padrões que a limite em um território onde 
a reflexão e as mais variadas formas de interpretações não tenham lugar. A 
temporalidade não deve ser feita de uma forma progressiva e pontual. A História deve 
ser pensada e praticada sempre com a abertura de possibilidades, de temporalidades 
e de trajetórias. Pois o homem comum faz a História e é dele que se deve retirar as 
condições para se pensar o discurso histórico. Devemos meditar sobre uma questão, 
que a ordem temporal do discurso não deve, ou não precisa seguir a dos 
acontecimentos.  

As variadas percepções que podemos ter do tempo, podem e devem 
modificar as concepções do conhecimento histórico, ou seja, com a mudança em 
relação a observação temporal, modificamos a expressão que temos a respeito do 
tempo histórico e se inicia uma renovação do conhecimento. Essa renovação deve ser 
estimulada e refletida, pois as diversas temporalidades presentes no pensamento 
histórico devem ser analisadas para que o conhecimento se apresente da forma que ele 
deve se constituir, com diversidade de pontos de análise. 

Nos deparamos com variadas formas de se pensar e interpretar o tempo, e 
todas elas podem ser pensadas de maneira criativa. O imaginário em relação às 
condições e fatos históricos também se liga as condições de parâmetros relacionados 
a eventos e acontecimentos de escala nacional, pois desta maneira se padroniza um 
determinado espaço-tempo, onde as durações são pautadas nos eventos. Portanto 
cada nova concepção de tempo, cada nova temporalidade pensada e analisada leva a 
construção de discursos que não “matam” tudo o que está ao seu redor ou que o 
precedem. Isto faz com que os temas possam se abrir para cada vez mais para 
caminhos e observações das diversas temporalidades em cada meio, ou seja, o 
historiador e a historiografia têm alternativas para o discurso e a construção da 
memória. Pois as escolhas não podem ser inconscientes, devem ser feitas de maneira 
clara pelo pesquisador. Essa é uma forma de superarmos um pouco as velhas 
estruturas fundadas nas concepções progressivas e cronológicas de se pensar e montar 
o discurso histórico. 

Pensar o tempo dentro do discurso histórico é algo muito importante para 
a compreensão da memória que temos em comum. Pois há algumas diferenças entre 
o Tempo cronológico, o Tempo dos calendários e o Tempo cotidiano. O tempo dos 
relógios preenche alguns espaços que temos, sempre faz isso de forma mecânica. Já o 

                                                           
92  Idem 2, Página 9. 
93 ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Companhia das letras. 2008. 
94 BARROS, José D’ Assunção. Os usos da temporalidade na escrita da História. Saeculum. Revista de 
História. João Pessoa. 2005. 
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tempo dos calendários se faz não de forma mecânica, todavia de uma maneira que 
marca as datas e acontecimentos por lembranças. Por exemplo, o dia que nasceu, 
morreu, o dia que algum fato ocorreu. O cotidiano tem seu tempo marcado na 
experiência diária, no desenrolar dos fatos diários, semanais e mensais. Este tempo ao 
meu ver é o tempo mais próximo do homem comum, do trabalhador, daquele que 
move a estrutura da vida. O tempo dos acontecimentos, e não o tempo do capitalismo, 
onde os dias se tornam iguais, e se repetem em uma amarga e dolorosa roda mecânica 
do esquecimento. O tempo em nossa construção narrativa se faz e desfaz ao vento de 
desejos da historiografia. O que não temos em mente é o quão grave pode ser afirmar 
determinada linha de pensamento temporal, em detrimento de tantas outras, ou 
simplesmente o fato de não se afirmar a possibilidade de existência de outras formas 
de pensar e se postar no tempo. Talvez se torne um pouco demais afirmar isso, todavia 
a construção de discursos sobre determinados temas, sociedades e culturas já nos dão 
exemplos de como podem servir para justificar atitudes de combate e destruição por 
exemplo. Podemos observar isso com a construção de um discurso no Século XIX a 
respeito das fronteiras de colonização estadunidense, ou seja, a expansão para o oeste 
como ficou conhecida. Temos toda uma historiografia e literatura que constrói um 
discurso voltado para a afirmação do estadunidense, em formação, como sendo o 
ponto onde a linha progressiva da História levaria toda a civilização. Este discurso fez 
com que práticas e políticas públicas fossem aprovadas e justificadas no sentido de 
favorecer o avanço para a conquistas de terras a oeste. Um exemplo dessas práticas foi 
a remoção de nativos americanos de suas terras de origem para reservas delimitadas 
pelo governo dos Estados Unidos. Nesta prática milhares de nativos morreram e 
algumas tribos deixaram de existir. O que se chama a atenção aqui é maneira como o 
discurso histórico sobre determinado tema pode ter força e atingir diretamente a vida 
do homem. 

Luiz Costa Lima95 nos fala sobre os relatos na história e como as suas 
diferenças podem se fazer para atentar para com a vontade do historiador. Podemos 
ter relatos que não se preocupem tanto com relatar que o que de fato ocorrera não foi 
tudo exatamente o que se ouviu dele, temos atestações das mais diversas dos 
acontecimentos. Até mesmo opiniões e fatos que nos ficam velados. Ele nos apresenta 
que o relato exemplar pouco tem relação com o historiográfico, ao invés de um registro 
histórico, ele se comporta como um apólogo um pouco mais desenvolvido. Indo mais 
além podemos ver que as histórias, ou a história é o relato dos meios dos quais 
devemos fazer ou deixar de fazer. Temos uma história como um espelho das virtudes 
e vícios. Com este modo de observar a História temos a passagem de um tom 
especulativo para um tom empírico no seu discurso, o que os faz ter uma ação sobre o 
evento, ele mesmo tem uma ação reflexiva sobre si próprio. O evento, o fato, o 
acontecimento, não é por si só História, ele depende de um ato reflexivo sobre si 
mesmo, o que trará um conhecimento ainda nascente para a luz dos estudos. Há 
diferença entre pensar a História como algo que se processa lentamente e 
espontaneamente, se movendo através de conflitos e interesses. A escrita da História 
que se dá pelo entender, explicar a razão do acontecimento. Esta supõe uma 
intervenção de uma atitude interpretativa. A escrita histórica sem dúvida converte 
uma enorme heterogeneidade de fatos, de temporalidades, de pluralidades culturais, 
sociais, econômicas e cotidianas em um conjunto temporal que pode ser explicado. 
Teríamos uma História crua, uma acontecendo de maneira espontânea e uma outra 
através da construção historiográfica. Destas a construção historiográfica se 

                                                           
95 LIMA, Luiz Costa. Pergunta-se pela escrita da História. Varia História. Belo Horizonte, vol 22 nº 35. 
Julh/Dez 2006. 
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mantinha, ou ainda se mantem, demasiado preso no ponto de vista. E deste modo 
temos o que pode se tornar perigoso por um viés historiográfico, no que já foi 
mencionado, pois quando o ponto de vista retira a importância e o valor de outros 
pontos, não pensando e demonstrando a existência de inúmeras “verdades”, se 
limitando a uma linha de pensamento que muitas vezes se torna progressiva e 
evolutiva, criando memórias que são incapazes de informar a existência de uma 
realidade plural, no seu sentido sócio cultural. 

O “Não dito” da escrita historiográfica é tão importante quanto o que foi 
dito, pois é através dele que percebemos as escolhas e os caminhos feitos pelo 
pesquisador no seu momento de análise e estudo. É bem sabido que não há a 
possibilidade de abarcar uma totalidade de fatos em uma pesquisa historiográfica, 
porém o que se torna problemático na análise é tomar o ponto de vista como único e 
verdadeiro, sendo ele o que explicaria todas as questões de uma sociedade por 
exemplo. Temos uma interessante afirmação de Michael de Certeau sobre a 
observação e análise historiográfica, que ilustra bem o que se pretende mostrar; 

“Agora, sabemos a lição na ponta da língua. Os "fatos históricos" já são 
constituídos pela introdução de um sentido na "objetividade". Eles enunciam, na 
linguagem da análise, "escolhas que lhes são anteriores, que não resulta, pois, da 
observação – e que não são nem mesmo "verificáveis", mas apenas "falsificáveis" 
graças a um exame crítico. A "relatividade histórica" compõe, assim, um quadro onde, 
sobre o fundo de uma totalidade da história, se destaca uma multiplicidade de 
filosofias individuais, as dos pensadores que se vestem de historiadores.”96 

A questão da análise histórica no que diz respeito as escolhas que são feitas 
pela historiografia nos mostra exatamente o que Certeau nos fala. Temos escolhas já 
previamente estabelecidas, grupos para os quais se escreve que esperam receber algo, 
uma ligação a determinadas tradições que podem ser totalmente diferentes das 
questões que se analisa, fazendo com que o discurso seja voltado para algo externo ao 
que se fala. Lembramos aqui de Catroga e seu estudo sobre a construção da 
memória, quando nos mostra que a formação de um discurso histórico passa por 
vários fatores como luta por poder social, cultural ou econômico, justificativas para 
lugares sociais e condições históricas ou dar valor social a alguns grupos e meios. Estas 
condições podem e fazem com que o que é escrito não seja observado durante a 
pesquisa. Não há tanto espaço para isso, temos um grande aspecto já escolhido 
previamente que é em alguns casos posto de forma forçosa dentro de um padrão que 
não pertence e não abarca o que está presente no meio ao qual se escreve e analisa. 

Jacques Le goff em sua obra “História e Memória”97traça um parâmetro 
sobre as concepções de memória. É interessante pensar os seus aspectos étnicos, orais 
e escritos. Ele nos fala de um desenvolvimento da memória que vai desde a oralidade 
até a escrita. É importante para este texto que se fale um pouco de algumas questões 
que este autor nos apresenta sobre a memória e suas concepções. Para ele, com o 
desenvolvimento da escrita a memória coletiva assume duas funções; uma 
comemorativa. “A memória assume então a forma de inscrição e suscitou na época 
moderna uma ciência auxiliar da história, a epigrafia” (Le Goff 1990 Pág 372.). E 
outra forma de memória com objetivos de escrita é o documento escrito num suporte 
especialmente destinado a escrita, como o pergaminho, papiro e papel. Para o autor a 
evolução da memória ligada a difusão da escrita depende essencialmente da evolução 
social e do desenvolvimento urbano. Há uma instituição da memória que acaba se 
tornando História, pois há a criação de instituições de memória, como reis que criam 

                                                           
96 CERTEAU, Michael de. A escrita da História. Forense universitária, Rio de Janeiro pág 57. 
97 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Editora Unicamp. São Paulo, 1990. 
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bibliotecas, arquivos e museus, onde ficam arquivados nos mais variados tipos de 
documentos os seus feitos. É aqui, segundo Le Goff , que temos a linha tênue onde 
memória se torna História. O autor chama a memória escrita de memória artificial. 
Ele nos fala ao descrever uma espécie de trajetória dos usos da memória, a sua função 
e o seu domínio de acordo com os interesses em voga. O autor a todo momento busca 
nos demonstrar os usos da memória e como ela se torna importante para o 
desenvolvimento social na história da humanidade;  

“A memória coletiva sofreu grandes transformações com a constituição das 
ciências sociais e desempenha um papel importante na interdisciplinaridade que tende 
a instalar-se entre elas. A sociologia representou um estímulo para explorar este novo 
conceito, assim como para o conceito do tempo.”98 

O autor nos fala de uma História que deveria ser feita com parâmetros na 
memória coletiva, a partir dela, que renunciaria uma temporalidade linear em proveito 
dos tempos vividos e múltiplos, nos níveis em que o individual se enraíza no social e 
no coletivo. Uma história que se fermentaria a partir do estudo dos lugares na memória 
coletiva. Fica uma última e importante afirmativa de Le Goff para este texto; 

“A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que 
a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.” 99 

Não iremos aqui fazer uma revisão bibliográfica sobre cada obra e autor que 
trata do tema do violão e sua trajetória no Rio de Janeiro, o que temos em mente aqui 
é fazer uma reflexão de como são moldados os discursos históricos. Temos aqui o 
exemplo dado sobre a música, sobre o violão, mas a intenção deste texto é deixar um 
pequeno questionamento, um pequeno ponto para refletirmos sobre os caminhos que 
são tomados na construção das narrativas históricas, e quais implicações isto tem em 
relação ao objeto de estudo, ao que está sendo analisado em uma pesquisa. Devemos 
observar algumas questões sobre a História e sua escrita, sobre o fazer historiográfico, 
para assim podermos refletir sobre caminhos tomados durante os processos de 
pesquisa, durante os nossos processos de pesquisa, para que possamos ter uma maior 
clareza sobre o nosso fazer historiográfico enquanto historiadores da música.  

No caso do violão e sua trajetória no Rio de Janeiro podemos citar algumas 
obras importantes para tanto, afim de deixar um caminho para que esta reflexão possa 
ser feita. Temos “Violão e identidade nacional”100 de Márcia Taborda, “O Violão na 
sociedade carioca( 1900-1930 ) ; Técnicas, estéticas e ideologias”101 de Fernanda 
Cerqueira,  “História do Violão”102 de Norton Dudeque, “Violão carioca nas ruas, nos 
salões e na universidade: uma trajetória”103 de Graça Alan, “Hybridity and 
segregation in the Guitar Cultures of Brazil” 104 de Ana Suzel Reily, “The brazilian 
guitar of Dilermando Reis”105 de David Jerome, “Nicanor Teixeira: A música de um 

                                                           
98 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Editora Unicamp. São Paulo, 1990. Página 407. 
99 Idem 8. Página 411. 
100 TABORDA, Marcia Ermelindo. Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro 1830/1930.Rio de 
Janeiro.Civilização Brasileira.Rio de Janeiro. 2011. 
101 PEREIRA, Fernanda Maria Cerqueira.O Violão na sociedade carioca( 1900-1930 ) ; Técnicas, 

estéticas e ideologias.Dissertação de mestrado. Escola de Música UFRJ. Rio de Janeiro, 2007. 
102 DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: UFRP, 1994. 
103 JOSÉ, Graça Alan. Violão carioca nas ruas, nos salões e na universidade: uma trajetória.Rio de 
Janeiro, UFRJ, 1995. 
104REILY, Suzel Ana. Hybridity and segregation in the Guitar Cultures of Brazil. In Guitar 

Cultures. Oxford, New York. 2001. 

 
105 JEROME, David. The brazilian guitar of Dilermando Reis. California.2005. 
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violonista-compositor brasileiro” 106 de Maria Haro,  “Choro, do quintal ao 
Municipal”107 de Henrique Cazes, “Dilermando Reis, Sua Majestade, o Violão”108 de 
Genésio Nogueira, “. Pequena história da música popular brasileira: da modinha à 
lambada”109 de José Ramos Tinhorão. Todas essas obras citadas nos apresentam um 
caminho sobre a trajetória que o violão possa ter tomado no Rio de Janeiro e como se 
deu sua prática e utilização. Podemos utilizar estas obras e autores para fazer uma 
reflexão inicial sobre o Violão e observar como ele é apresentado na literatura, 
pensando as questões de temporalidades, memória, construção de tradições e valores, 
para que assim possamos iniciar uma trajetória historiográfica que entenda bem qual 
é o parâmetro utilizado pela historiografia deste tema e que possa estabelecer uma 
relação mais ligada a pluralidade do meio ao qual se escreve. 
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