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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

O Colóquio de Pesquisa em Música da UFRJ, promovido pelo Programa de Pós-

graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, vem se consolidando como um 

evento de suma importância na divulgação da pesquisa em música produzida 

atualmente nesta universidade. Em sua 14ª Edição, reúne 43 artigos, demonstrando 

resultados finais ou parciais dos projetos de pesquisa de orientandos e pesquisadores, 

nas diversas linhas de pesquisa oferecidas pelo programa, como contribuição à 

comunidade acadêmica brasileira. 

A publicação dos trabalhos apresentados no 14º Colóquio é organizada em cinco linhas 

de pesquisa, agrupadas em dois volumes.  

O primeiro volume inclui as áreas de Educação Musical (trabalhos na linha Educação 

cultura e pensamento) e Musicologia (trabalhos nas linhas Etnografia das práticas 

musicais e História e documentação da música brasileira e ibero-americana) 

No segundo volume, são concentrados os trabalhos da área de Processos criativos 

(linhas Poéticas da criação musical e Práticas interpretativas e seus processos 

reflexivos). 

Esperamos que a produção aqui publicada sirva efetivamente de referência e 

motivação para o surgimento de novos projetos, especialmente nessa fase tão 

importante em que adentra o programa, com o início do curso de Doutorado, que 

certamente enriquecerá quantitativa e qualitativamente as atividades dos futuros 

colóquios. 

Com esta publicação, o PPGM-UFRJ abre o diálogo com a comunidade acadêmica 

nacional, compartilhando tendências e caminhos de suas pesquisas e ensejando o 

desenvolvimento de novas oportunidades de intercâmbio de conhecimento. 
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Resumo: O presente trabalho, ainda em andamento, teve inicio no segundo semestre de 2015 e faz 
parte do programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas 
especificamente da linha de pesquisa Educação, Cultura e Pensamento, e vinculado ao projeto 
Musicalidade Abrangente. A pesquisa pretende investigar como está ocorrendo à inserção dos 
conteúdos de música popular em cursos de nível superior do Brasil, tendo como campo de estudo duas 
Universidades públicas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).  

Palavras-chave: Ensino e aprendizado da música popular; Música popular nas universidades; 
Conteúdos de música popular, Cursos de nível superior; Musicalidade Abrangente. 
 

Introdução 
 
Este artigo propõe apresentar parte da pesquisa de mestrado iniciada no 

segundo semestre de 2015 no programa de pós-graduação em música da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, mas especificamente dentro da linha de pesquisa Escola, 
Cultura e Pensamento, e do projeto de pesquisa Musicalidade Abrangente, 
coordenando por Sérgio Álvares.  

A pesquisa encontra-se em fase inicial, ainda em estruturação dos objetivos, 
revisão bibliográfica e coleta de dados, sendo assim este recorte apresentará as 
reflexões e resultados obtidos neste primeiro semestre de pesquisa. Nesse sentido 
serão focalizados os objetivos, metodologia e questões norteadoras da pesquisa, 
referencial teórico, reflexões sobre o tema e resultados encontrados. 

O estudo pretende investigar as premissas pedagógicas e musicais 
presentes na inserção dos conteúdos de música popular em duas Universidades com 
historicidades distintas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (teve sua 
escola de música fundada em 1841 como Conservatório de Música do Rio de Janeiro) 
e a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (o Instituto de Artes teve início 
em 1970 como Escola de Música e em 1989 foi fundado o curso de Música Popular, 
primeiro do gênero no Brasil). 

A música popular vem se tornando um assunto relevante ao cenário 
internacional de Educação Musical desde 1960, com a entrada do jazz para a educação 
musical formal dos EUA, quando passou também a ser tema de conferências da 
Internarional Society for Music Education, entre outras instituições, e merecendo 
trabalhos relevantes de teóricos da área (GREEN, 2001). 

 No entanto, ainda segundo Green, investigações detalhadas sobre a 
natureza específica das práticas de aprendizagem de música popular são ainda raras 
(GREEN apud Lima 2001, p.6), e a quantidade de trabalhos na área ainda não 

mailto:scs.gabriela@gmail.com
mailto:salvaresbr@gmail.com
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corresponde à relevância do assunto para a educação musical contemporânea, se 
pensarmos em relação ás demandas crescentes criadas pelos músicos populares que 
procuram as instituições de ensino de música para complementar sua formação. A 
partir disto evidencia-se a importância de uma revisão dos estudos sobre a inserção da 
música popular nas instituições de ensino, a aprendizagem de músicos populares e 
sobre a proposta de articulação entre prática e aprendizagem em contextos diversos. 

Após recentes pesquisas e debates sobre o tema, a inclusão da música 
popular como conteúdo nas aulas de música, dentro dos mais diferentes níveis, já é 
vista com maior naturalidade. Arroyo aponta que ao incluir um tipo de música que 
durante muito tempo esteve às margens de sistemas formais de ensino musical, como 
é o caso da música popular, é preciso pensar em metodologias que sejam mais 
apropriadas à situação (ARROYO, 2001). 

Sendo assim, parto da constatação de uma situação conflituosa que se 
estabelece entre: (a) as inúmeras formas de concepção, percepção e atividades 
musicais originadas de uma igualmente grande variedade de manifestações musicais 
instituídas através de funções, necessidades, possibilidades e ideias na 
heterogeneidade de formas culturais presentes na nossa sociedade atual; (b) a certa 
rigidez formal e disciplinas, a univocidade de concepção e de vinculo com o 
conhecimento exigidas pela forma escolar (GUY, LAHIRE, THIN, 2001) ainda 
hegemônica nas instituições de ensino brasileiras.  

Diversos autores, dentre eles Sandroni (2000), Arroyo (2001) e Green 
(1997, 2001, 2006, 2010), refletem sobre essa problemática e apontam algumas 
soluções para o ensino da música popular em ambientes formais de ensino de música. 
Porém, apesar da discussão sobre o tema já existir há algum tempo, Green afirma que 
apenas recentemente as estratégias de ensino estão efetivamente mudando. 
Compreender os contextos nos quais a música popular acontece, bem como suas 
formas de transmissão de conhecimentos, práticas, valores, filosofia e conceitos, 
torna-se de suma importância para que o trabalho do professor e o uso dessa música 
sejam significativos. Nesse sentido, o que passa a ter maior importância não apenas o 
“produto” em si, ou seja, o conteúdo; o que realmente importa é o “processo”, ou seja, 
a “autenticidade da aprendizagem musical” (GREEN apud Couto 2006, p. 114). 

Objetivos e Procedimentos metodológicos 
 

O trabalho em questão caracteriza-se pela pesquisa da inserção da música 
popular dentro do ensino superior de música, como conteúdo e curso de bacharelado, 
ou ambos. Através de uma análise descritiva irá se refletir sobre a situação da música 
popular nas universidades e expressar através de um mapa desta situação os dois casos 
avaliados, caso se faça necessário ao final da pesquisa será feito uma análise 
comparativa com o material coletado.  

Sendo assim, esta pesquisa classifica-se como um estudo de caso dentro da 
área da pesquisa qualitativa, que considera a relação entre mundo real e sujeito e que 
não é possível separar o mundo objetivo da subjetividade do sujeito. Através de 
processos de coleta e análise etnográficos, ou seja, através de observação participativa 
e entrevistas semi-estruturadas pretende-se responder as questões principais da 
proposta. 

As análises serão descritivas e, possivelmente, comparativas entre si, 
cruzando as informações colhidas com as entrevistas com as informações colhidas com 
as observações, a partir de categorias de classificação organizadas a partir dos próprios 
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dados (como sugerem Beaud e Weber, 2007). O processo e seus significados são os 
focos principais desta abordagem (SILVA & MENEZES, 2001).  

 Pretende-se investigar mais especificamente as premissas educacionais e 
musicais presentes nas propostas pedagógicas dos cursos e currículos de música 
popular pesquisados, isto será feito através dos seguintes enfoques metodológicos: (a) 
caráter descritivo, concentrando-se na descrição ou documentação de um fenômeno 
ou conjunto de fenômenos, podendo ter uma abordagem subjetiva ou objetiva; (b) 
caráter participativo, onde o pesquisador compartilha a vivência dos sujeitos 
pesquisados através da observação das ações educativas dos professores nas 
disciplinas específicas de ensino de instrumento e prática coletiva dos cursos, o modo 
como os alunos recebem tais ações educativas, suas expectativas e avaliações (ainda 
que parciais) sobre os cursos dos quais participam; (c) caráter etnográfico, buscando 
compreender, na imersão da cotidianidade os processos explorados; e (d) entrevistas, 
através de entrevistas semi-estruturadas coletar a opinião e vivencia dos participantes 
deste processo, professores, alunos e músicos atuantes na região das universidades. 

 Assim pretende-se propor possíveis caminhos para o futuro da música 
popular no ensino superior a partir dos cursos e currículos estudados e cooperar para 
com os profissionais e pesquisadores da educação musical, música popular, e demais 
interessadas no tema através da produção de material acadêmico-científico como este 
artigo. Por serem recentes, as transformações pedagógicas com esse repertório 
aparecem como uma tarefa árdua que ainda requer o empenho e a dedicação dos 
personagens envolvidos no cenário educacional. 

Referencial Teórico 
 
 A pesquisa se fundamentará em diferentes autores da área da educação, 
educação musical e história da música. A seguir serão abordados de forma parcial 
alguns conceitos bases do referencial teórico utilizado na fundamentação da presente 
pesquisa, tais como: (a) o conceito de comprhensive musicianship caracterizado por 
Willoughby (1971); (b) os processos de produção, transmissão e aquisição de 
conhecimento musical, proposicionais e não-proposicionais, delineados por Álvares 
(2006); (c) os conceitos de educação formal, não-formal e informal definidos por 
Libâneo (1998); e (d) os conceitos de significado musical e ensino e aprendizagem da 
música popular defendidos por Green (1988, 1997,1999). 
 O conceito de musicalidade abrangente, relativo ao projeto de pesquisa da 
qual este trabalho faz parte, será um dos referencias teórico-metodológico da pesquisa. 
Musicalidade abrangente é um termo utilizado por Álvares para descrever a 
interdisciplinaridade na vivência musical. O termo foi traduzido por Álvares (2011) do 
conceito Comprehensive Musicianship, proposto em meados de 1960 nos EUA. A esse 
conceito foram adicionados por Álvares os conceitos de saber não proposicional e os 
conceitos de Libâneo (1999) sobre educação formal, educação não formal, e a educação 
informal. A musicalidade abrangente propõe uma abordagem interativa incentivando 
a transdisciplinaridade de áreas muitas vezes segmentadas nos processos de formação 
acadêmica ou mesmo na vivência musical do indivíduo. O Conceito de integração é 
central à definição de musicalidade abrangente, descreve-se como um processo 
integrado de experimentação nas diversas formas de vivência musical encontradas no 
cenário multi-etnográfico brasileiro (ÁLVARES, 2011). Sendo assim sem 
desconsiderar as sub áreas da música e sua conveniência para um aprofundamento 
especializado, a musicalidade abrangente propõe uma abordagem transversal nas 
disciplinas em que a música se fragmentou durantes os últimos séculos. Um enfoque 
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interdisciplinar pode proporcionar uma vivência musical mais significativa, expansiva 
e integralizada (Álvares 1999, 200). 
 Este estudo aborda os processos de produção, transmissão e aquisição de 
conhecimento musical segundo os conceitos de saber proposicional e não-
proposicional delineados por Alvares (2006). Segundo o autor, durantes anos, o saber 
proposicional ficou associado ao conceito de posse de uma determinada informação 
que contém credibilidade e validade, e que possa ser disponibilizada por meio de 
linguagem verbal ou escrita, referindo- se ao saber apenas quando tarefas que exigem 
uma complexidade cognitiva e comportamental possam ser efetivadas. Sob outra 
abordagem, o conceito de saber não-proposicional valida o saber adquirido de forma 
não-sistemática, adquirindo um valor educacional distinto e não- proposicional 
(ALVARES, 2006, p. 430). 
 Levando-se em consideração que a musica popular possui normalmente um 
modelo de transmissão e ensino aprendizagem de conhecimento diferente do modelo 
tradicional de educação musical, ocorrendo de forma informal e ou não-formal, este 
estudo refere-se aos conceitos de educação formal, não-formal e informal definidos 
por Libâneo (1998). Para Libâneo, as práticas educativas não se restringem à escola, 
elas ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social 
humana, de modo institucionalizado ou não. Entre essas práticas, há as que acontecem 
de forma difusa e dispersa, são as que ocorrem nos processos de aquisição de saberes 
e modos de ação de modo não intencional e não institucionalizado, a educação 
informal. Há, também, as práticas educativas realizadas em instituições não 
convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e sistematização, 
caracterizando a educação não formal. E existem, ainda, as práticas educativas com 
elevados graus de intencionalidade, sistematização e institucionalização, como as que 
se realizam nas escolas, conservatórios, cursos superiores ou em outras instituições de 
ensino, abrangendo o que Libâneo denomina educação formal. 
 Segundo Green (2001) a música tem significado à medida que as pessoas a 
entendem como tal em primeiro lugar; caso contrário, não conseguiríamos distinguir 
música de qualquer outra coleção de som e silêncio. Sendo assim, cada indivíduo 
responde de uma forma diferente a determinado tipo de música, portanto se faz 
necessário em sala de aula levar em consideração as experiências e culturas musicais 
individuais de cada aluno. Sobretudo quando falamos de música popular, que é 
considerada uma categoria ampla, agregando diversos estilos, culturas e expressões 
diferentes. Este estudo baseasse nesta concepção de significado musical, levando 
ainda em consideração uma das mais fortes, e talvez implícitas delineações 
transmitidas pela música popular, a noção de que os seus músicos adquirem 
habilidades e conhecimentos sem qualquer necessidade aparente de formação prévia. 
Mesmo sendo cada vez mais comum os músicos populares fazerem aulas formais e até 
se graduarem em música popular hoje em dia, todos os músicos populares se envolvem 
no que se tornou conhecido como práticas de aprendizagem informal. E segundo 
Green, essas práticas diferenciam-se enormemente dos procedimentos educacionais 
musicais formais e dos modos como as habilidades e conhecimentos da música clássica 
têm sido adquiridos e transmitidos, pelo menos durante os dois últimos séculos 
(GREEN, 2002). Sendo assim se faz necessário considerar esse modelo de 
aprendizagem musical dentro da sala de aula, na formação dos currículos dos cursos 
e/ou matérias de musica popular, e nas estratégias de ensino adotadas para a 
transmissão destes conteúdos para que a inserção dos conteúdos de música popular 
dentro das instituições formais de ensino possa fazer sentido. 
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Resultados Esperados 
 

 A pesquisa encontra-se em fase inicial e ainda não obteve resultados 
concretos, apenas constatações, dentre elas é importante ressaltar que acredita-se que 
o estudo se faz necessário devido a recente inclusão de cursos de música popular nos 
circuitos acadêmicos, circuitos estes que possuem uma historicidade musical e 
educacional pautada na música erudita, portanto se faz necessário entender como e o 
porquê está inclusão está ocorrendo. Sendo assim, para um melhor entendimento da 
situação e possíveis melhoras educacionais neste processo é preciso colocar em 
discussão as seguintes questões: o ambiente das universidades, os currículos, 
professores, formação dos professores, demanda dos alunos, contextos e cenários das 
práticas de aprendizagem dos alunos ingressantes, preparo para o mercado de 
trabalho e padrões sobre atitudes e comportamentos em relação ao fazer musical 
impostos pela música e didática já presente nas instituições.  

                    “Nesse processo, rever e transformar representações sobre o 
fazer musical, entretanto, deve acontecer com a consciência de que os contextos 
escolares/acadêmicos recriarão as práticas musicais dentro dos aspectos que 
particularizam essas instituições como espaços culturais” (ARROYO, 2001, pg. 67). 
Partindo desta abordagem de Arroyo, pretendo como sujeito participante, investigar a 
inserção da música popular nas universidades, para compreender melhor como isso 
se dá e contribui para a discussão em torno do desenvolvimento educacional, melhoria 
do ensino de música, visto agora ele ser obrigatório na educação básica, em acordo 
com a lei 11769/2008, e o alinhamento entre a demanda sociocultural musical e sua 
possibilidade de desenvolvimento dentro das instituições escolares (principalmente as 
públicas), sempre levando em consideração a diversidade de manifestações musicais 
consideradas populares. 

 A pesquisa também pretende contribuir para as discussões, intensas e 
numerosas no campo da educação musical, sobre a diversidade de manifestações 
musicais, estudos de aquisição e transmissão de conhecimento musical em educação 
formal, estudos sobre música popular e a multiplicidade de concepções e modos de 
perceber e produzir músicas, principalmente no campo da música popular, e sobre o 
conflito que essa diversidade musical enfrenta ao adentrar no mundo educacional 
sistematizado, hierarquizado, abstrato universalizado e absoluto proposto pela forma 
escolar, mesmo no nível universitário. 
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Resumo: O presente texto trata-se do projeto de pesquisa de mestrado em música, em andamento, que 
investiga a utilização do ukulele como uma ferramenta para o ensino-aprendizagem coletivo de música. 
Será realizada uma prática musical com o ukulele em uma turma de terceiro ano do ensino fundamental 
I, da rede municipal de educação de Guarapari, Espírito Santo. Ainda, serão levantados dados sobre 
práticas educacionais que utilizam o ukulele para o ensino musical. O trabalho terá ancoragem em 
autores da educação, da educação musical e nos estudos sobre o uso do ukulele no ensino musical. A 
pesquisa terá uma abordagem qualitativa e fenomenológica. 

Palavras-chave: ukulele; ensino coletivo; musicalidade abrangente. 
 

 

Introdução 
 

O ensino coletivo tem sido uma relevante forma para a iniciação ao estudo 
de música em ambientes educacionais e sociais (CRUVINEL, 2005; YING, 2007). 

Observa-se que as modalidades mais comumente praticadas no Brasil em 
projetos musicais coletivos envolvem as atividades de canto coral, o ensino do violão, 
da flauta-doce, de instrumentos de percussão, de instrumentos de sopro, do violino e 
outros da mesma família de cordas, etc. Vários educadores têm pesquisado o ensino 
coletivo de música. Como exemplo, pode-se citar: (a) Penteado (2007), que estudou a 
utilização da flauta-doce nas primeiras séries do ensino fundamental; (b) Cruvinel 
(2005), que pesquisou o ensino coletivo de cordas em projetos sociais; (c) Ying (2007), 
que investigou o ensino coletivo de música através do violino; (d) Tourinho (1995), que 
analisou o ensino de violão em grupo; (e) Ducatti (2005), que estudou o ensino de 
piano em grupo; (f) Clemente (2014) que pesquisou o canto coral; e (g) Leme (2012) 
que analisou o ensino coletivo de sopros. Recentemente, o ensino coletivo de música 
através do ukulele tem se mostrado viável em alguns contextos educacionais 
brasileiros (COSTA, 2013; VIVAS, 2015). 

O presente projeto de pesquisa propõe-se a investigar o uso do ukulele como 
uma ferramenta para o ensino-aprendizagem coletivo de música no contexto da escola 
regular e/ou outros ambientes educacionais. 

O ukulele é um instrumento de quatro cordas dedilhadas, inicialmente 
feitas de tripas e atualmente de nylon e/ou outros materiais, popularizado na cultura 
musical do Havaí (SILVA, 2010; DIX, 1853 apud KING; TRANQUADA, 2003). 

Esta proposta de pesquisa visa dar continuidade aos estudos que tenho 
desenvolvido sobre o uso do ukulele na educação musical. No final de 2011 iniciei as 
minhas pesquisas e práticas docentes em música com o ukulele na modalidade de aulas 
particulares individuais. Nos anos de 2012, 2013 e 2014, comecei um projeto-piloto no 
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qual trabalhei o ensino coletivo de música através do ukulele com alunos do Projeto 
Educacional Orquestra de Violões Sons do Coração da rede municipal de educação de 
Guarapari, no Estado do Espírito Santo. Em 2013, no meu trabalho de conclusão de 
curso de Licenciatura em Música, investiguei o ensino coletivo de música a partir do 
ukulele. Atualmente continuo ministrando aulas particulares individuais de ukulele, 
inclusive na modalidade à distância através de aulas online, e; dentro do referido 
projeto musical. Observei também o uso do instrumento: (a) no projeto de 
musicalização infantil da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), em Vitória 
- ES; (b) no projeto social do Instituto Preservarte, em João Neiva - ES; (c) no Projeto 
Oficina Escola de Ukulelê, no município de Presidente Figueiredo - AM; (d) nas 
práticas educacionais particulares e coletivas do Professor Vinícius Vivas, Rio de 
Janeiro - RJ; (e) nas práticas educacionais particulares do Professor Raimundo 
França, Brasília - DF; e (f) nos relatos sobre o uso do ukulele para o ensino de música 
dentro da sala de aula, em países como Canadá, Reino Unido, Suíça e Nova Zelândia 
(WILKES, 2009). Ademais, é possível verificar a frequente aparição, na mídia 
televisiva e na internet, de músicos profissionais, amadores e crianças, tocando o 
instrumento, o que demonstra a crescente popularidade do instrumento no Brasil nos 
últimos anos. 

De maneira geral objetiva-se, a partir desta pesquisa, analisar a utilização 
do ukulele como uma ferramenta para o ensino coletivo de música na escola regular 
e/ou outros ambientes educacionais. Especificamente, será realizada uma prática de 
ensino de música com o ukulele dentro da sala de aula, em que o pesquisador será o 
professor de música, em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, da rede 
municipal de educação de Guarapari - ES. Também pesquisar-se-á o ensino coletivo 
de música, e; o ukulele, em relação à origem, organologia, afinações, técnicas de 
execução, escrita, etc..., e o seu uso na educação musical, através do levantamento de 
dados sobre metodologias de ensino utilizadas, recursos, docentes, público alvo, 
materiais didáticos, dentre outros, de contextos educacionais brasileiros e de outros 
países, que utilizem o instrumento para o ensino coletivo de música.  

A relevância deste trabalho pode ser justificada pelo fato de o mesmo 
pesquisar novas possibilidades didáticas para o ensino de música na sala de aula, já 
que é recente a inserção do ukulele em algumas práticas musicais coletivas no país. 
Assim sendo, o tema é bastante atual e relevante já que, a partir da Lei 11.769/2008 
(BRASIL, 2008), oficialmente válida a partir de 2011, reiterou-se a presença da música 
como conteúdo obrigatório do currículo escolar. Portanto, este projeto de pesquisa 
pode contribuir para a adequação dos conteúdos programáticos na grade curricular da 
educação pública brasileira. 

A escolha do ukulele para o ensino de música pode ser justificada por 
algumas vantagens de sua utilização. Conforme os educadores musicais Hill e Doane 
(s.d.), o ukulele é um ótimo instrumento para ser usado no ensino de música na sala 
de aula, pelas seguintes características: (a) por questões de portabilidade, já que é um 
instrumento pequeno; por produzir um som suave; (b) pelo fato de ser um 
instrumento solo; (c) por ser ideal para o treinamento auditivo; (d) por poder se 
ensinar harmonia e melodia; (e) por poder tocar músicas de qualquer gênero musical; 
(f) por poder propiciar que o aluno cante e toque ao mesmo tempo; e (g) pelo fato de 
ser divertido. Lawrence (2012) destaca que pelo fato de o instrumento ser de tamanho 
pequeno, as crianças dos estágios iniciais têm mais facilidade de manuseá-lo, 
comparando-se ao violão, por exemplo. A partir das minhas experiências com o 
ukulele como educador musical nos contextos já referidos, pude notar muitas das 
vantagens citadas por esses autores. Observei que, principalmente para as crianças 
menores, entre 7 e 10 anos, o manuseio do ukulele se mostrou mais fácil que o do 
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violão, por exemplo. Isso pode ser justificado pelo fato de as cordas serem de nylon e, 
por isso, gerarem menor tensão ao instrumento. Mesmo comparando-o ao violão, 
também com cordas de nylon, que é bastante utilizado em projetos educacionais, a 
tensão das cordas no ukulele é menor e, desta maneira, não machuca tanto os dedos 
como aquele. Há ainda o fato de o instrumento ser menor, o que proporciona maior 
conforto para as crianças menores tocarem. Além disso, os alunos ficam animados com 
um instrumento de pequeno porte, segundo eles parece de brinquedo, e com 
sonoridade tão peculiar. 

Outro ponto que justifica a pesquisa é que após a revisãode várias pesquisas 
acadêmicas no âmbito do ensino coletivo de música no Brasil, principalmente nas 
publicações feitas pela Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), pela 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), das 
Faculdades de Música, dentre outras, foram encontrados apenas quatro trabalhos 
acadêmicos, sendo dois do presente autor, que relatassem a utilização do ukulele 
dentro do contexto educacional musical brasileiro. Portanto, o trabalho poderá 
fornecer aos profissionais da educação musical subsídios teóricos para futuras 
pesquisas e práticas docentes no que se refere à aplicação do ukulele na educação 
musical. 

Referencial Téorico 
 

O trabalho será fundamentado em diferentes autores de áreas da educação, 
da educação musical em geral, dos trabalhos sobre o ensino coletivo de música, e de 
pesquisas sobre o uso ukulele na educação musical. 

A seguir serão abordados, de forma parcial, alguns pressupostos do 
referencial teórico utilizado na fundamentação da presente pesquisa. 

Um dos referenciais teórico-metodológicos da pesquisa será o conceito de 
musicalidade abrangente. O termo foi traduzido por Álvares (2011) do conceito 
Comprehensive Musicianship, proposto em meados de 1960 nos EUA. O conceito 
inicial de musicalidade abrangente se refere a uma abordagem ou atitude e não a um 
método para o aprendizado musical. Tal concepção envolve os seguintes pressupostos, 
aplicáveis a todos os níveis educacionais: (a) o desenvolvimento de competências na 
criação musical, performance, escuta crítica e análise; (b) a experiência com a 
totalidade de estilos musicais,  particularmente os do século XX, e uma grande 
variedade de estilos de músicas não-ocidentais, de forma a abordar os elementos 
comuns aos termos e princípios encontrados em todas as músicas; (c) a integração dos 
conteúdos e experiências musicais; e (d) o envolvimento ativo dos alunos na aplicação 
de conceitos, com ênfase no fazer e descobrir a música, em vez de uma rotina de 
memorização e um ambiente de aprendizagem passivo (WILLOUGHBY, 1990). A esse 
conceito foram adicionados por Álvares os conceitos de saber não proposicional sendo 
aquele “[...] que extrapola o conceito de posse de determinado conhecimento cognitivo 
ou comportamental validando o saber indeterminado adquirido de forma não 
sistemática” (ÁLVARES et al., 2015, p. 1); incorporou-se também os conceitos de 
Libâneo (1999) sobre educação formal, definida como aquela que é intencional e 
sistematizada; educação não formal, que não é convencional, mas possui caráter 
intencional de informar, como, por exemplo, a mídia; ainda, a educação informal, em 
que o aprendizado ocorre da forma não intencional. Álvares et al. (2015) utilizam o 
termo musicalidade abrangente para descrever o conceito de transdiciplinaridade no 
contexto da educação musical, com base em Piaget, em que as relações estariam um 
sistema total, visando à unidade do conhecimento. O autor coloca que tem havido uma 
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divisão do sistema educacional em diferentes cursos, modalidades e habilitações, e que 
esta separação, em muitas situações, “[...] pode levar a uma formação acadêmica 
fragmentada e a uma produção de conhecimento isolado e desconectado do todo” 
(ÁLVARES et al., 2015, p.2). A partir do conceito de musicalidade abrangente propõe-
se trabalhar o ukulele como uma ferramenta para o ensino-aprendizagem coletivo de 
música como um todo, abordando-se melodia, harmonia, apreciação, criação, 
história... , e não simplesmente o aprendizado técnico do instrumento. 

Em relação ao ensino coletivo de música a pesquisa terá ancoragem 
principalmente nos trabalhos que tratam do ensino coletivo de instrumentos de cordas 
dedilhadas, uma vez que o ukulele pertence a essa categoria. Alguns dos autores são: 
Machado (2014) que propôs a improvisação livre como metodologia para a iniciação, 
coletiva, aos instrumentos de cordas dedilhadas. A improvisação livre é entendida 
como sendo uma atividade que não possui necessariamente regras musicais, ou está 
vinculada a idiomas musicais. Na proposta de iniciação instrumental o estudante de 
música é o autor da obra musical que é criada em tempo real, isto é, no momento da 
execução. O aluno não precisa possuir conhecimentos musicais para improvisar, não 
havendo proibições e nem obrigações musicais formais (MACHADO, 2014). O autor 
desenvolveu sua proposta metodológica, de forma coletiva, em oficinas de 
improvisação livre em Conservatórios Estaduais de Música do Triângulo Mineiro. As 
práticas envolveram os seguintes instrumentos de cordas dedilhadas: viola caipira, 
guitarra elétrica, violão, cavaquinho e bandolim. 

Ainda sobre o ensino coletivo de instrumentos de cordas dedilhadas, traz-
se o trabalho de Cruvinel e Figueiredo (2001) que desenvolveram uma metodologia 
para o ensino coletivo do violão direcionado à musicalização infantil. Os alunos 
participantes tinham idade entre 5 e 8 anos e estudavam em escola de música 
particular. A abordagem desenvolvida baseou-se em inovar o ensino do violão tendo 
como base a criatividade para o desenvolvimento da cognição musical. A exploração 
da imaginação infantil e de atividades lúdicas serviram como recursos para o 
aprendizado dos fundamentos técnicos e musicais relativos à prática violonística. A 
prática foi desenvolvida com duplas de alunos, que tinham aula duas vezes na semana, 
com duração de 30 minutos cada e envolveu a livre exploração sonora do violão, a 
improvisação e a criação. A partir da análise dos dados as autoras relataram que os 
alunos que fizeram aulas coletivamente aprendiam com mais facilidade comparando-
se aos que estudavam individualmente. 

Referente ao uso do ukulele na educação a pesquisa terá como uma das 
bases o trabalho de Madhosingh (1984) que inseriu o ukulele em suas práticas 
educacionais sob a perspectiva do conceito da musicalidade abrangente. A autora 
propõe o uso da voz como sendo o primeiro instrumento do aluno. A voz da criança é 
considerada única e, portanto, um instrumento pessoal. Através do canto as crianças 
são estimuladas a desenvolverem a percepção das notas e a independência vocal. A 
autora fundamenta o uso da voz nos pressupostos de Kodály (MADHOSINGH, 1984) 
que defende a voz humana como sendo o melhor de todos os instrumentos, por ser 
gratuita e acessível a todos, e que esta deveria ser a base para a execução instrumental. 
Quanto ao ukulele na sala de aula, Madhosingh (1984) afirma que o instrumento é 
muito prático, uma vez que ele pode ser usado juntamente com a voz, podendo assim 
enriquecer a experiência vocal. O ukulele também pode ser usado como instrumento 
solo ou coletivo para se tocar música instrumental, por poder produzir ritmo, melodia 
e harmonia. Outra vantagem de se ensinar o ukulele é que o som do instrumento é 
agradável e não incomoda os pais quando o aluno pratica em casa. Do ponto de vista 
do professor, visualizar os tons e semitons em um instrumento com trastes é uma 
vantagem pedagógica. No ukulele é possível tocar melodias e harmonias básicas. Outro 
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ponto positivo é que na sala todos irão aprender o mesmo instrumento, 
diferentemente das orquestras que possuem vários instrumentos distintos. Ainda, o 
ukulele serve de base para outros instrumentos de corda oferecidos na escola. 

A pesquisa também terá ancoragem nos trabalhos de Hill e Doane (2009), 
os quais defendem que a música é para todos e que o objetivo de sua abordagem 
educacional não foca o ensino do ukulele, mas sim o ensino da música e da 
alfabetização musical através do instrumento. A fundamentação se dará também nos 
trabalhos de Dobson (2003), que aplicou o Método Kodály e os princípios da 
pedagogia do violão clássico para o ensino coletivo do ukulele; e na metodologia de 
Lawrence (2012) que utilizou o ukulele dentro da sala de aula para ensinar aos alunos 
diferentes estilos musicais, além de outros aspectos musicais.  

Esses referenciais citados serão aprofundados durante a presente pesquisa 
e relatados no trabalho de dissertação. Além desses, haverá outros que serão 
explorados durante a pesquisa de acordo com o desenvolvimento teórico e da prática 
musical realizada em sala de com os alunos. 

Procedimentos Metodológicos 
 

Quanto à abordagem, a metodologia de pesquisa empregada para a 
realização do trabalho será a pesquisa qualitativa que considera a relação entre mundo 
real e sujeito, e que não é possível separar o mundo objetivo da subjetividade do 
sujeito. Não pode ser traduzida em números. A coleta de dados se dá no ambiente 
natural através do pesquisador (SILVA & MENEZES, 2001). Neste caso, os dados 
serão coletados no ambiente da sala de aula onde a prática com o ukulele será 
realizada. 

Em relação aos objetivos a pesquisa terá uma fase exploratória. Conforme 
Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como objetivos principais desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias. Para o autor, a pesquisa exploratória 
apresenta menos rigidez em seu planejamento, comparada aos outros tipos de 
pesquisa, e com o intuito de fornecer uma visão geral sobre os fatos. Pretende-se, 
através da prática educacional com os alunos da rede municipal de Guarapari, 
demonstrar a viabilidade da utilização do ukulele nesse contexto a ser estudado. 

No que se refere aos procedimentos técnicos realizar-se-á a pesquisa-ação, 
caracterizada pelo fato de o pesquisador participar diretamente do problema (GIL, 
1999). Nesse contexto o pesquisador atuará diretamente na prática como professor de 
música. 

Para esse projeto será aplicado o Método Fenomenológico, proposto por 
Hussel. Neste método não se procuram generalizações, mas sim descrever o 
fenômeno, a experiência, como ele é (SILVA & MENEZES, 2001). Nesta pesquisa os 
resultados serão relativos à prática realizada. Portanto, não se pretende generalizar os 
resultados da prática com o ukulele para todos os contextos educacionais que 
envolvam o ensino-aprendizagem de música. 

Para a coleta de dados será utilizada como ferramenta a observação, que é 
o procedimento no qual os sentidos são utilizados para se obter dados de determinados 
aspectos da realidade. Far-se-á a observação sistemática entendida como aquela que 
possui planejamento para o registro das informações (GIL, 1999). Nessa pesquisa o 
pesquisador atuará como professor e observará, a partir de planejamento prévio, o 
processo de aprendizagem e aplicação do ukulele no ensino de música dentro da sala 
de aula. 
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Outro instrumento que será aplicado para a coleta de dados será o 
questionário, que pode ser definido como “[...] a técnica de investigação composta por 
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos [...]” (GIL, 1999, 
p.128). No projeto em questão, será elaborado um questionário contendo questões 
abertas, isto é, no qual se deixa um espaço em branco para as respostas (GIL, 1999). 
Este tipo de questionário será aplicado aos educadores musicais que utilizam o ukulele 
em suas práticas docentes em diferentes contextos educacionais. 

Resultados esperados 
 

 Espera-se, através do presente trabalho, que os alunos participantes 
tenham um aprendizado significativo de alguns aspectos musicais básicos, como 
apreciação, teoria musical, história da música, criação, improvisação, performance, 
entre outros, através da prática musical em que o ukulele será usado como ferramenta 
para o ensino-aprendizagem coletivo de música. Ainda, que a pesquisa possa oferecer 
subsídios teórico-práticos para educadores musicais que pretendam trabalhar com o 
ukulele em suas práticas musicais.    
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Resumo: O presente trabalho apresenta  uma pesquisa em andamento. O objetivo da pesquisa é 
analisar qualitativamente a forma como o indivíduo com autismo se relaciona com a música quando 
apresenta disfunções sensoriais que influenciam suas percepções de mundo. Trata-se de estudo de caso 
no qual o campo empírico são crianças que receberam diagnóstico com autismo e que fazem parte do 
projeto Musicautista, no bairro da Penha, Rio de Janeiro – RJ. Como referencial teórico buscamos 
suporte no modelo DIR/Floortime de Stanley Greenspan, embora sua abordagem seja clínica, e não 
específica para pedagogia musical, tem uma visão humanista/desenvolvimentista cujas diferenças 
individuais e as relações  são analisadas para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. 
Porém sua visão contribui para auxiliar os alunos na internalização dos elementos musicais, ampliando 
a experiência musical respeitando sua forma de aprendizado.  

Palavra-chave: Autismo. Integração sensorial. Musicoterapia. 

Introdução 
 

O autismo pode ser um grande desafio para profissionais da área de saúde 
e educação, especialmente para as famílias, por se tratar de um transtorno intrigante 
que se manifesta de várias maneiras, dependendo do nível de desenvolvimento do 
indivíduo, como a comunicação, interação social e comportamento.  

 O presente estudo tem como principal objetivo investigar o processo de 
percepção e internalização dos elementos musicais como: ritmo, melodia, harmonia, 
quando pessoas com autismo apresentam déficits no processamento sensorial. Sendo 
assim, buscamos determinar a eficácia da musicoterapia e da educação musical no 
cumprimento das metas musicais pensando no perfil sensorial e motor de cada criança 
individualmente, e concluir se o progresso em objetivos musicais em paralelo com a 
abordagem DIR/Floortime, para metas não-musicais. Trata-se de um estudo de caso 
realizados com 6 crianças que estão dentro do Transtorno Espectro Autista, com 
idades entre 2 à 7 anos de anos de idade. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os 
efeitos dos elementos da música em musicoterapia nas adaptações sensoriais de 
crianças com autismo, aprimorando assim o atendimento destas crianças. Em geral, a 
pessoa com autismo apresenta uma disfunção de integração sensorial, o que modifica 
as percepções e sensações que servem como base para gerar experiência de mundo, 
pois não desenvolveram a capacidade neurológica de integrar e modular os sentidos.  

 Inicialmente abordaremos sobre os distúrbios de integração sensorial, e 
de como ele afeta as percepções da criança com autismo. E por fim, discutiremos 
resultados parciais do estudo. 

Autismo e integração sensorial 
 
Kanner (1943) descreveu pela primeira vez, o que hoje conhecemos por 

autismo. Inicialmente em sua pesquisa, a característica mais marcante em sua 
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observação era a incapacidade das crianças, objetos de seu estudo, de se relacionarem 
com o outro e estabelecer estas relações a um nível normal, além do isolamento 
presente desde o início da vida. Porém, alguns anos depois, Eisenberg e Kanner (1956) 
observaram que algumas crianças apresentaram os sintomas após o primeiro ano de 
vida. Para Leboyer (1987) o grande feito de Kanner foi de distinguir o autismo da 
esquizofrenia.  

Eisenberg e Kanner (1956) precisavam validar o conceito de autismo e 
hierarquizar os sintomas. Os autores consideravam dois sintomas como 
determinantes para o diagnóstico: o isolamento social e a necessidade de 
imutabilidade. Neste primeiro momento os déficits de linguagem são ignorados. 

No entanto Onitz e Ritvo (1976) ressaltavam a importância de incluir os 
distúrbios sensoriais, motores e do desenvolvimento como sintomas primários e não 
como sinais associados, como era descrito no DSM-III (1980),  

O mais recente Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais DSM-5 
(2013), corrobora com a pesquisa de Ritvo (1976), incluindo nos comportamentos de 
padrões repetitivos as dificuldades no processamento de informações sensoriais. Além 
disso, substitui as diferentes subdivisões que constavam no DSM-IV, como: Autismo, 
Síndrome de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – Não 
especificados, para Transtorno do Espectro Autista, abrangendo então, as subdivisões 
que eram classificadas no antigo manual. Outra mudança está na classificação de 
gravidade, como: severo, moderado e leve. 

Para Greenspan e Wieder (2006) os profissionais que atuam com crianças 
com autismo devem ter como conhecimento que o transtorno “envolve bases 
biológicas sensoriais e motoras”. Essas informações são muito úteis para acompanhar 
as capacidades reguladoras das crianças, tais como (Greenspan e Wieder, 2006, p.43): 

 

 modulação sensorial, incluindo hiper (alta reação aos estímulos 
recebidos) ou hiporreatividade (baixa reação aos estímulos 
recebidos) em cada via sensorial. 

 Processamento sensorial (registrar, codificar e compreender) 

 Processamento sensorial e afetividade 

 Tônus muscular (Hipotonia, ou seja, apresentam pouca ou nenhuma 
resistência ao movimento). 

 Planejamento motor e sequenciamento, ou a capacidade de 
organização das ações ou símbolos. 
 

A criança privada de estímulos sensoriais, afetividade e socialização terão 
dificuldades no aprendizado e no comportamento social. Um caso que ilustra bem esta 
afirmação é do menino selvagem de Aveyron, sob a tutela do médico francês Jean-
Marc-Gaspard Itard (1774-1838). Victor Aveyron (cerca de 1778-1828) como 
chamado, viveu até seus 12 anos doze anos na floresta sem o contato humano e foi 
criado por animais. Quando encontrado, Victor parecia um animal, andava como um 
quadrúpede, não falava, não era sociável, não tinha interesse por nada e não 
expressava nenhuma emoção facial. Devido à hipersensibilidade auditiva, seu 
aprendizado se tornou mais lento. A sensibilidade auditiva não era a única afetada, sua 
parte tátil era sensível a ponto de não se adaptar ao uso de roupas e dormir no colchão, 
por exemplo. 
 Outros médicos franceses como Phillipe Pinel (1745-1826) e Jean Étienne 
Esquirol (1772-1840) o diagnosticaram com déficit intelectual severo. Apesar deste 
diagnóstico o Dr. Itard acreditava que seu estado cognitivo se dava pela falta de 
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estímulo do qual foi privado durante alguns anos primordiais de sua infância. Em 1801 
publicou seus estudos em que relatou os avanços conquistados por Victor. Itard tinha 
como objetivo que o menino Victor aprendesse a se socializar, melhorar o 
desenvolvimento da sensibilidade nervosa, aquisição de ideias (abstração), aprender a 
falar e melhorar o desempenho cognitivo. Seu aprendizado foi a nível básico e 
aprendeu a se vestir sozinho, a beber e comer independentemente, a realizar algumas 
atividades artesanais, atividades que envolvia música para melhorar a aquisição da 
linguagem, também podava plantas, e falava algumas palavras. 
 Berger (2009) afirma que o cérebro humano, registra a informação auditiva 
e imediatamente sintoniza sequências de sons ligados e ritmo. Ele controla os sons que 
permanecem sintonizados ao som ainda presente, antecipando o próximo som. Neste 
caso, uma criança com autismo se sentirá emocionalmente bem. Isto por que a música 
induz a liberação de dopamina e outros relaxantes do sistema, reduzindo a resposta de 
luta ou fuga por acalmar o sistema para baixo o suficiente para permitir a modulação 
eficiente.  Nascimento e Ikuta exemplificam que: 

A estimulação sensorial é essencial para a percepção do mundo. A música se 
constitui em importante objeto de estimulação sensorial porque ocorre 
simultaneamente no tempo e no espaço, proporcionando a vivência desses 
elementos musicais em diferentes velocidades, alturas e durações. 
(NASCIMENTO, IKUTA, CARVALHO, 2009, pág.121) 

 

Benezon (1985) explica que o bebê (vida uterina) não é capaz de perceber 
os sons através do sistema auditivo, mas que o que ele tem é uma percepção por meio 
de vibração. “(...) esta percepção sensorial, isto é, como um todo indiferenciado onde 
o fator mais importante seria o movimento.” (Benezon, 1985, p. 28). Diante desta 
afirmação, seria possível que crianças com desordem no processamento sensorial, não 
tenham desenvolvido essas habilidades ainda, como feto, ou esta habilidade é perdida 
após o nascimento?  Para o autor, a base da relação do ritmo com o ser humano é uma 
busca sonora desde a vida intra-uterina, estabelecendo uma relação com a mãe.  

Metodologia e desenvolvimento da pesquisa em andamento 
 
Após a coleta de dados de 8 aula/sessões, percebemos que ainda é 

necessário para coleta de dados (com o objetivo de traçar o perfil de desenvolvimento 
de cada criança) a escala de avaliação FEAS (Functional Emotional Assessment Scale), 
desenvolvido por Greenspan, DeGangi & Weider (2003).  Com esses dados temos 
como intenção identificar as áreas que cada criança necessita de uma maior 
intervenção para melhorar suas capacidades de respostas aos estímulos musicais. 

Até o presente momento, as observações qualitativas deste estudo nos 
forneceram informações importantes para o desenvolvimento desta pesquisa, 
conforme figura abaixo exemplifica alguns casos (Fig. 1). 

Com base nas observações realizadas até o momento, buscamos na próxima 
etapa, criar estratégias para auxiliar nas adaptações sensoriais utilizando a música 
como recurso de acomodação dessas sensações. 

Considerações finais 
 
 Percebemos que o olhar atento às necessidades individuais desses 

indivíduos pode ampliar suas capacidades cognitivas, emocionais, de relacionamento 
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e abertura de canais de comunicação. A música pode ir muito além da estética e ter 
alcances significativos para minimizar os entraves do desenvolvimento que podem 
alterar a percepção musical da pessoa com autismo e capacidade de auto expressão. 

 

 
Fig. 1 - Como as disfunções sensoriais alteram as percepções musicais desses indivíduos  
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Resumo: Esta pesquisa é um estudo de caso que objetiva gerar apontamentos e subsídios que auxiliem 
na atuação do professor de música, a partir da aplicação de metodologias de ensino coletivo de violão 
em escolas regulares e espaços não-formais. Nossa práxis no Projeto de Manguinhos e na rede regular 
de ensino de Belford Roxo tem como metodologias basilares as diretrizes filosóficas propostas por 
Freire (2011), sintonizadas com as concepções crítico social dos conteúdos, de inspiração dialética, e na 
concepção pós-moderna de educação, fundamentados em; Libâneo (1990), Giroux (1992), Lukesi 
(1998), Perrenoud (1999) e outros consultados, todos eles sintonizados com o pensamento pós-
moderno.  

Palavras-chave: Música, Violão, Ensino Coletivo, Transformação. 

Apresentação  
 
A aprovação da lei 11.769/2008 que regulamenta o ensino de música como 

conteúdo obrigatório, porém não exclusivo, no campo das Artes, nas escolas de ensino 
básico em todo o país fez ampliar a procura pelos cursos de licenciatura em música e 
deu ao educador musical grande oportunidade de desenvolvimento de seu trabalho. 
Porém as instituições do sistema público de ensino - maioria no país - não são 
equipadas para as aulas de música ou qualquer das outras subáreas da arte. Outra 
observação é que as atividades envolvendo produção sonora são sempre coletivas – 
em sua maioria, grupos de violões, prática de conjunto para formação de banda 
marcial (fanfarra) ou ainda formação do coro escolar. 

Pela necessidade de novas propostas que utilizem a metodologia de ensino 
coletivo de instrumentos, em especial pela carência de material didático que trabalhe 
e discuta a prática em sala de aula com esse tipo de abordagem, e por que a temática 
em torno do ensino coletivo de violão ainda não foi capaz de produzir material para 
auxiliar de forma direta a atuação do professor de música em sala de aula é que nos 
debruçamos sobre esta abordagem. 

Uma pesquisa, duas realidades 
 
Nossa pesquisa ocorre em duas instituições distintas. A primeira (Escola de 

Música de Manguinhos) é um espaço não-formal para o ensino/aprendizagem de 
música. A segunda (Escola municipal Waldemiro José Pereira) é uma escola pública 
regular do ensino fundamental.  
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A E.M.M - Escola de Música de Manguinhos - (onde o autor atua como 
docente/pesquisador) é um projeto de extensão e pesquisa que foi coordenado até 
2015 pela Dr.ª Vanda Lima Bellard Freire (docente-UFRJ) posteriormente substituída 
pela Dr.ªa Harlei Elbert (também docente UFRJ) e é uma realização da UFRJ - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Rede CCAP – Centro de 
Cooperação e Atividades Populares, OSCIP sediada em Manguinhos. O projeto tem 
ainda o apoio da FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz e da empresa italiana CESVI – 
Cooperazione e Sviluppo - que se define como Organização Secular e Independente 
para a Solidariedade Global. As atividades são pensadas e executadas em aulas 
coletivas, ministradas a pequenos grupos, com o enfoque predominante da concepção 
pós-moderna de educação, e propõe uma atuação segundo os princípios de ensino 
coletivo de música, buscando favorecer uma relação direta e horizontal entre os 
saberes acadêmicos e saberes dos alunos. 

A E.M.W.J.P - Escola Municipal Waldemiro José Pereira - está localizada 
em Belford Roxo na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. É 
uma escola regular de educação básica fundamental que, com a aprovação da lei 
11.769/2008, tem o ensino de música em sua grade curricular. Esta instituição, em que 
o autor desta pesquisa é professor de música, conta com atividades coletivas de ensino 
de violão. As aulas são ministradas para grandes grupos de alunos e, como na grande 
maioria das instituições públicas de ensino, não existem equipamentos apropriados, 
nem espaços adequados a essas práticas. 

Fundamentação metodológica  
 
Buscamos nesta pesquisa, com base na concepção crítico social dos 

conteúdos, de inspiração dialética, e na concepção pós-moderna de educação, cujos 
fundamentos estão na dialética e na fenomenologia, produzir material que sirva de 
subsídio aos educadores de música neste país. Fundamentamos nossa práxis em 
autores como; Giroux (1990), Libâneo (1990), Perrenoud (1999), Freire (2011) entre 
outros consultados, todos eles sintonizados com o pensamento pós-moderno. 

Segundo Gadotti (2006), o pós-modernismo “como concepção geral 
defende uma educação para todos que respeite a diversidade, as minorias étnicas, a 
pluralidade de doutrinas, os direitos humanos”. Eliminando os estereótipos, 
ampliando o horizonte de conhecimentos e visões de mundo. 

Boaventura (2003) apresenta quatro teses pertinentes ao paradigma de 
pensamento pós-moderno, que estão subjacentes à pedagogia pós-moderna: 1) todo 
conhecimento científico-natural é científico-social; 2) todo conhecimento é local e 
total; 3) todo conhecimento é autoconhecimento; 4) todo conhecimento visa 
construir-se em senso comum. Essas teses evidenciam aspectos valorizados pela 
pedagogia pós-moderna, sobretudo pela legitimação de todo conhecimento. 

Revisamos as diretrizes filosóficas propostas por Freire (2011) – 
historicidade, criação de conhecimento, preservação de conhecimento, reflexão 
política e elaboração teórica, prática atual, implicação política e expressão estética. 
Essas diretrizes são basilares nesta pesquisa, por relacionarem o pensamento dialético 
e pós-moderno ao ensino de música, em especial aos currículos. 

Freire (2011) trata da situação dos currículos de música diante do processo 
de globalização, a partir de uma perspectiva sociocrítica e pós-moderna de educação, 
considerando legitimas as manifestações musicais das diversas culturas inseridas na 
sociedade. Ianni (1999 apud FREIRE, 1999) observa que a globalização não é um 
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fenômeno global homogêneo, mas, sim, uma forma de países industrializados se 
fortalecerem. 

Os textos de Freire (1997, 1999 e 2011) contribuem para este trabalho por 
considerarem que o ensino de música também parece necessitar de uma reorganização 
de suas práticas pedagógicas, frente às mudanças sociais recentes. 

Souza (1997), assim como Freire (2011) é outro autor que apresenta crítica 
a uma visão única de currículo: 

a imagem pluralista contida no conceito de 'globalização' é, aliás, uma forma 
cooptada de falar de 'nenhum lugar' como forma de impedir a compreensão 
da forma imperialista que o capital se utiliza dos sistemas informativos 
mundializados. (SOUZA BRASIL, 1997 APUD JUSAMARA SOUZA, 1997 
Citado por MOURA, 2009).   

 

Freire ressalta também a importância de os educadores musicais 
reconhecerem as transformações “globais” e as levarem em conta em suas concepções 
e práticas.   

Uma das características da concepção pós-moderna é a relativização da 
verdade. Segundo enfatiza o pensamento pós-moderno, toda diversidade deve ser 
contemplada e levada em consideração. A valorização da diversidade é um dos 
aspectos essenciais do ensino coletivo de música, objeto de reflexão desta pesquisa. 

Pelo enfoque do pensamento pós-moderno, de que é necessário que 
educadores musicais reorganizem suas práticas, métodos, atitudes, posicionamentos, 
nossa pesquisa contribui para elaboração de currículos que possibilitem a formação de 
cidadãos conscientes e críticos, capazes de construir uma sociedade mais justa. Esta 
observação converge com Paulo Freire (1975), quando caracteriza a educação como 
um ato político e libertador, na medida em que questiona criticamente a realidade. 
Esta também é ótica de Moura (2009): 

As escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim de 
habilitar as pessoas a intervir na formação de suas próprias subjetividades e 
a serem capazes de exercerem poder, com vistas a transformar as condições 
ideológicas e matérias de dominação em práticas que promovam o 
fortalecimento do poder social e demonstrem as possibilidades da 
democracia. (MOURA 2009). 

 

A prática musical vai além da execução da notação gráfica dos símbolos 
musicais por abranger o compartilhamento de experiências distintas entre seus 
participantes, decorrentes de diferentes contextos sociais. Abrange também a 
ampliação da escuta de novas visões de mundo, através das experiências musicais 
compartilhadas.  

O trabalho de Cruvinel, (2005), é outro utilizado como referencia para 
nossa atuação. Em suas concepções sobre educação musical, ela diz que a educação 
musical deve servir à transformação social de maneira funcional, quando cita 
Koellreuter. 

...surgirá um tipo de ensino musical para o treinamento de musicistas que, 
futuramente, deverão estar capacitados a encarar sua arte como arte aplicada, 
isto é, como complemento estético aos vários setores da vida e da atividade 
do homem moderno. Acima de tudo musicistas que deverão estar preparados 
para colocar suas atividades a serviço da sociedade  (KOELLREUTER apud 
CRUVINEL 2002).  
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A música deve contribuir para a elaboração de um saber crítico, 
conscientizador. Para Cruvinel a educação musical pode ser entendida como um meio 
de transformação social, levando ao ser humano não só novos conhecimentos na área 
musical, mas também nas áreas interdisciplinares. Segundo Cruvinel (2005), o ensino 
de música no país ainda não consegue alcançar um grande número de pessoas, porque 
as escolas de música particulares são elitistas, e a realidade das escolas públicas é 
preocupante, além da demanda de alunos que também é muito grande enfatiza a 
autora que: 

Não há sociedade sem educação e não há educação sem sociedade e Por ser 
um fenômeno social, não há como desvincular a educação do fator político. E 
a importância política da educação reside na sua função de socializar o 
conhecimento. (CRUVINEL, 2005). 

 

Afirma também que a prática educativa é parte da dinâmica das relações 
sociais e das formas de organização da sociedade.   

A forma como Cruvinel, pensa a transformação da sociedade, e todos os 
demais aspectos referentes ao ensino de música tratado pela autora converge com o 
pensamento pós-moderno de educação base desta pesquisa. 

Estamos abordando vários aspectos que permeiam a educação e, 
consequentemente, a educação musical, o que traz a tona o conceito de cultura. Por 
conta disto, destacamos a seguir alguns pontos abordados por Cruvinel (2005), que 
têm interesse para esta investigação.  

A autora cita a revisão do conceito de cultura feita por Thompson (1995), 
ressaltando que ele foi entendido de diversas formas no decorrer do tempo. No século 
XX, a antropologia cultural reconhece que cultura se refere a vários conjuntos de 
valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e práticas características de uma 
sociedade específica ou de um período histórico, envolvendo necessariamente a 
dimensão simbólica (CRUVINEL, 2005 pg.39 a 42). 

A visão antropológica de cultura citada converge com o olhar desta 
pesquisa, entre outros motivos, por reconhecer a diversidade e peculiaridades das 
culturas e de seu valor simbólico. 

Diretrizes propostas por Freire (2011) 
 
Partindo sempre da prática, somando a vivência de educandos e 

pesquisador, e fazendo uso da avaliação diagnóstica com vistas a aperfeiçoar o 
processo, teremos como elementos basilares metodológicos as diretrizes filosóficas 
propostas por Freire (2011) confrontando nossa práxis com tais diretrizes, o que nos 
permitirá aclarar nossa visão sobre o ensino coletivo de música e a importância que 
este tipo de abordagem tem para o desenvolvimento do ser humano. 

Freire (2011) propõe uma reflexão sobre as contradições dos currículos do 
curso de música nas universidades, Ressaltando-as e propondo novas maneiras na 
formatação destes currículos.  Embora o trabalho da autora tenha sido voltado para 
apontar soluções para os diversos problemas encontrados nos cursos de graduação em 
música, suas reflexões são perfeitamente aplicáveis em qualquer etapa do processo de 
ensino/aprendizagem musical. Isto se dá porque o quadro apontado por Freire (2011) 
nos currículos de graduação se repete nas outras esferas do ensino neste país, com 
diferentes nuances.  

Como estamos tratando de ensino coletivo de música com enfoque no 
pensamento pós-moderno de educação, entendemos que a educação musical deve 
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abarcar a transformação social. Em nossa ótica cremos que para atingir este objetivo 
é necessário que as propostas de ensino coletivo de música de qualquer que seja a 
instituição (escolas do ensino básico, ONGs, igrejas, etc.), tenham intrínseco em seu 
plano pedagógico os sete diretrizes propostos por Freire (2011), pois entendemos que 
para haver transformação social é necessário desenvolver nos educandos a capacidade 
crítica e reflexiva, para que estes se reconheçam como protagonistas na construção de 
sua história, respeitando as diversas culturas e manifestações existentes. As sete 
diretrizes propostas por Freire (2011) são:  

1. Princípio da Historicidade - consiste em considerar que os fatos 
históricos, de ontem, de hoje e de amanhã influenciarão e refletirão na 
música produzida em nossa sociedade.  Valorizar as diferenças, não 
legitimar este ou aquele gênero como o modelo a ser seguido, dando 
assim “status” ou gênero eleito como a verdadeira música a ser 
apreciada e valorizada, motivar a criação e preservação musical, 
valorizar a expressão estética das diversas manifestações, buscar e 
valorizar a música do passado fazendo uma ponte para o presente que 
consequentemente refletirá nas manifestações e produções futuras. Este 
é o princípio da historicidade proposto por Freire (2011), um 
compromisso com o passado, o presente e o futuro numa sociedade 
continuamente a se transformar, contribuindo para produção de uma 
arte não alienada. 

2. Princípio da Criação do Conhecimento – entende que o ensino de 
música objetiva aos estudantes a chance de conhecer o universo da 
música fazendo música. A criação deve ser uma criação crítica sem se 
tornar um fim nela mesmo, levando o aluno à reflexão sobre suas 
criações buscando com motivação novas possibilidades e influências. A 
intenção não é reproduzir um repertório de clássicos, é incentivar os 
educandos a criarem músicas, ajudando no desenvolvimento do 
processo, ampliando sua percepção e construindo uma base teórica e 
prática bem sólida. 

3. Princípio da Preservação de Conhecimento – propõe que a reprodução 
do repertório consagrado seja na forma de interação com a produção 
cultural de outros períodos históricos do popular ao erudito. Isso não 
significa privilegiar a preservação de algum tipo de conhecimento, a 
preservação para ser legítima precisa abrir espaço para todos os tipos e 
formas de conhecimento. 

4. Princípio da Reflexão Crítica e Elaboração Teórica – As teorias precisam 
ser mais funcionais, reelaboração dos processos teórico/prático musical 
no contexto social do educando valorizando assim as experiências dos 
alunos. Isso significa que existe a necessidade das disciplinas teóricas 
serem contextualizadas ao dia a dia dos atores do processo de 
ensino/aprendizagem, refletidas criticamente. Teoria e prática devem 
ser entendidas como indissociáveis.   

5. Princípio da Prática Atual – é o não estabelecimento de um gênero como 
modelo, valorizando e respeitando a diversidade das músicas, seus 
conflitos e contradições existentes em nossa contemporaneidade. 
Propõe atividades relativas à realidade dos alunos, inserindo no 
processo pedagógico os elementos da cultura trazidos por cada um dos 
atores, ampliados e enriquecidos possibilitando confronto crítico entre 
eles. Para que haja ampliação e enriquecimento dos elementos da 
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cultura do educando e confronto crítico, é recomendável a utilização de 
músicas de outras épocas.  

6. Princípio da Implicação Política- Construção da nossa história e 
transformação da sociedade. Ou seja, professores e alunos ao trocarem 
experiências estão sujeitos a uma transformação. É preciso ressaltar que 
é necessário o reconhecimento, a compreensão de que somos 
produtores de nossas histórias, que somos agentes de um processo em 
construção. O compromisso político aparece associado à ação 
transformadora, a partir do comprometimento da educação dialética 
(FREIRE, 1992 apud CRUVINEL 2005). Este princípio permite ao 
educando expressar suas emoções, ligado à realidade do mundo, para 
que possa desenvolver suas eventuais potencialidades e assim construir 
sua identidade. 

7. Princípio da Expressão Estética – entende que a arte é uma forma de 
conhecimento e se relaciona diretamente com a expressão estética. Por 
este motivo, todos os valores que os educandos trazem consigo vão 
dimensionar suas escolhas e gostos em relação aos valores simbólicos 
legitimados por sua cultura.  Privilegia-se este espaço, porém sem 
reduzi-lo a uma única concepção estética. A expressão estética 
possibilita a transformação do homem indivíduo e do homem social. 

 
É com esta base que analisaremos nossa práxis sobre ensino coletivo de 

violão e faremos nossos apontamentos para uma prática que tenha impacto efetivo na 
vida e no cotidiano dos mesmos, não somente impacto, mas que esteja intimamente 
próxima à realidade dos educandos. 

Os conceitos de educação pós-moderna, transformação social e cultura têm 
proximidade com as diretrizes propostas por Freire (2011), propiciando um 
balizamento para a análise dos nossos procedimentos. 

Relato das atividades na E.M.M e na E.M.W.J.P 
 
As atividades de nossa pesquisa por acontecerem em ocais distintos sofrem 

obviamente algumas alterações no planejamento. Isso acontece porque algumas 
demandas do universo das escolas de ensino básico não são necessárias em espaços 
não-formais, como é o caso da Escola de Música de Manguinhos.  

Das tarefas que podem ser dispensadas na E.M.M mas são essenciais na 
E.M.W.J.P estão: aprovação ou reprovação de alunos, recuperação paralela, avaliações 
para verificação do rendimento escolar de forma objetiva (inclusive provas escritas) 
para lançamento de conceito no diário, cumprimento do calendário municipal para 
educação (festas, gincanas, semanas de avaliação), etc. 

Nossa prática na E.M.M e na E.M.W.J.P parte sempre da prática musical, 
priorizando o fazer musical desde o primeiro encontro com os educando.  

Em ambas as instituições o processo é bimestral e as aulas são semanais, o 
que nos dá em média 8 a 10 encontros por bimestre. Na E.M.W.J.P tenho dois tempo 
de 50 minutos – totalizando 1h e 40mim - por semana com uma turma em média com 
30 alunos. Estes dois tempo nem sempre ocorrem seguidos fazendo com que as 
atividades sejam picotadas, 1 tempo de 50 minutos as 07:00 da manhã e outro as 
09:30 por exemplo. 
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Já na E.M.M tenho em média alunos por turma atividade com duração de 
1h e 30mim por semana, o que me dá dois tempos de 45 minutos seguidos 
obrigatoriamente, garantindo um processo de ensino-aprendizagem mais uniforme. 

Quanto aos equipamentos para aplicação das atividades planejadas existe 
uma diferença gigantesca de uma instituição para outra. Enquanto na E.M.M são 
vários os espaços apropriados para atividades de música, além de dispormos de 
equipamentos necessários a nossa prática como violões, uma grande variedade de 
instrumentos de corda, percussão, sopro, computadores equipados com programas de 
edição de partitura e de gravação de áudio, internet etc.  

O que ocorre na E.M.W.J.P é exatamente o oposto. Não existe na unidade 
escolar nada que nos permita realizar adequadamente atividades envolvendo 
produção sonora. Não existe espaço preparado para aulas de música, não há um único 
instrumento musical, nem os assentos são propícios às nossas atividades. Para que 
elas aconteçam, é preciso pedir para que aqueles que tenham violão o tragam para as 
atividades de música. 

Dos encontros que temos em cada bimestre, no primeiro deles além das 
demandas práticas, usamos parte do tempo para definirmos o repertório do bimestre. 
É uma ação democrática onde todos sugerem (alunos e professor) para posteriormente 
numa votação definirmos a música que arranjaremos. Este processo na E.M.W.J.P 
acontece com menos liberdade, pois os conteúdos de cada bimestre são definidos em 
planejamento pedagógico no início ano letivo. O planejamento é construído a partir 
das orientações da secretaria de educação do município. Se por exemplo no primeiro 
bimestre tivemos que abordar história e construção do samba, teremos que 
obrigatoriamente construir um repertório somente com músicas deste gênero musical. 

 O próximo passo é a construção do arranjo que, no primeiro momento, é 
feito pelo professor e apresentado à turma, que sugere acréscimo ou retirada de partes 
do arranjo, passagens, acordes etc. O arranjo é construído pelo professor levando em 
conta o material humano que têm em mãos. Ressaltamos que não buscamos formar 
turmas homogêneas. Na E.M.W.J.P não há grande diferença de faixa etária porque o 
processo é serial, o que faz a diferença entre o mais velho e o meais novo da classe ser 
em média de 3 anos. Na E.M.M, as turmas de violão são muito diversificadas no que 
se refere a idade, acontecendo de ter na mesma turma um aluno de 15 anos com outro 
de 60. Além desse detalhe, existe também a não separação pelo aspecto técnico. Nas 
duas instituições, na mesma turma colocamos alunos que já tocam com alunos que 
nunca tiveram contato com o instrumento. Na hora de construir os arranjos, cada voz, 
parte, acorde, passagem e feita pensando neste público. 

Nas aulas que se seguem procuramos dar conta de apresentar e ensinar o 
arranjo. Como existem vários níveis no mesmo espaço e a prática acontece desde a 
primeira atividade, o arranjo é trabalhado por imitação (auditiva e/ou visual). A leitura 
e a escrita musical acontecem de acordo com a necessidade de cada arranjo, ou com a 
desenvoltura de educando. As abordagens para fins de escrita e leitura musical são 
breves e funcionais, não tomando demasiado tempo do fazer musical em nossas 
atividades.  

Depois de o arranjo estar aprendido e decorado, fazemos nossas 
apresentações bimestrais, que servem com parte de nossas avaliações do processo de 
ensino-aprendizagem. Na E.M.M, além das apresentações bimestrais ocorrem outras 
apresentações em espaços fora da unidade escolar. Na E.M.W.J.P, as apresentações 
ainda estão restritas à unidade escolar e não acontece em todo final de bimestre.  

Incentivamos os alunos a participar do processo de criação dos arranjos e 
de músicas autorais. Essa demanda acontece coletivamente durante as aulas. Mesmo 
que os educandos não tenham conhecimento técnico, são incentivamos a sugerir ideias 
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para os arranjos musicais. Isso permite ao educando além de aprender a tocar um 
instrumento tendo contato com o fazer musical desde o primeiro momento, expandir 
sua experiência musical interferindo diretamente na construção de arranjos ou na 
criação de músicas. 

Conclusões parciais 
Em nossa observação não separamos as turmas por conhecimento prévio 

ou por idade, o que é um ganho gigantesco no processo de ensino-aprendizagem, pois 
possibilita troca de repertório, cultura e experiência de maneira intensa entre os 
alunos. 

As apresentações bimestrais com a participação de todos os agentes do 
processo – desde o aluno que já tocava violão ao que só teve seu primeiro contato no 
início do bimestre - comprova que as atividades com ensino coletivo de música 
propiciam produção sonora em tempo considerado reduzido se comparado ao ensino 
individualizado. Os alunos mais experientes tecnicamente auxiliam os menos 
desenvoltos no instrumento, dando a estes mais segurança na execução de suas partes 
do arranjo.  

Todos se sentem à vontade nas atividades de criação. Mesmo aqueles que 
tecnicamente não conseguem propor algo usando o instrumento são incentivados a 
contribuir exemplificando o que pensaram falando ou cantarolando. Posteriormente, 
o professor transcreve o que foi cantarolado, faz os ajustes (se necessário) e insere no 
arranjo.  

Existem muitos desafios a serem vencidos no campo da educação musical e 
principalmente quando o assunto é ensino coletivo. Na E.M.M e na E.M.W.J.P, 
instituições onde desenvolvo pesquisa sobre de ensino coletivo de música/violão 
temos a nossa práxis balizadas nas concepções pós-modernas de educação e nas sete 
diretrizes propostas por Freire (2011). Entendemos que para atingirmos nossas 
expectativas de uma educação musical dialógica, crítica e reflexiva, capaz de contribuir 
para uma transformação social legitima que consiga fazer os educandos perceberem-
se como agentes ativos na construção de sua própria história, não podemos de modo 
algum desprezar qualquer uma das sete diretrizes e nenhuma das características do 
pensamento pós-moderno de educação se quisermos contribuir para uma educação 
transformadora. 
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Resumo: O trabalho tem como objetivo investigar possibilidades para uma educação musical 
integrada à sociedade pós-moderna. Adota o procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica e 
utiliza o referencial teórico calcado no conceito de musicalidade abrangente com a premissa pela 
reunificação do saber fragmentado nos processos formais de ensino e aprendizagem da música. Inicia-
se apresentando um apanhado histórico sobre a relação do ser humano com a música e suas origens. 
Prossegue apresentando perspectivas dos processos de formação e transmissão do conhecimento no 
decorrer da evolução das sociedades. Em seguida, delimita os pressupostos para a fundamentação do 
conceito de musicalidade abrangente e finaliza tecendo considerações sobre a educação musical na 
diversidade sob uma ótica unificadora na pós-modernidade. 

Palavras-Chave: Educação Musical – Diversidade – Musicalidade Abrangente – Pós Modernidade 

 

A Relação do Ser Humano com a Música e suas Origens 
 
Origens do ser humano 

 
A gênese do nosso planeta teve início há cerca de 4,6 bilhões de anos, a 

partir de um longo processo de acreção de matéria cósmica gaseificada indissociável 
do astro Sol. Do início de sua formação até as primeiras formas de vida, cerca de um 
bilhão de anos se passou. 

 

 
Fig. 1: Mãos de um chipanzé e de um ser humano (SABBATINI, 2001) 

 
Segundo o paradigma evolucionista, a linhagem do ser humano atual 

começa a se construir a partir de 60 milhões de anos atrás, com a aparição dos grandes 
primatas. Reino dos animais; Filo dos cordados; Classe dos mamíferos; Ordem dos 
primatas; Família dos hominídeos; Gênero homo; Espécie homo sapiens; Subespécie: 
homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe, cuja distinção gradativa 
evidencia-se pela oponência do polegar conforme ilustração na Fig. 1. 
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O desenvolvimento dos primeiros homens anatomicamente indistinguíveis 
do homem atual coincide com a época da última glaciação (100 a 12 mil anos atrás). 
Desde, aproximadamente, 50 mil anos atrás, com o aprimoramento da linguagem. Os 
povos da época já desenvolviam uma cultura avançada, dispunham de machados e 
lanças de pedra fabricados com finos acabamentos, esculpiam e pintavam figuras de 
animais e de pessoas, surpreendentes pela leveza, graça e arte, nas paredes de suas 
cavernas. É desse período que datam os primeiros instrumentos musicais descobertos 
por escavações em cavernas paleolíticas1, conforme ilustram Figs. 2 e 3. 

 

 
Fig. 2: Flauta feita com osso de urso-das-cavernas, cerca de 40 mil anos (FINK, 1997); Sítio 

arqueológico: Divje Babe, Eslovênia, descoberta de 1995 
 

 
Fig. 3: Flauta feita com osso de abutre, cerca de 35 mil anos (CONARD ET AL., 2009); Sítio 

arqueológico: Hohle Fels, Alemanha, descoberta de 2004 

 

Origens da música 
 
Em razão do caráter temporal da música, é impossível assegurar suas 

origens. Objetivando o estudo da música em seu contexto cultural e fomentando um 
interesse no estudo das origens e das funções da arte musical dentro de determinadas 
culturas, estudiosos (BLACKING, 1973; GASTON, 1968; NETTL, 1975; RÉVÉSZ, 1973; 
SLOBODA, 1985) destacam algumas hipóteses sobre as origens da música: 
 

                                                           
1 O Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada refere-se ao período da Pré-história (2,5 milhões a.C. 
a 10 mil a.C.), quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos feitos 
em madeira, osso ou pedra lascada, destacando-se de todos os outros animais. 
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1) A teoria da evolução propõe que a música teria se desenvolvido a partir 
dos instintos sexuais, aprimorando as estratégias para a propagação da 
espécie. 

2) A teoria do ritmo propõe que a música teria se desenvolvido a partir do 
movimento e da dança. 

3) A teoria de música de trabalho propõe que a música teria se 
desenvolvido como instrumento de coordenação para o trabalho 
coletivo. 

4) A teoria da imitação propõe que a música teria se desenvolvido a partir 
da imitação dos sons da natureza e dos animais 

5) A teoria da expressão propõe que a música teria se desenvolvido a partir 
da fala emotiva. 

6) A teoria da fala melódica propõe que a música teria se desenvolvido a 
partir de acentuações e entonações da fala. 

7) A teoria do acalanto materno propõe que a música teria se desenvolvido 
a partir da criação de melodias para embalar os bebês. 

8) A teoria da comunicação, ou teoria de sinais, propõe que a música teria 
se desenvolvido como uma ferramenta de comunicação à distância. 

9) A teoria da comunicação com o sobrenatural propõe que a música teria 
se desenvolvido como veículo de conexão religiosa com os deuses. 

Funções da música 

A importância da música, julgada pela pura ubiquidade de sua presença, é 
enorme e, quando se considera que a música é usada tanto como ponto 
convergente de várias atividades, quanto como parte integral de tantas outras 
que não poderiam ser executadas adequadamente ou integralmente sem a 
música, sua importância é substancialmente ampliada. Provavelmente, não 
há nenhuma outra atividade cultural da humanidade que seja tão onipresente 
e que atinja, molde e, frequentemente, controle tanto o comportamento 
humano. 2 (Merriam, 1964, p. 218, tradução nossa) 

 

Merriam (1964) destaca dez funções da música na sociedade:  
 
1) A expressão emocional, que funciona como um veículo para exprimir 

ideias e emoções que podem não brotar do discurso convencional. 
2) A fruição estética, que permite a contemplação de um hedonismo 

musical intrínseco, tanto do ponto de vista do músico quanto do ouvinte. 
Maslow (1962) propõe uma hierarquia de necessidades humanas3: uma 

                                                           
2 The importance of music, as judged by the sheer ubiquity of its presence, is enormous and when it is 
considered that music is used both as a summatory mark of many activities and as an integral part 
of may others which could not be properly executed, or executed at all, without music, its importance 
is substantially magnified. There is probably no other human cultural activity which is so all-
pervasive and which reaches into, shapes and often controls so much of human behavior. (MERRIAM, 
1964, p. 218) 
3 (1) Necessidades fisiológicas: respiração, alimentação, homeostase, descanso, abrigo, vestimenta, 
reprodução, etc. (2) Necessidades de segurança: segurança física pessoal; segurança financeira; saúde 
e bem-estar; rede de proteção contra imprevistos, etc. (3) Necessidades de associação: amizade, 
intimidade, família, convivência social, clubes e organizações sociais, etc. (4) Necessidades de estima: 
autoestima, reconhecimento social, valorização, reputação, dignidade, etc. (5) Necessidades de 
autorrealização: autonomia, compaixão, espontaneidade, fraternidade, interesse social, criatividade, 
busca por experiências místicas, estéticas, hedônicas ou culminantes, etc. 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 36 

 

vez atendidas as necessidades mais básicas, a tendência é partir para 
vivências mais sofisticadas, conforme ilustra a Fig. 4 
 

 
 

Fig. 4: Pirâmide expandida das necessidades de Maslow (PEDRASSOLI, 2009) 
 

3) O entretenimento, ou divertimento, que, por intermédio da música, 
encontra-se presente praticamente em todas as sociedades. Entretanto, 
observa-se que Merriam faz uma distinção entre o conceito de 
entretenimento presente nas sociedades primitivas, que geralmente 
combinava música com outras formas de arte, e o que vigora na 
sociedade moderna, no qual a música aparece pura, muitas vezes 
isolada de outras artes. 

4) A comunicação, que acontece por meio da música, apesar de não ser 
consenso o que é comunicado, a quem se comunica ou como ocorre tal 
comunicação. 

A música é um canal fundamental de comunicação: ela propicia um meio pelo 
qual as pessoas podem compartilhar emoções, intenções e significados, ainda 
que seus idiomas possam ser mutuamente incompreensíveis. Ela também 
pode propiciar uma ajuda vital para a interação humana para aqueles cujas 
necessidades especiais se tornam difíceis por outros meios de comunicação. 
A música pode exercer efeitos físicos poderosos, pode produzir emoções 
profundas e severas dentro de nós, e pode ser usada para gerar variações 
infinitamente sutis de expressividade por compositores e intérpretes 
habilidosos. (HARGREAVES; MIELL. MACDONALD, 2002, p. 1, tradução 
nossa)4  

 

5) A representação simbólica de objetos, de ideias ou de comportamentos, 
qua acontece através da música. Merriam menciona dois atributos de 
um símbolo: (a) um símbolo deve ser diferente, em essência, do que ele 

                                                           
4 Music is a fundamental channel of communication: it provides a means by which people can share 
emotions, intentions and meanings even though their spoken languages may be mutually 
incomprehensible. It can also provide a vital lifeline to human interaction for those whose special 
needs make other means of communication difficult. Music can exert powerful physical effects, can 
produce deep and profound emotions within us, and can be used to generate infinitely subtle 
variations of expressiveness by skilled composers and performers. (HARGREAVES; MIELL; 
MACDONALD, 2002, p.1) 
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representa, caso contrário, é um ícone; e (b) um símbolo deve ter um 
significado atribuído. O símbolo designa, pois, um tipo de signo em que 
o significante, ou realidade concreta, representa algo abstrato ou 
subjetivo. 

6) A reação psicomotora, que baseia-se no fato de que o estímulo musical 
provoca reações físicas no nosso corpo. Destacam-se, dentre outras: (a) 
a doutrina do ethos, na antiguidade grega platônica (século IV a.C.), 
vinculada a uma educação moral e cívica; (b) a doutrina dos afetos, no 
período barroco (1600-1750), relacionando elementos musicais às 
emoções humanas, por exemplo: (i) intervalos amplos suscitam alegria 
e intervalos pequenos despertam tristeza; (ii) tempos rápidos provocam 
a fúria e tempos lentos promovem uma evocação amorosa; e (iii) 
dissonâncias trazem ansiedade e consonâncias levam à paz; (c) o  termo 
muzak (finais do século XX), muitas vezes conhecido como música de 
elevador, referente a um estilo suave de arranjos instrumentais com a 
intenção de acalmar o ouvinte; além da (d) associação da música com o 
movimento corporal, como a dança, estar presente universalmente. 

7) A função de impor conformidade às normas sociais, que pode ser 
representada pelas canções cívicas que fomentam uma ode ao status 
quo social ou, por outro lado, por canções de protesto social que tentam 
impor outras normas na sociedade por meio da crítica aos padrões em 
vigência. 

8) A validação das instituições sociais e dos ritos religiosos, que pode ser, 
de certa forma, associada à função anterior. Ao invés de impor, busca-
se reiterar e validar as regras sociais e os paradigmas religiosos. 

9) A contribuição para a continuidade e para a estabilidade da cultura, 
onde, segundo Merriam (1964, p. 225, tradução nossa): “a música é, de 
certo modo, uma atividade agregadora para a expressão dos valores, um 
meio pelo qual o coração da psicologia de uma cultura se expõe”5. 

10) A contribuição para a integração da sociedade, onde a música é usada 
como sinalizador para congregar as pessoas ou um como ponto de 
partida no qual os indivíduos se reúnem para dar início a ações que 
requeiram cooperação e coordenação coletivas 

 

Entretanto, Merriam faz uma diferenciação entre função e uso da música. 
O uso refere-se às maneiras pelas quais as pessoas empregam a música ou às situações 
em que isso ocorre. A função diz respeito às razões para sua utilização, a propósitos 
mais conceituais. 

A relação entre o ser humano e a música 
 
“A música é a essência da humanidade, não só porque o homem a cria, mas 

porque ele cria sua relação com ela”6 (GASTON, 1968, p. 15, tradução nossa). Gaston 
enumera oito considerações sobre a relação do ser humano com a música:  

 

                                                           
5 Music is in a sense a summatory activity for the expression of values, a means whereby the heart of 
the psychology of a culture is exposed. (MERRIAM, 1964, p. 225) 
6 Music is the essence of humanness, not only because he creates it, but because he creates his 
relationship to it. (GASTON, 1968, p. 15) 
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1) A necessidade para expressão e vivência estética, que é essencial para 
o desenvolvimento da humanidade. A sensibilidade à arte e a 
capacidade de produzi-la são características peculiares do ser humano. 

2) A matriz cultural determina o modo de expressão, que embora haja 
música basicamente em todas as sociedades, as formas de interação 
musical variam de acordo com as matrizes culturais. 

3) A música e religião estão intrinsecamente relacionadas, cuja relação 
notória em praticamente todas as culturas. Ambas têm a característica 
de agregar as pessoas estimulando o convívio social e combatendo a 
solidão. 

4) A música é comunicação não verbal. Se a linguagem verbal ou gestual 
fosse suficiente para expressar nossos sentimentos, ideias e emoções, 
não existiriam a música ou outras formas de arte. 

5) A música é uma realidade estruturada por meio de seus elementos 
formais, físicos e acústicos: (a) frequência ou altura sonora; (b) duração 
ou ritmo; (c) intensidade ou volume; (d) timbre ou  combinação de 
harmônicos presentes na forma acústica de cada material sonoro; e (e) 
a densidade, que é a combinação de sons simultâneos. Não podemos ver, 
cheirar, pegar ou guardar a música, mas através da audição, percebemos 
uma realidade única. 

6) A música deriva das mais sublimes emoções e, dentre estas, o amor é 
provavelmente o tema mais recorrente no fazer musical. 

Na nossa cultura, assim como em outras, a música é quase sempre uma 
expressão de boa vontade, estender a mão para os outros e, desta forma, é 
interpretada. A música, então, é uma poderosa expressão da 
interdependência da humanidade, desde a canção de ninar ao canto fúnebre, 
uma expressão das emoções sublimes.7 (GASTON, 1968, p.25, tradução 
nossa) 

 

7) A música é uma fonte de gratificação, onde a gratificação é um 
subproduto do fazer, do empreendimento, da realização musical. 

8) O poder da música é maior em grupo. uma vez que ela é um fenômeno 
social com um poderoso caráter agregador. 
 

A conceituação da música 
 
A percepção do som e a consequente reação a estímulos sonoros, musicais 

ou não, começam com o desenvolvimento embrionário, ainda na fase uterina, de 
nossas vidas. O processo de enculturação assegura que, bem cedo na vida, as crianças 
desenvolvam um conceito de música, apesar de vago, indefinido e não verbalizado. Tal 
conceito, evidentemente, reflete um viés cultural. Entretanto, a maioria dos indivíduos 
também reconhece como música os sons de outras culturas, por mais que estas possam 
parecer estranhas à sua própria cultura. 

                                                           
7 In our culture, as well as in others, music is nearly always an expression of good will, a reaching out 
to others, and is so interpreted. Music, then is a powerful expression of the interdependence of 
mankind, and from the lullaby to the funeral dirge, an expression of the tender emotions. (GASTON, 
1968, p.25) 
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É possível, ponderativamente, reconhecer que a música é uma construção 
da relação do ser humano com o fenômeno sonoro, fato que permite interações 
perceptivas, psicomotoras, cognitivas, afetivas e comportamentais. Com base nesses 
pressupostos, pode-se classificar como música todo e qualquer som que tenha, 
concomitantemente, os seguintes três atributos:  

 
1) ser produzido ou manipulado pelo ser humano;  
2) ser reconhecido como música por algum grupo de pessoas; e  
3) ter uma função sociocultural. 

A Diversidade do Saber na Diversificação das Sociedades 
 
A formação da informação 

 
Com a hipertrofia evolutiva do cérebro, os humanos destacaram-se dos 

demais seres vivos do planeta. Desde a mais tenra idade, somos bombardeados, 
constantemente, com informações enquanto interagimos com o meio ambiente. 
Algumas delas são adquiridas diretamente de nossas próprias vivências e observações, 
ao passo que outras são obtidas indiretamente, por intermédio de leituras, relatos de 
outras pessoas ou de mídias como rádio, televisão, internet, computadores, redes 
sociais etc.  

A assimilação, processamento e arquivamento dessas informações são 
matéria- prima para a formação de nossas ideias e conceitos. Trata-se de um processo 
que não é estático, pois novas experiências nos levam a revisar nossos conceitos e 
fomentam novas concepções que, por sua vez, nos conduzem a novas experiências. 
Muitas vezes, ocorre no nível do inconsciente, porque, de uma maneira geral, só nos 
momentos de inquietação é que nos damos conta, realmente,  das perguntas que 
trazemos em nós.  

De uma perspectiva mais coletiva, como sociedade, além de nos 
preocuparmos em acumular conhecimento, dedicamo-nos a a transmiti-lo para as 
futuras gerações, perpetuando, assim, o saber comunitário. Cabe ressaltar que esse 
processo educativo nem sempre foi estruturado ou sistemático como acontece 
regularmente nos dias de hoje.  

As formas primitivas são as mais espontâneas e integralizadas, ao passo que 
as recentes são mais normativas, sofisticadas e especializadas. 

O indivíduo e a sociedade 
 
O foco educacional no indivíduo ou no grupo, porém, não é consenso. Há 

os que colocam o indivíduo em primeiro plano, entendendo que o progresso social é 
uma consequência da prosperidade de seus indivíduos. Essa linha de pensamento é 
usualmente chamada de tradicional ou ortodoxa. Em contrapartida existem os que 
priorizam o coletivo ou a sociedade, os quais acreditam que aprimoramento individual 
só é válido se oferecer benefícios coletivos. Essa corrente é usualmente chamada de 
não tradicional ou heterodoxa.  

Os tradicionais têm uma visão universalista e dualista do ser humano. 
Universalista do ponto de vista que a natureza humana é única e que todos os seres 
humanos são iguais e carregam as mesmas características, independentemente da 
diversidade de suas origens étnicas e dualista da perspectiva de que o homem se 
constitui de uma evidente ambivalência, pois é, ao mesmo tempo, físico e espiritual; 
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racional e irracional, material e imaterial, corpo e alma, consciência e inconsciência, 
ideias e sentidos etc.  

Os não tradicionais têm uma visão singular e holística do ser humano, em 
que o meio ambiente e as vivências individualizadas influenciam a formação de 
conceitos e determinam as ações. De acordo com essa tendência, cada pessoa é 
inigualável, influencia com suas peculiaridades o meio em que vive e, ao mesmo 
tempo, é influenciada por este. Desse aspecto, a natureza humana é mutante e 
compõe-se de um corpo unificado, sistêmico e finito: não há divisão entre corpo e 
alma, natural e sobrenatural, físico e etéreo etc. 

A realidade e a sabedoria 
 
Qual é a realidade ou quais são os princípios fundamentais que regem o 

mundo em um sentido mais amplo? Onde está a sabedoria que nos leva à compreensão 
ou ao entendimento dessa realidade? 

Segundo a ótica ortodoxa, existe uma realidade independente da percepção 
humana. Tal realidade é absoluta, permanente e abstrata. Entretanto, nem sempre 
pode ser vivenciada diretamente pelos sentidos humanos ou comprovada 
cientificamente. Privilegiam-se, pois, o intelecto, as abstrações e as percepções mais 
sutis tais como a intuição. Como a realidade é única, ela pode ser aprendida e ensinada 
em qualquer tempo ou espaço. Para entendê-la, o ser humano necessita ampliar seus 
níveis de consciência, aprimorando, assim, sua existência. Desse ponto de vista 
perspectiva, aprender e ensinar são as principais contribuições dos indivíduos à 
sociedade. 

Conforme a ótica heterodoxa, a realidade é um paradigma e um produto da 
vivência de cada indivíduo. Dinâmica e em constante mudança, é apreendida por 
intermédio de nossos sentidos, percepções e experiências. A natureza limitada, 
imperfeita e rudimentar do ser humano amplia-se e aprimora-se por meio da 
curiosidade, que nos conduz aos questionamentos existencialistas. O desejo do saber 
é o propulsor da evolução humana ainda que essa sabedoria seja insuficiente, como é 
exemplificado pela maiêutica socrática: só sei que nada sei. Desse viés, de uma 
realidade mutante, valorizam-se, pois, os processos para aquisição do saber, as 
metodologias para as descobertas epistemológicas, os meios e não os fins. 

 

As Eras Axiais 
 
Jaspers (2011, p. 27) identifica na Era Axial (800-200 a.C.) o surgimento 

de importantes postulados epistemológicos em regiões onde hoje se encontram a 
Índia, a China, o Oriente Médio e a Grécia, que iriam nortear as linhas do pensamento 
moderno. Nesse momento, o ser humano, antes preocupado em dominar o mundo ao 
seu redor, volta-se para o estudo e conhecimento de sua própria natureza interior. É o 
surgimento do pensamento filosófico e também da busca pela espiritualidade. 

Após a época medieval, Geering (2003) identifica um Segunda Era Axial, 
que vai do Renascimento até o Iluminismo (1400-1800), também chamada de Fase 
Secular, que promoveu transformações sociais desde o tardio feudalismo medieval, 
passando pelo mercantilismo colonialista dos descobrimentos marítimos e chegando 
ao capitalismo pós-revolução industrial, que se iniciou na Europa Ocidental, quando 
as formas tradicionais de Cristianismo começaram a ser criticamente examinadas, 
começando com a Reforma Protestante e continuando por intermédio do Iluminismo.  
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A partir do século XIX, época conhecida como Idade Contemporânea, 
tivemos um galopante desenvolvimento cientifico e tecnológico com várias invenções 
como a locomotiva, a fotografia, a anestesia, a lâmpada incandescente, o dirigível 
voador, o telefone, a pilha elétrica etc. Surgiram novos postulados nos campos 
teóricos, tais como o positivismo, a dialética hegeliana, o eletromagnetismo, a 
radioatividade, a genética, a hereditariedade, a evolução das espécies, a teoria atômica, 
a psicanálise e o cinema, dentre outros. Pode-se até cogitar o advento de uma Terceira 
Era Axial, dadas a pluralidade de ideias e a expansão das percepções do ser humano, 
não só ao mundo ao redor, mas também a si mesmo. 

Níveis de consciência 
 
A percepção da realidade e os níveis de consciência que ela pode alcançar 

vêm atraindo a curiosidade de estudiosos. Por um lado, temos as teorias da 
psicanalítica freudiana, da psicologia analítica junguiana e das psicoterapias reichiana 
e lacaniana.  

Dentre as perspectivas pós-modernas, a psicologia cognitiva construtivista 
vem criticando os modelos reducionistas oriundos do Iluminismo. Trata-se de uma 
teoria em que o aforismo cartesiano “penso, logo existo” pode ser substituído por “sou, 
sinto e depois penso” (Damásio, 1994). 

Com a dissolução da referência à razão como uma garantia de possibilidade 
de compreensão do mundo, abrem-se novas possibilidades para percepções dos níveis 
de consciência: 

 
1) O inconsciente, que representa o corpo físico, material, orgânico, sob o 

instinto; 
2) O pré-consciente ou subconsciente, que representa o corpo emocional, 

os desejos;  
3) O consciente, que representa o homo sapiens sapiens, que sabe que 

sabe, a razão;  
4) O superconsciente, que representa o saber espontâneo, a intuição, a 

contemplação; e 
5) O hiperconsciente, que representa uma espécie de megalucidez e 

autoconsciência que tem suas raízes nas tradições das sociedades 
matriarcais das civilizações proto-históricas8 da Ásia Meridional. 

 

A Musicalidade Abrangente e a Reunificação do Saber Fragmentado 
A reunificação do saber fragmentado 

 
No desenvolvimento das civilizações humanas, uma visão de conhecimento 

unificado foi sendo substituída por uma ramificação cada vez mais multiplicada e 
fragmentada do saber. A partir da Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, com 
a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas, houve 
uma mudança radical na relação entre o homem e o trabalho, a qual promoveu uma 
divisão social do trabalho com o surgimento da especialização e das categorias 
profissionais. 

                                                           
8 A Proto-História refere-se ao período de transição entre a Pré-História e a história e coincide com a 
Idade dos Metais e o surgimento da escrita. 
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Para Gehard e Rocha Filho (2012), a fragmentação do conhecimento 
científico manifesta-se na separação das disciplinas na escola. Até mesmo nas 
disciplinas, o conhecimento é separado em diversos conteúdos relativamente 
estanques que, na maioria das vezes, são apresentados de maneira desvinculada e 
desconexa. Nessa fragmentação, muitas vezes, perde-se a noção do todo e os alunos 
tendem a não perceber as semelhanças e relações entre as diferentes áreas do 
conhecimento. 

A necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada 
do processo do conhecimento, justifica-se pela compreensão da importância da 
interação e transformação recíprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa 
compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento e do 
conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o ensino como processo reprodutor de 
um saber parcelado que consequentemente muito tem refletido na profissionalização, 
nas relações de trabalho, no fortalecimento da predominância reprodutivista e na 
desvinculação do conhecimento do projeto global de sociedade (SOUZA; SANTOS;  
DIAS, 2013, p. 46). 

A proposta transdisciplinar da Musicalidade Abrangente 
 
Reconhecendo a consolidação do ensino fragmentado nas práticas 

educacionais contemporâneas, Álvares (2011) propõe uma reunificação do saber e 
utiliza o termo Musicalidade Abrangente para descrever a transdisciplinaridade nos 
processos de educação musical, fundamentado em seis pressupostos conceituais: (1) o 
conceito de comprehensive musicianship caracterizado por Willoughby (1971); (2) as 
ponderações que Labuta e Smith (1998) fazem da taxonomia de objetivos 
educacionais de Bloom (1956); (3) o conceito de Gestalt, em que o todo é maior que a 
soma de suas partes; (4) os conceitos de saber não proposicional, que extrapolam o 
conceito de posse de determinado conhecimento cognitivo ou comportamental, 
validando o saber indeterminado adquirido de forma não sistemática (Álvares, 2006); 
(5) os conceitos de educação formal, não formal e informal definidos por Libâneo 
(1998); e (6) a interpretação da cultura como um código de significados validadores 
da existência humana descrita por Geertz (1989). 
 

1) O movimento do Comprehensive Musicianship: 
 
Práticas interpretativas individuais e coletivas, teoria e análise musical, 

composição e improvisação, metodologias pedagógicas e aspectos históricos e 
sociológicos da música são subáreas convenientes para um aprofundamento 
especializado, mas corre-se um risco de excessiva fragmentação em prol de um 
aperfeiçoamento, muitas vezes, isolacionista. Com fundamento em uma abordagem 
transversal das diversas disciplinas em que a música se fragmentou durante os últimos 
séculos, um enfoque interdisciplinar pode proporcionar uma vivência musical mais 
significativa, expansiva e integralizada (Alvares, 1999, 2000). A realidade do professor 
no cotidiano de sala de aula é que este tem que ensinar música como um todo e não 
como disciplinas fragmentadas de música, geralmente ensinado nas universidades. 
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2) A convergência da taxonomia dos objetivos educacionais: 
 
Como resultado do trabalho acadêmico de uma comissão multidisciplinar, 

Bloom (1956) propõe uma taxonomia de objetivos educacionais, classificando as 
possibilidades de aprendizado em três grandes domínios:  

 
a) o cognitivo, que abrange a aprendizagem intelectual, com a seguinte 

hierarquização: conhecimento > compreensão > aplicação > análise 
> síntese > avaliação;  

b) o psicomotor, o qual engloba as habilidades de execução de tarefas 
que envolvem o organismo muscular, com a seguinte 
hierarquização: percepção > resposta conduzida > automatismos > 
respostas complexas > adaptação > organização; e  

c) o afetivo, que abarca os aspectos de sensibilização e gradação de 
valores, com a seguinte hierarquização: recepção > resposta > 
valorização > organização > internalização de valores.  
 

3) O paradigma gestáltico: 
 

Numa abordagem tradicional, entende-se que o ser humano reage a um 
determinado estímulo com uma resposta específica: é a aprendizagem por tentativa e 
erro. Segundo a abordagem gestáltica, o ser humano passa a responder a um estímulo 
como um todo; é a aprendizagem por insight, ou seja, uma apreensão imediata do 
objeto em conjunto. O insight, muitas vezes, está relacionado com a intuição, cuja 
etimologia, do latim intuitione, indica um olhar contemplativo, um comum senso 
artístico que permeia os níveis da consciência humana.  

A Fig. 5 ilustra o conceito gestáltico de fundo e figura, em que: (a) o fundo 
representa nossa bagagem, tudo aquilo que vivenciamos, nossas lembranças, nossos 
conceitos, nosso modo de encarar e perceber a vida e as coisas à nossa volta; (b) a 
figura representa aquilo que nos atrai em determinado momento, seja um objeto, seja 
um desejo ou uma necessidade, ou outra forma de estímulo; e (c) há mais de uma 
possibilidade de integração entre as partes (fundo e figura) na construção da 
percepção do todo. 

 
 

 
 

Fig. 5: Figura e Fundo (BERG, 2015) 
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4) A proposição do não proposicional: 
 

O que constitui o saber e como os seres humanos vivenciam o conhecimento 
são questões complexas que constroem os alicerces epistemológicos e, 
consequentemente, os procedimentos de ensino e aprendizagem. Álvares (2006) 
diferencia o conceito de rumo ao saber do saber propriamente dito e identifica 
distintas concepções do saber e de como os seres humanos adquirem conhecimento.  

Ao saber proposicional, refere-se como [...] um modo de saber geralmente 
associado à posse de uma determinada informação que contém credibilidade e 
validade, e que possa ser disponibilizado por meio da linguagem verbal ou escrita. [...] 
Outra referência é a capacidade de executar uma determinada tarefa sob condições 
específicas, referindo-se ao saber apenas quando tarefas que exigem uma 
complexidade cognitiva e comportamental possam ser efetivadas (Álvares, 2006, p. 
430). O conceito de saber não proposicional reflete um saber implícito, não 
fragmentado, vivenciado, que se aproxima do conceito de eu sinto em vez do eu sei, 

Russel (1911) utiliza os termos conhecimento por descrição (knowledge by 
description) e conhecimento por familiaridade (knowledge by acquaintance), que se 
pode associar, respectivamente, ao saber proposicional e ao saber não proposicional. 
Lazerowitz (1937) emprega a terminologia de conhecimento indireto (indirect 
knowledge) e conhecimento direto (direct knowledge), respectivamente.  

 
5) Formatando as práticas educativas: 

 
Para Gadotti (2006, p. 23), a educação é anterior ao pensamento 

pedagógico e à escolarização: “na comunidade primitiva a educação era confiada a toda 
a comunidade, em função da vida e para a vida. [...] A escola era a aldeia.” [...] “a 
educação sistemática surgiu no momento em que a educação primitiva foi perdendo, 
pouco a pouco, seu caráter unitário e integral entre a formação e a vida, o ensino e a 
comunidade.”  

Para Libâneo (1998), as práticas educativas não se restringem à escola ou à 
família. Elas atuam em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social 
humana, de maneira institucionalizada ou não, sob várias modalidades. Nada nasce 
clássico, sistematizado ou fragmentado; tudo surge de forma primogênita, espontânea 
e unitária.  

No Oriente, nasce o conceito de Guru-Shishya-Parampará (Krishnamurti, 
1987), no qual o conhecimento é transmitido pelo mestre (guru) ao discípulo (shishya), 
integral e ininterruptamente, através de sucessivas gerações, formando uma linhagem 
(parampará).  

No Ocidente, o conceito de música nasce associado ao termo Mousikê,9 que 
possui um significado muito mais abrangente daquilo que, hoje, entendemos por 
música: englobava tudo o que possuía um ritmo, como a poesia, a música e a dança, 
mas também se estendia ao conhecimento da literatura, da história e das artes cênicas. 
O fenômeno físico-sonoro musical funcionava como um veículo de propagação 
cultural.  

 

                                                           
9 Mousikê refere-as à arte das musas. As nove musas são: (1) Calíope, a bela voz, musa da eloquência; 
(2) Kleio, a proclamadora, musa da história; (3) Erato, a amável que dá júbilo, musa da poesia lírica; 
(4) Euterpe, a doadora de prazeres, musa da música; (5) Melpômene, a poetisa cantora de versos, musa 
da tragédia; (6) Polyhymnia, a de muito hinos, musa da música sacra cerimonial; (7) Thalia, a festiva 
que faz brotar flores, musa da comédia; (8) Terpsícore, a rodopiante, musa da dança e (9) Urânia, a 
celestial, musa da astronomia e da astrologia. 
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6) Interpretando o poder da cultura: 
 
Independentemente das origens ocidentais ou orientais das sociedades, 

Geertz (1978) refere-se à cultura como uma estrutura de sustentação da sociedade, que 
pode ser interpretada como um padrão de significados transmitidos historicamente, 
incorporado em símbolos e materializado em comportamentos. Desse modo, a cultura 
seria, em parte, controladora do comportamento em sociedade e, ao mesmo tempo, 
criaria e recriaria esse comportamento, em razão de seu conteúdo ideológico, 
impossível de ser esvaziado de significado.  

De uma perspectiva crítica da modernidade, Foucault (1982) aborda a 
relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de 
controle social por intermédio de instituições sociais: (a) o poder não é uma possessão 
detida por uma pessoa sobre as outras, possibilitando a dominação, mas é relacional e 
produzida por de interações; (b) o poder é inseparável do conhecimento e os dois são 
aspectos sociais de toda prática concreta e (c) o poder só existe através de ações de 
força que permeiam as redes sociais, ao mesmo tempo em que constituem a sua 
própria organização. 

A atividade musical, enquanto integrante de uma cultura, criada e recriada 
pelo fazer reflexivo-afetivo do homem, é vivida no contexto social, histórico, localizado 
no tempo e no espaço, na dimensão coletiva, onde pode receber significações que são 
partilhadas socialmente e sentidos singulares que são tecidos a partir da dimensão 
afetiva-volitiva e dos significados compartilhados. (WAZLAWICK, CAMARGO, 
MAHEIRIE, 2007, p. 106). 

Considerações sobre a Educação Musical na Diversidade sob uma Ótica 
Unificadora na Pós-Modernidade 
 
Sobre a pós-modernidade 

 
Segundo Maffesoli (2014), o conceito de pós-modernidade designa a 

condição sociocultural e estética após a queda do Muro de Berlim (1989) e a crise das 
ideologias nas sociedades ocidentais no final do século XX, com a dissolução da 
referência à razão como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo por 
meio de esquemas totalizantes. 

Para Vattino (2001), a pós-modernidade aparece como uma espécie de 
Renascimento dos ideais banidos e cassados por nossa modernidade racionalizadora. 
Esta modernidade teria terminado a partir do momento em que não podemos mais 
falar da história como algo de unitário e quando morre o mito do Progresso.  

O tripé moderno era: (a) trabalho; (b) racionalismo; e (c) progressismo. O 
tripé pós-moderno é: (a) criação ou criatividade; (b) razão sensível; e (c) 
progressividade. 

Considerações 
 
A partir de meados século XX, em termos globais, ocorre uma transição de 

uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. Evidenciam-se os 
processos de fragmentação da vida do ser humano.  

Segundo Bauman (2001), as relações entre os indivíduos começam a se 
constituir em laços momentâneos, frágeis e volúveis, num mundo cada vez mais 
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dinâmico, fluido e veloz, seja real ou virtual. A vida pós-moderna parece estar escrita 
em episódios, nem sempre conectados.  

As pessoas, muitas vezes, figuram como meros episódios da sociedade e 
passam a ser tratadas como bens de consumo, ou seja, em caso de defeito, descartam-
se ou trocam-se por versões mais atualizadas.  

Dessa forma, os ideais são banalizados e a percepção da vida como um todo 
se perde na fragmentação instantânea do momento.  

Ponderações 
 
Como reunificar o saber e os processos fragmentados de produção, 

transmissão e aquisição de conhecimento na sociedade atual?  
Como integrar, valorizar e vivenciar a diversidade numa sociedade com 

tendências instantâneas, de caráter mutante e veloz, e que passa fluida pelos meandros 
da rica complexidade da natureza humana?  

Qual o espaço para indivíduos diferenciados numa sociedade globalizada 
que busca uma interdependência entre o consumo fragmentado do saber momentâneo 
e a redefinição galopante de sua própria identidade?  

A música, pelo seu caráter transdisciplinar, suas funções sociais e sua 
intrínseca relação com o ser humano, pode representar uma unidade dentro da 
diversidade das relações atuais? 

Os processos primitivos, originais, espontâneos e unificados do fazer 
musical podem servir como modelos para ações rumo a uma educação musical 
repensada e contextualizada com as demandas atuais? 

Tais ponderações são um convite para a reflexão sobre as práticas musicais 
e a transmissão do conhecimento musical nos dias de hoje, com o intuito de fomentar 
uma aproximação entre a diversidade inerente ao ser humano e a unidade da 
sociedade em que vivemos. 
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Projeto Espiral (1976-1979): Uma experiência de 
ensino coletivo de instrumentos de cordas 
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Resumo: O objeto deste trabalho de pesquisa é o Projeto Espiral, criado em 1976 pela Fundação 
Nacional de Artes (Funarte) para o fomento do ensino coletivo  de instrumentos de cordas no Brasil. A 
pesquisa aborda a estrutura do projeto durante seus três primeiros anos e faz um relatório histórico de 
sua primeira fase, sob a direção do maestro e compositor Marlos Nobre. Relata estrutura física, 
professores envolvidos e atividades propostas durante este Período. 

 Palavras-chave: Instrumentos de cordas; ensino coletivo; Projeto Espiral, Funarte.  

 

Introdução  
O slogan da campanha nacional de doação de instrumentos lançada pelo 

Instituto Nacional de Música da Funarte, em 1976, foi O Brasil pode ser uma 
orquestra. Dê um instrumento a uma criança. A iniciativa fazia parte do Projeto 
Espiral e, com ela, muitas crianças ganharam um instrumento musical. A Campanha 
Nacional de Doação de Instrumentos foi notícia do jornal O Globo de 29 de agosto de 
1976. O jornalista Antônio Hernandes escreveu uma matéria sobre o projeto, que 
estava em início no Brasil. Em dois anos, o projeto previa a criação de pelo menos dez 
núcleos, espalhados pelo país. O modelo adotado seria o mesmo implementado no 
Centro de Formação de Instrumentistas do SESI, fruto da iniciativa e dos esforços do 
professor Alberto Jaffé. 

Tanto no texto de Hernandes como em diversos outros documentos da 
época sobre o Projeto, há grande ênfase no modelo utilizado como referencial 
pedagógico para a prática do ensino dos instrumentos de cordas. O modelo, centrado 
no ensino coletivo, era um exemplo vindo do Japão, onde Shinichi Suzuki já se 
estabelecera como a grande referência nesse novo posicionamento pedagógico para o 
ensino de instrumentos de cordas. 

Alberto Jaffé fez uma adaptação dos seus princípios às possibilidades do 
Ceará, e com o apoio do SESI, apresenta um balanço artístico favorável. 
Marlos Nobre, assumindo a direção do Instituto Nacional de Música, acertou 
plenamente encampando a idéia. Em vez de gastar milhões (grifo nosso) em 
viagens da Sinfônica Nacional aos Estados para fazer concertos que poucas 
marcas deixarão, ele prefere concentrar todos os recursos na cultura local de 
orquestras. (HERNANDES, em O Globo, 1976). 

 

Esta mudança de postura por parte de um órgão público, com relação ao 
aspecto sociocultural e aos benefícios da música como elemento de inclusão social, 
marca uma retomada de posicionamento naquele período específico. Isto já tinha sido, 
inclusive, tema de leis que foram promulgadas com o objetivo de instituir ações de 
ensino geral e de música nos inúmeros asilos para meninos órfãos existentes desde a 
segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, em várias regiões 
do Brasil.  Marlos Nobre pontuou que: 

 

mailto:simoneviolinista@gmail.com
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A política de ação do INM (Instituto Nacional de Música) quanto às 
orquestras é o estímulo aos organismos sinfônicos ou de câmara já existentes, 
fixando o músico em cada região e criando núcleos de formação de 
instrumentistas de cordas nos Estados carentes de sinfônicas. Paralelamente, 
atuaremos no setor dos instrumentos de sopro, através do projeto de estímulo 
às bandas [de música] do país.(ibid). 

 

Implantado em onze estados brasileiros num período de aproximadamente 
treze anos – de acordo com documentos encontrados no CEDOC que são datados entre 
1976 e 1989, o Projeto Espiral contou com a participação ativa de inúmeros professores 
e coordenadores, todos contratados pela Funarte.  

A presente pesquisa se concentra apenas nos três primeiros anos do projeto 
(1976-1979) por se tratar do período em que o maestro Marlos Nobre  foi diretor do 
INM e contou com a colaboração de Alberto Jaffé para a implantação, marcando a 
primeira fase do Projeto Espiral. 

O PROJETO ESPIRAL 

 
O Projeto Espiral foi criado em 1976, pelo INM - Instituto Nacional de 

Música, que é o atual Centro da Música, um departamento da Funarte.  O objetivo era 
reverter o quadro em que o Brasil se encontrava, no que se referia à falta de 
instrumentistas de cordas para as orquestras, através da criação de núcleos de 
formação de instrumentistas de cordas nos estados carentes de orquestras sinfônicas. 
O projeto contava com duas coordenações: Coordenação de Ensino e Coordenação de 
Luteria. 

De acordo com a definição do Dicionário Michaelis, espiral significa “que 
tem forma de espiral ou de caracol, curva plana que faz uma ou mais voltas em torno 
de um ponto do qual se afasta paulatinamente.” O Projeto Espiral, assim como uma 
curva em espiral, deveria iniciar em um ponto central (Fortaleza) e dele ir se afastando 
para ligar várias cidades com a ideia central do ensino coletivo de cordas, até ocupar 
todo o território nacional. 

A criação do INM marcou a história musical brasileira e deu uma grande 
responsabilidade ao primeiro diretor e sua equipe. Marlos Nobre (1976) foi o primeiro 
diretor do Instituto e conta que o problema crucial de uma direção é a escolha de 
prioridades, mas no caso da música, de imediato a prioridade foi visualizada.  
Precisaria criar novos organismos sinfônicos e estimular os organismos já existentes. 
Para estimular esses organismos o primeiro passo seria a formação de instrumentistas. 

Conforme Nobre relata no folder do I Encontro Nacional, um dos maiores 
problemas que se passava na época era a falta de novos músicos para preencher as 
vagas existentes nas orquestras existentes, portanto, o objetivo era trabalhar na 
formação de instrumentistas de cordas para suprir a falta destes músicos no mercado 
de trabalho, além de investir na formação de professores. As aulas deveriam ser em 
grupo, para que pudesse atingir uma grande quantidade de alunos, pois não havia 
muitos professores capacitados. 

Devido à grande quantidade de novas orquestras que surgiam, ficava cada 
vez mais difícil suprir as vagas com os músicos que se tinha. Tacuchian (1982), no 
folder do Encontro Nacional sobre Iniciação Instrumental de Cordas, diz que:  

A orquestra Sinfônica tem seu núcleo principal nos instrumentos de cordas e 
são justamente os que apresentam menor número de profissionais no país. 
Este fato se explica pela dificuldade de aprendizado, pelo alto preço do 
instrumento e pelo pequeno número de orquestras que são basicamente o 
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mercado de trabalho dos instrumentistas de cordas [..]. (TACUCHIAN, 1982, 
pág. 9). 

A estrutura funcional do Projeto Espiral 
 
Durante os três primeiros anos do Projeto Espiral (1976 a 1979), de acordo 

com os registros do CEDOC foram criados oito núcleos de ensino e uma oficina de 
luteria, conforme Fig. 1: 
 

 

Fig. 1 – Mapa do Brasil com os núcleos instalados de 1976 a 1979. 

 

1) Núcleo de Fortaleza (1976), no SESI Ceará 
2) Núcleo de Brasília (1976), no SESI Taguatinga; 
3) Núcleo de João Pessoa (1977), na Universidade Federal de João Pessoa; 
4) Núcleo de Belém (1977), no Conservatório de Música Carlos Gomes, 

com apoio da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Estado do 
Pará; 

5) Núcleo de Florianópolis (1978), na Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina; 

6) Núcleo de Porto Alegre (1978), na PUC/RS; 
7) Núcleo de Natal (1979), na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte; 
8) Núcleo de Recife (1979), na Universidade Federal de Pernambuco, com 

o apoio do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco; 

9) Oficina-Escola de Luteria (1976), no Rio de Janeiro. 
 

Em todos os núcleos foi possível verificar estruturas semelhantes, como a 
formação de orquestras de cordas; mas em cada local as aulas eram divididas de forma 
diferente. As divisões eram por naipes, por nivelamento, em duplas, trios, quartetos e 
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aulas individuais, mas o produto final era sempre a formação de uma orquestra de 
cordas. Este era o verdadeiro objetivo do projeto: a formação de instrumentistas de 
cordas para integrar orquestras. 

Nesses três primeiros anos ocorreram também outros tipos de apoio em 
diversas cidades – como, por exemplo, custeio de passagens de ônibus para cursos – , 
porém sem a criação de núcleos formais.  

Cada núcleo criado, foi formado em parceria com uma instituição local. Os 
professores que trabalharam nos núcleos eram, muitas vezes, moradores das 
localidades; e em alguns, como o de Belém e o de Natal, foram contratados professores 
de fora.  

Núcleo de Fortaleza (1976) 
 

Coordenador: Alberto Jaffé 
Professores:  
Alberto Jaffé (professor de violino e viola) 
Dayse de Luca (pianista e professora de contabaixo) 
Número de Alunos na abertura: 100 
Tipo de metodologia empregada: Ensino coletivo 
Quantidade de aulas semanais: diárias 
Espaço físico utilizado: Sesi Fortaleza 

 
Quadro 1– Estrutura do Núcleo de Fortaleza 

 

O primeiro núcleo foi instalado na cidade de Fortaleza/CE, em 1976, 
quando foi firmado, pelo compositor Marlos Nobre (diretor da Funarte), um convênio 
entre a Funarte e o SESI Ceará. A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 1.  

Em 1975, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Thomas 
Pompeu de Souza Brasil Netto, tomou conhecimento do trabalho de ensino coletivo 
desenvolvido por Jaffé e o convidou para iniciar um núcleo de formação de 
instrumentistas de cordas junto ao SESI. Com o convênio, o trabalho iniciado pelo 
professor Jaffé em Fortaleza ganhou status nacional. 

As inscrições foram abertas no SESI para meninos e meninas de 10 a 18 
anos10 de idade, já assistidos pelo SESI ou filhos de operários que queriam se afiliar à 

entidade. Após a inscrição era feita uma seleção prévia entre os candidatos. Havia vagas para 

100 alunos, divididos em turmas de 10 alunos cada. 
Conforme o programa do I Encontro de Professores de Cordas, realizado em 1976, 

o Centro de Formação de Instrumentistas de Cordas tinha os seguintes instrumentos:  60 

violinos, 20 violas, 15 violoncelos e 5 contrabaixos. 

Monte (2009), ex aluno do núcleo, relata que o teste de aptidão aplicado consistia 

na repetição de células rítmicas tocadas (batidas) pelo professor. Silva (2008), que foi aluno do 

projeto, conta que, logo após o teste, o aluno tinha o primeiro contato com o instrumento e 

participava de uma aula que mostrava a similaridade entre os diversos instrumentos de cordas.  

Em maio de 1975, o núcleo recebeu 56 jovens que, em julho do mesmo ano, 

fizeram uma gravação para a rádio MEC, tocando a seis vozes. É provável que a divisão em 

seis vozes tenha sido feita para que houvesse uma voz facilitada para os iniciantes, mas não há 

                                                           
10 A idade entre 10 e 18 anos foi a informação que foi divulgada na imprensa local, em Fortaleza, para a 
chamada de alunos para participar do projeto. Esta faixa etária é a mesma que o professor Jaffé coloca 
em seu método, para que o aluno possa iniciar. Acredito que tenha sido o próprio Jaffé quem 
determinou a faixa etária, mas desconheço o motivo. 
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registro algum de como essa divisão foi realizada. Em dezembro, o grupo já tinha 84 

participantes que, juntos, realizaram o primeiro concerto oficial.   
 

 

Fig. 3 – Tabela completa de atividade no Núcleo Fortaleza. 

 

 
Fig. 2 – Concerto de Inauguração da Sala Funarte em 1978, sob a batuta do maestro Robeto Duarte. 

Da esquerda para direita, abaixados: José Maria Florêncio, Hipólito Gadelha, Roberto Ricardo Duarte, 
Neemias Santos de Carvalho, Paulo Ângelo Florêncio, Carlos Alberto Coutinho. Em Pé: Eliézer Gomes, 
Marlos Nobre (de camisa xadrez), Vasquen Fermanian (de terno e camisa preta), Joana Darc Teles (do 

lado direito de Vasquen). Da direita para esquerda, os homens: Raimundo Penaforte e Marco Silva. 

 
O início do núcleo foi com Alberto Jaffé e sua esposa Dayse De Lucca, professores 

que se encarregaram da formação dos 100 alunos efetivos do núcleo. Para a implantação do 
primeiro núcleo do Projeto Espiral, em Fortaleza, o professor Jaffé e sua família foram 
morar naquela cidade, onde permaneceram pelo período de dois anos. Após esse 
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período, Jaffé foi para Brasília, onde iniciou o segundo núcleo do Projeto Espiral. O 
núcleo de Fortaleza ficou sob a orientação do professor de violino Vasquen Fermanian.  

O dia a dia do núcleo era bem corrido para os dois professores, pois havia 
muitos alunos e em diversos níveis de aprendizado. O professor Jaffé montou uma 
tabela de horários, conforme Fig. 3, para conseguir ouvir todos os alunos em uma 
semana e ainda poder fazer os ensaios da orquestra. 

Assim, conseguia ouvir todos os alunos do núcleo e fazer todos os ensaios 
necessários. A tabela é dividida por dia, com 13 horários de 45 minutos cada e alunos 
numerados, para facilitar a organização. Assim, Jaffé lecionava o dia todo, para manter 
o núcleo em pleno funcionamento. As aulas de teoria, harmonia e contraponto não 
abrangiam todos os alunos, somente os mais avançados. Alguns alunos também tinha 
aulas de história da música, história das artes e piano complementar. 

A orquestra do núcleo de Fortaleza fez várias apresentações na própria 
cidade e também  fora da cidades. Em 1978 apresentaram-se no Festival de Música de 
Teresópolis, em Brasília e no Rio de Janeiro, por ocasião da inauguração da Sala 
Funarte, conforme Fig. 2. 

Núcleo de Brasília (1976); Taguatinga 
 

Coordenador: Henrique Muller 
Professores: Alberto Jaffé, N´vio Lisboa, Luis Gonzaga de 
Faria, Juan Sarudiansky, Dayse de Lca, Arnaldo Gallina, 
Zoraima Alenfel, Lenin Pereira Lima, Amauri Soares de 
Albuquerque, Vania Godinho, Silvio Barbato, Paula Viana 
Prates, Gustavo Neiva Tavares 
Número de Alunos na abertura: 200 
Tipo de metodologia empregada: aulas coletivas e individuais 
Quantidade de aulas semanais: diárias 

 
Quadro 2 – Estrutura do Núcleo de Brasília 

  

Em documento do CEDOC consta que o núcleo começou com 200 alunos 
inscritos, mas que, devido a mudanças de professores e coordenadores, este número 
caiu bastante e depois voltou a subir. A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 
2. 

 O núcleo contava com o suporte de monitores que auxiliavam os alunos 
mais iniciantes, sob a orientação dos professores; tinha também uma orquestra de 
câmara com 13 integrantes do grupo de alunos mais avançados e pequenos grupos 
instrumentais. 

As aulas começaram com ensino coletivo e mais tarde, conforme a 
necessidade, os alunos passaram a fazer aulas individuais. 

Núcleo de João Pessoa (1977) 
 
A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 3. Em documento da 

Funarte foi possível verificar a doação de instrumentos à Universidade da Paraíba, 
além de cordas e acessórios, de acordo com  a lista a seguir: 

 

 16 violinos, sendo 2 tamanho ½, 4 tamanho ¾ e 10 tamanho 4/4; 

 5 violoncelos, sendo 3 tamanho 4/4,1 tamanho ¾  e1 tamanho ½; 
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 2 contrabaixos, sendo 1 tamanho ¾ e 1 tamanho 4/4. 
 
 

Coordenador: Carlos Guimarães da Veiga 
Espaço físico utilizado: Universidade Federal da Paraíba 

 
Quadro 3 – Estrutura do Núcleo de João Pessoa 

 

 

Fig. 3 - Carta de Erich Lehninger para Cummings (CEDOC – Funarte). Tradução da carta11. 

Núcleo de Belém (1977) 
 
O Projeto Espiral foi levado ao Conservatório Carlos Gomes pela Secretaria 

de Cultura, Desporto e Turismo do Estado do Pará, em 1977, e permaneceu por lá até 
o ano de 1981. A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 4. 

A Funarte contratou três professores, incumbidos da responsabilidade de 
iniciar o projeto em Belém: a violinista sueca Birgitta Fass Fihri, a violoncelista norte-
americana Linda Kruger e o também norte-americano Charles Cummings.   

Charles Cummings, ficou durante dois anos (prazo do seu contrato com a 
Funarte). De acordo com cartas trocadas entre coordenação e o professor, tudo foi 
acertado antes de sua chegada ao Brasil: o valor dos pagamentos pelo serviço de 
professor e os horários de aulas. Podemos ver abaixo uma das cartas de Lehninger 

                                                           
11 Tradução da Carta: Mr. Cumings, Obrigado por sua carta. Fico feliz em saber que você se interessa 
pela posição em Belém. Respondendo suas perguntas:o pagamento é 45.000 cruzeiros por mês e 12 
meses ao ano e atualmente este valor é cerca de 1.700,00 dólares americanos. Normalmente temos um 
ajuste 2 vezes ao ano devido a inflação. Claro que daremos a você em dólares. O contrato será de 
45.000,00 cruzeiros ao mês. Claro que você pode enviar o dinheiro para os Estados Unidos. A melhor 
maneira é através do City Bank. Por favor me responda o mais breve possível se você está apto em iniciar 
já em 1 de setembro. Precisamos saber isto imediatamente para preparar sua contratação. Nossos 
cumprimentos. Erich Leheninger.  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 56 

 

(1979) para Cummings, detalhando alguns assuntos. O documento da Fig. 3 serve 
como exemplo dos acertos feitos não somente com este professor, mas com todos os 
professores que eram contratados para lecionar nos núcleos. 
 

Coordenador: João Bosco da Silva Castro 
Professores:  
Violino - Birgitta Fassi Fihri  
Violoncelo - Linda Kruger 
Número de alunos na abertura: 107 
Tipo de metodologia empregada: aulas individuais semanais, orquestras e 
pequenos grupos de câmara, teoria musical e solfejo.  
Quantidade de aulas semanais: Diárias 

 
Quadro 4 – Estrutura do Núcleo de Belém 

 
O núcleo começou com 107 alunos, os alunos participavam de aulas 

individuais semanais e as aulas de teoria musical e solfejo eram feitas no Conservatório 
Carlos Gomes. No núcleo havia prática de orquestra e pequenos grupos de musica de 
câmara todos os dias, conforme o nível técnico dos alunos.  Vários alunos que 
participaram desse projeto atuam profissionalmente até o dia de hoje. 

Núcleo de Porto Alegre (1978) 
 

Coordenador: Fred Gerling 
Professor: Fred Gerling (violino) 
Número de Alunos na abertura: 30  
Tipo de metodologia empregada: Ensino coletivo, ensino 
tradicional, Método Suzuki. 
Quantidade de aulas semanais:  
Ensino coletivo: 3 vezes  
Ensino tradicional e Suzuki: 2 vezes  

 
Quadro 5 – Estrutura do Núcleo de Porto Alegre 

 
 O núcleo começou a funcionar em 1978, no Centro de Cultura Musical da 

PUC Porto Alegre. A estrutura do núcleo pode ser verificada no quadro 5. No mesmo 
ano, a Orquestra Infanto Juvenil já fazia apresentaçoes públicas. As informações sobre 
este núcleo foram fornecidas pelo professor Fred Gerling em entrevista, em entrevista 
na qual relata que os alunos foram organizados em três grupos diferentes:  

 
1. Grupo de alunos em aulas individuais, 
2. Grupo de alunos em aulas utilizando o Método Suzuki; e 
3. Grupo de alunos em aulas através do ensino coletivo. 

 
 O grupo de alunos que participou do ensino coletivo foi selecionado em 

dois orfanatos de meninas em Porto Alegre. Havia 30 vagas disponíveis, porque era 
este o número de instrumentos que a Funarte havia doado. O professor Fredi Gerlig e 
uma pianista se encarregaram da seleção, que foi feita individualmente com cada 
candidato.  Os itens que constavam do teste para seleção eram uma canção de livre 
escolha da candidata e um ritmo feito pelo professor, que deveria ser repetido pela 
criança com palmas. Após a seleção musical, havia ainda uma reunião com as Irmãs 
que coordenavam os orfanatos, através da qual poderiam ter acesso a informações 
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importantes sobre o comportamento das crianças, necessidades especiais, 
dificuldades de aprendizagem e outros assuntos relevantes para que pudessem avaliar 
melhor cada candidatas e, assim, escolher e acolher as alunas selecionadas. 

 Após a seleção foi feita uma divisão para saber quais instrumentos cada 
um tocaria. Fred conta que escolheram as menores alunas para os violino por que era 
o único instrumento que tinham em tamanhos variados. As alunas maiores ficaram 
com a viola e o violoncelo; e contrabaixo ficou com uma freira que era orientadora do 
orfanato. Desde o primeiro momento de ensaio, que aconteceu já na primeira aula, 
todas as alunas foram posicionadas em formação de orquestra e o professor se 
posicionou como maestro. A pianista fazia o acompanhamento ao piano e o 
aprendizado começou com cordas soltas nos instrumentos, mas todos os exercícios já 
pareciam músicas, devido ao acompanhamento do piano. O aprendizado e o estudo 
eram feitos em sala de aula, duas vezes por semana. 

 O grupo de alunos que iniciou com o Método Suzuki e os que ficaram em 
aulas individuais tiveram um progresso mais rápido do que o grupo do ensino coletivo, 
devido a terem aulas individuais e a possuírem o instrumento para estudo em casa. O 
trabalho de prática de orquestra feita com esses grupos acontecia em conjunto com a 
orquestra de ensino coletivo, que passou a ser chamada de Orquestra Infanto-Juvenil 
do Projeto Espiral. 

Núcleo de Florianópolis (1978)  
 

Coordenador: Adelaide Moritz 
Professores:  
Carlos Alberto Angioletti Vieira  (violino e viola ) 
Nelly Kaeser (violoncelo) 
Número de alunos na abertura: 52 
Tipo de metodologia empregada: Aaulas individuais e ensaios 
coletivos de orquestra, Método Suzuki para violinos e violas. 
Quantidade de aulas semanais:  
Espaço físico utilizado: Fucabem 

 
Quadro 6 – Estrutura do Núcleo de Florianópolis 

 
 O núcleo de Florianópolis iniciou suas atividades em 1978; a Funarte 

doou 28 instrumentos para o início dos trabalhos e a UDESC (Universidade do Estado 
de Santa Catarina) entrou como parceira, doando cordas, métodos, arcos e resinas. 
Além dessas houve também outras doações, que o grupo recebeu de professores de 
música e de simpatizantes do projeto. É possível verificar a estrutura do núcleo no 
quadro 6. 

No dia 29 de novembro de 1978, no auditório do Educandário 25 de 
Novembro da Fucabem12, aconteceu a primeira apresentação pública de 52  alunos da 
Orquestra de Cordas do Projeto Espiral da UDESC – Núcleo Florianópolis. 

                                                           
12 Fucabem – Fundação Catarinense de Bem-Estar do Menor; era o antigo “Abrigo de Menores”, criado 
em 1935, com intenção de dar assistência a menores abandonados ou delinqüentes. Localizava-se no 
Bairro da Agronômica, em Florianópolis, e funcionava sob a direção dos Irmãos da Congregação 
Marista, por meio de um contrato de trabalho com o Governo do Estado. Em 1969, teve seu nome 
alterado para “Educandário 25 de Novembro”; em 1979, a propriedade do Educandário foi doada à 
recém-criada Fucabem.  Mais informações em: 
https://parqueculturaldas3pontas.wordpress.com/parque-cultural-das-3-pontas/perfil-historico-2/ 
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 Em carta da UDESC encaminhada a Funarte, há o relato de que os 
professores tiveram certa dificuldade em encontrar  material  didático  para  utilizar 
com  os  alunos;  por  isso, utilizaram as metodologias com as quais estavam 
acostumados. Assim, com os alunos de contrabaixo foi utilizado o método 
Zimmermann; com cello, os métodos Dotzauer e Suzuki; com os alunos de viola foi 
utilizado o Sitt e, com os alunos de violino, o Método Suzuki.  

 
 

 
 

Fig. 4 -  Foto da Orquestra de Cordas - Arquivo pessoal do professor Carlos Alberto Angioletti Vieira, 
que está a direita de camisa listrada; a professora de cello Nelly Kaiser está à esquerda, de óculos. 

 
 O professor Carlos Alberto Angioletti Vieira que pode ser visto na Fig. 4, foi 
um dos fundadores do movimento Suzuki no Brasil e utilizou o método no início do 
Projeto Espiral. Os alunos participantes do projeto eram: 

 

 Menores do Educandário 25 de Novembro;  

 Menores da Pró-Menor; 

 Alunos da comunidade. 
  

 Entre 1978 e 1979 foram atendidos 90 alunos no total, que realizaram vários 
concertos. Segundo Grubisc (2012), o projeto em Florianópolis funcionava num abrigo 
de menores da Fucabem. 

Núcleo de Natal (1979) 
 

Coordenador: Ivo Meyer 
Coordenador: Ivo Meyer 
Professores: 
Violino: Taik-ju-Lee (Japão), Miguel Koludiuk, Cesar Llanos (Argentina),       
               Carol Wetrick (EUA) 
Viola: Susan A. Brown, Vicente Goussinsky 
Violoncelo: Ivo Meyer 
Contrabaixo: Milton Walter Msciadri 
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Tipo de metodologia empregada: Aulas individuai e coletivas 
Quantidade de aulas semanais: 2 vezes 
Espaço físico utilizado: CSU - Centro Social Urbano da Cidade da Esperança 

 
Quadro 7 – Estrutura do Núcleo de Natal 

 
 Estas foram as  informações encontradas sobre o núcleo de Natal relativas 
a estrutura do núcleo. Infelizmente não foi possível localizar outras inormações com 
relação a formato de aulas, repertório, metodologias empregadas, etc. 

Núcleo de Recife (1979) 
 

Coordenador : Luis Soler 
Professores: 
Luis Soler (Violino e regente), Judas Tadeu da Silva (Viola) 
Maria do Socorro Johnson (Violoncelo), Eduardo Puglia (Contrabaixo) 
Número de alunos na abertura: 47 
Tipo de metodologia empregada: Para violino, “Método racional para o 
ensino de violino”, de autoria do professor Luis Soler; para os outros 
instrumentos não há relatos. 
Espaço Físico utilizado: Convento do Carmo do Recife 
Quantidade de aulas semanais: diárias 

 
Quadro 8 – Estrutura do Núcleo de Recife 

 

Em convênio com a Universidade Federal de Pernambuco e com o apoio do 
Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, o 
núcleo de Recife começou com 47 alunos; a foto abaixo é de uma das primeiras aulas, 
quando ainda não havia instrumentos.  
 De acordo com o relato de um ex-aluno, o professor Soler estava muito 
entusiasmado com o projeto. Tanto que, nas primeiras aulas, usou uma vareta para 
ensinar a posição de segurar o arco. Com essa mesma vareta, fez exercícios de mão 
direita durante algumas aulas, até que os instrumentos chegaram. 

O professor Luiz Soler chamou seu método de ensino de “Método racional 
para o estudo do violino”; onde o aluno poderia entender a ação do próprio corpo para 
exercutar melhor  o instrumento.  

Este método, segundo o Jornal O Globo (1982), foi chamado pelo professor 
de “Ginásticas Violinísticas Básicas” e, na concepção do autor, dava resultados 
imediatos no relacionamento do aluno com seu instrumento. O professor dizia, em 
entrevista, que as dificuldades de tocar violino estão muito mais no corpo do 
instrumentista do que no instrumento – e que somente serão resolvidas no 
treinamento do corpo em sua relação com o instrumento. 

Ainda sobre seu método, consta de documento do próprio autor Luís Soler 
(1985) uma coletânea de ginásticas com foco em atitudes, gestos, articulações, 
impulsos, movimentações, pesos etc. Essas “ginásticas” foram feitas para ser treinadas 
corporalmente, em função de mecanismos cada vez mais complicados. Foram 
divididas em dois grupos: “ginástica básica do braço direito” e “ginástica básica do 
braço esquerdo”. 
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Fig. 5 – O Professor Soler em uma das primeiras aulas do Projeto Espiral de Recife. Na foto estão 
ainda Israel Ramos de França (o menor menino na primeira fila) e Aglaia Costa ( a menina da 

primeira fila) e Wellington Dantas ( o primeiro à esquerda, de xadrez), entre outros. 

 
O método é em três volumes de exercícios progressivos, divididos em: 1) 

Iniciação; 2) Nível médio em primeira posição; e 3) Estudos de Posições. Nesses 
volumes são apresentados textos musicais que introduzem cada novo mecanismo 
envolvido em melodias folclóricas dos mais variados países ou em trechos de obras de 
música de concerto.  

Segundo Lückman (2012), Soler sempre se referiu ao Projeto Espiral com 
grande orgulho e alegria. Disse ainda que, no projeto, teve a oportunidade de formar 
alguns de seus melhores alunos. 

Oficina–Escola de Luteria (1976)    
 

Coordenador e professor: Guido Páscoli  
Número de alunos na abertura: 7 
Quantidade de aulas semanais: Diárias 
Espaço físico utilizado: Escola XV de Novembro da Funabem 

 
Quadro 9 – Estrutura da Escoa de Luteria 

 
 A Oficina-Escola de Luteria da FUNARTE foi criada em 1976, inicialmente 
nas dependências do Palácio do Catete, no bairro do Flamengo, mas logo após foi 
transferida para o bairro do Quintino Bocaiúva, no Rio de Janeiro, devido a um 
convênio firmado entre a Funarte e a Funabem. A oficina era coordenada pelo lutier 
Guido Páscoli e, após o convênio, passou a funcionar na Escola XV de Novembro, da 
Funabem.   

Guido Páscoli foi um grande artista brasileiro e sempre teve o sonho de ter 
uma escola de luteria. Conforme Salles (2007), em 1967 Páscoli lançou a idéia da 
Escola de Luteria e pediu apoio para a Ordem dos Músicos - que escolheria um aluno 
de cada estado. Os alunos selecionados seriam mantidos por seus respectivos 
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Conselhos Regionais e se tornariam  mestres da luteria. A idéia, porém, não vingou.  
Mais tarde, Páscoli veio a realizar seu sonho e pôde passar sua experiência às novas 
gerações. Segundo documento do Encontro Nacional de Professores do Projeto Espiral 
de 1980, Páscoli é o criador da Escola de Luteria Brasileira, que Salles afirma ser a 
primeira Escola de Luteria. Trata-se de uma arte extremamente sofisticada, que 
necessita de conhecimentos de acústica, madeiras, verniz, ferramentas adequadas, 
técnicas de corte. Tal aprendizado é passado pelo mestre aos alunos como um segredo; 
Páscoli, porém, foi um mestre diferente, que queria disseminar a arte da luteria e não 
media esforços para ensinar tudo que sabia aos seus discípulos.   

 
 

 
Fig. 6 – Foto da Escola de Luteria (1976, CEDOC)  

  
Em 1980, a Oficina-Escola da Funarte já havia formado sete jovens lutiers: 

dois da Paraíba, um do Espírito Santo e quatro do Rio de Janeiro. Outros seis alunos 
– um do Ceará, um de Brasília, um do Rio Grande do Sul, um da Bahia e dois do Rio 
de Janeiro – levariam mais três anos para concluir seus estudos. Só depois desse 
período é que poderiam voltar aos seus estados para trabalhar na profissão. Todos 
esses alunos receberam bolsa de estudos da Funarte para que pudessem se manter, em 
tempo integral, na formação de lutier. 

Como o objetivo principal da escola, a formação de lutiers, tinha caráter 
pedagógico, a produção de todos os instrumentos se dava de maneira lenta, pois eram 
alunos aprendendo um difícil ofício. Todos os instrumentos fabricados na Oficina-
Escola foram doados a orquestras universitárias e a outras agências de cultura. Em 
1980 já haviam sido fabricados 62 violinos, 35 violas e 18 violoncelos. Na época, 
Páscoli estava se organizando para iniciar a supervisão de um curso de archeteria13. 

Em 1979, a escola já havia recebido 15 m3 de madeira do Espírito Santo, 
quantidade suficiente para trabalhar os moldes dos primeiros 1.000 instrumentos e 
arcos; também já haviam sido compradas 1.030 cordas em São Paulo e havia um 
diálogo em curso com a indústria de fabricação de cordas para que a qualidade desse 

                                                           
13 Archetieria é a arte de construir arcos para instrumentos de arco.  
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material fosse melhorada, visto que as encomendas seriam crescentes. Estava 
também prevista para 1979 uma excursão da Orquestra de Cordas de Fortaleza por 10 
cidades brasileiras, utilizando os instrumentos fabricados pelos jovens alunos da 
Oficina-Escola de Luteria.  

 

Façamos das antigas memórias 
As grandes armas da esperança 
E tiremos das doces lembranças 
A matéria-prima para novas histórias! 
(Lucas Ferreira) 

Conclusão 
 
O Projeto Espiral foi estruturado de forma a manter, de modo consistente, 

uma base de formação orquestral no Brasil. Por isso  se fez necessário um relato 
cuidadoso dos procedimentos adotados, das dificuldades encontradas, das condições 
que permitiram sua implantação, das condições que viabilizaram sua ramificação para 
outros estados brasileiros e da descentralização do eixo Rio-São Paulo para a 
instalação do primeiro núcleo. 

É prioritário trazer à tona informações importantes para o entendimento 
de toda a estrutura do projeto, assim como compreender as razões, os mecanismos e 
os procedimentos adotados para que a empreitada lograsse êxito. Sabemos que os três 
primeiros anos do projeto foram imensamente importantes e que o projeto continuou 
ainda por alguns anos mas não podemos deixar de lamentar que esta ação de imensa 
importância tenha sido interrompida; ao mesmo tempo, e de igual forma, não 
podemos deixar de reconhecer o mérito desse projeto e as contribuições que trouxe 
para o processo de formação democrática dos instrumentistas de cordas, assim como 
para a formação de orquestras pelo Brasil. Podemos agora ter clareza disto, ao 
observarmos que a prática e a participação no projeto influenciaram decisivamente as 
carreiras musicais de muitos de seus integrantes. 

Manter a memória destes eventos faz com que possamos valorizar 
iniciativas como o Projeto Espiral e utilizar seu exemplo em nossas próprias vidas. 
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Resumo: Esta pesquisa qualitativa discute o trabalho de educação musical realizado em um hospital 
psiquiátrico através de um estudo de caso. A educação musical na diversidade parte do pressuposto de 
que o ser humano possui uma natureza complexa que se manifesta de diferentes maneiras incluindo 
diferenças religiosas, culturais, de gênero, étnicas, sexuais, econômicas que podem levar o indivíduo, 
com ou sem necessidade especial, à situação de vulnerabilidade ou risco social. O grupo desenvolve um 
trabalho coletivo de criação que envolve música, teatro, dança e poesia. Assim como discutido por Paulo 
Freire, valorizamos a participação ativa do aluno defendendo que ele seja o sujeito de sua educação e 
não o objeto dela. Buscamos respaldo ainda, na teoria das representações sociais de Moscovici e no 
conceito de desinstitucionalização, fruto da Reforma Psiquiátrica, debatido por Venturine e Amarante. 

Palavras-chave: educação musical – desinstitucionalização - psiquiatria 

Talvez, para o leitor que desconhece a história da Psiquiatria, possa parecer 
exagerado o título do livro de Daniela Arbex (2013) intitulado Holocausto brasileiro. 
Nesse livro, a jornalista descreve a realidade do maior hospício brasileiro que, 
felizmente, foi fechado após o forte movimento da reforma psiquiátrica no país. Trata-
se de um hospício em Barbacena, Minas Gerais, em que apenas 30% dos internados 
tinham algum diagnóstico psiquiátrico: 

 

Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, 
gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas 
grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o 
marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros as quais 
perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que 
haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. Pelo 
menos trinta e três eram crianças. (p. 14) 

 

É importante ressaltar que o hospício de Barbacena não é um caso isolado, 
mas apenas mais um exemplo de como a loucura é socialmente edificada. Foucault 
(1977, 1978, 1979) discute como a exclusão e marginalização foram historicamente 
produzidas e alerta-nos para a perversidade da construção da loucura. Muitas vezes, a 
concepção de loucura constitui-se de forma tão sutil que a perversidade da elaboração 
do patológico passa despercebida.  

Atualmente, no Brasil, passamos por uma grave crise no campo da Saúde 
Mental. Em 2015, o Ministério da Saúde nomeou um coordenador para essa área que 
foi diretor de um manicômio que sofreu intervenção, após denúncias sobre os maus-
tratos dados aos internados. Tal nomeação é sinal de um perigoso retrocesso no que 
se refere às conquistas da reforma psiquiátrica brasileira iniciada na década de 1970 e 
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que se destaca no cenário internacional por ter trazido mudanças significativas em 
nosso sistema de tratamento psiquiátrico. A luta antimanicomial levou ao 
conhecimento público, além do tratamento desumano oferecido a pacientes 
psiquiátricos, o esquema de enriquecimento de um grupo às custas do confinamentoe 
arruinação de milhares de pessoas.  

Segundo Amarante (2011), o processo de desinstitucionalização, proposto 
pela reforma psiquiátrica, propagou a ideia de se abandonar o modelo de tratamento 
centrado no conceito de doença e tratar o indivíduo em sua totalidade (AMARANTE, 
2011).  

Acreditamos que, para se abordar o sujeito em sua totalidade, seja 
imprescindível pensar em Educação. Por séculos, as pessoas em sofrimento psíquico 
foram excluídas do sistema educacional. Hoje, mesmo com o discurso da inclusão 
social, percebemos que estamos longe de uma Educação que acolha as diferenças. 
Concordamos com Kuenzer (2002) quando ele diz que o processo de inserção social se 
caracteriza por uma inclusão excludente, na maioria das vezes apoiada por um aparato 
legal ainda incapaz de garantir o respeito e o direito à diversidade social, cultural, 
econômica e política em nosso país.    

Venturini inspira-nos ao afirmar que 

Mais do que um tratamento ou uma adaptação, a desinstitucionalização 
consiste em um crescimento da pessoa. Nela o paciente é finalmente o 
verdadeiro protagonista da cura: considera os próprios pontos de força e de 
fraqueza, as oportunidades e os aspectos problemáticos de sua vida pessoal; 
constrói estratégias “úteis” para sua vida, até mesmo em redes de sentido 
frágeis e provisórias. Em geral reconhece-se para o paciente o valor da 
competência adquirida com a própria experiência. (2010, p. 143) 

 

Diante do exposto, gostaríamos de partilhar aspectos de um projeto, com 
pessoas em sofrimento psíquico, que propiciou o desenvolvimento de duas pesquisas. 
A primeira (ALVARES, 2010) deteve-se na experiência da Educação Musical fora do 
hospital psiquiátrico, em uma escola de música. A segunda, um estudo de caso, será 
abordada neste artigo com o propósito de discutir a importância do protagonismo 
dessas pessoas em suas aulas de música e de seu engajamento em movimentos 
culturais que buscam a ressignificação da loucura.  

Desde 2012, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vem, junto com 
outros parceiros (Prefeitura do Rio de Janeiro, Centro Cultural do Ministério da 
Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Instituto Benjamin Constant, entre outros) 
organizando o Festival de Arte e Cultura da Diversidade, que tem sido um espaço de 
reflexão sobre temas como diferença, preconceito, loucura, deficiência, violência 
contra a mulher, entre outros. O grupo pesquisado vem se apresentando nesses 
festivais desde o início. 

O processo criativo na Educação Musical e a ressignificação do sujeito em 
sofrimento psíquico  
 

McNiff (1992) afirma que o patológico está em todo ser humano e que, no 
processo criativo, o sintoma tem papel vital, pois sua expressão pode ser trabalhada a 
partir da perspectiva da arte da arte e não do modelo médico: 

Sociedades tribais sabiam como fazer uso daqueles que estavam possuídos 
com turbulências emocionais. Nós não sabemos. Ao tentar fixá-las, melhorá-
las, eliminá-las, drogá-las, e curá-las, nós estamos demonstrando que não 
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percebemos como elas podem nos ajudar. O melhor remédio que eu posso 
oferecer a uma pessoa perturbada é um sentido de propósito, uma sensação 
de que o que ele está vivenciando pode contribuir com a vitalidade da 
comunidade. O processo é recíproco. (1992, p. 25) 

  
 Segundo McNiff (2004, p.6), a “Arte pode curar onde quer que seja 

praticada, ao passo que a Arteterapia é uma experiência mais circunscrita que ocorre 
dentro de um contexto de uma relação terapêutica (...)”. Desse modo, a Educação 
Musical pode contribuir significativamente com a desinstitucionalização e com a 
inserção social de pessoas com diagnósticos psiquiátricos.  

Não é incomum que o trabalho de música com pessoas em sofrimento 
psíquico seja entendido como Musicoterapia. Talvez essa percepção seja ainda fruto 
da trajetória da loucura vista como uma questão exclusivamente da saúde.  

McNiff (2004) afirma, ainda, que as artes têm um papel na cura por 
propiciarem uma ação assertiva, que oferece uma alternativa para a resignação passiva 
à psicopatologia e à disfunção pessoal. O trabalho do autor mostra-nos que a arte é 
transformadora em si e que sua capacidade de transformação se potencializa quando 
o trabalho é desenvolvido em grupo.  

A dinâmica dos processos individuais renova a dinâmica grupal e, assim, 
fortalece, ainda mais, o processo criativo que gera transformações tanto particulares 
como coletivas.  É dessa perspectiva de arte que o trabalho de grupo que abordaremos 
se desenvolve.  

Adotamos o conceito de Educação Musical na Diversidade, que parte do 
pressuposto de que o ser humano possui uma natureza complexa cuja manifestação 
ocorre de diversas maneiras, o que origina diferenças religiosas, culturais, de gênero, 
étnicas, sexuais, econômicas, as quais podem levar o indivíduo, com ou sem 
necessidade especial, à situação de vulnerabilidade ou risco social (ALVARES, 2012).  

Esse conceito distingue-se da concepção de Educação Inclusiva que, a nosso 
ver, ainda está presa à ideia do “outro” que se mantém invisível em sua humanidade e 
designado a um espaço social marginal. Em um país com tanta diversidade cultural 
como o Brasil, a Educação precisa acolher as diferenças inerentes à nossa sociedade. 
Sabemos, também, que, muitas vezes, o aluno especial não é o maior desafio para o 
professor em uma sala de aula, mas, sim, outras questões como, por exemplo, lidar 
com conflitos entre crenças religiosas.   

Paulo Freire (2011) afirma que a escuta é um aspecto essencial no processo 
educacional. No entanto, para que essa escuta realmente se concretize, é essencial 
compreender a diversidade: 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não 
se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou o menino 
negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, 
a operária, não posso evidentemente escutá-las, e se não os escuto, não posso 
falar com elas, mas a elas, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-
las. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso escutá-
lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer respeito, é um isto ou 
aquilo, destratável ou desprezível. Se a estrutura do meu pensamento é a 
única certa, irrepreensível, não posso escutar quem pensa e elabora seu 
discurso de outra maneira que não a minha. Nem tampouco escuto quem fala 
ou escreve fora dos padrões da gramática dominante. E como estar aberto às 
formas de ser, de pensar, de valorar, consideradas por nós demasiado 
estranhas e exóticas, de outra cultura? (FREIRE, 2011, p.118)  
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As aulas de música – enfatizando o protagonismo do grupo 
 
O grupo pesquisado iniciou suas atividades no ano de 2009, por meio de 

entrevistas com pacientes do hospital psiquiátrico que falaram sobre sua experiência 
com música. Nos relatos dos entrevistados, ficou clara a dificuldade que encontravam 
em se inserir em escolas de música ou em espaços musicais fora do hospital. Tal 
aspecto pode ser sintetizado neste depoimento: “Ah, o professor não me entendia.” 
Geralmente, os entrevistados que já tocavam algum instrumento eram autodidatas. 
Até 2014, nossos encontros eram realizados na Escola de Música da UFRJ, com o 
objetivo de descrever o processo de educação musical de pessoas em sofrimento 
psíquico fora dos muros do hospital.  

Em razão de reformas no local, precisamos buscar outro espaço para a 
realização dos encontros. Além disso, percebemos que algumas pessoas entrariam no 
grupo se as aulas ocorressem no hospital. Elas ainda não se sentiam prontas para sair 
da instituição.  

É importante enfatizar que trabalhamos com pessoas que vão ao hospital 
para se tratar e que moram em suas casas, pagam suas contas, lavam suas roupas como 
qualquer indivíduo adulto. Portanto, elas estão acostumadas a circular pela cidade. No 
entanto, entendemos, em nossa primeira pesquisa, que essa saída do hospital é um 
passo simbólico de grande significado na vida de pessoas que convivem com um 
diagnóstico psiquiátrico.  

Muitas vezes, nos primeiros anos deste projeto, qualquer dificuldade era 
justificada pelo problema psiquiátrico e ouvíamos: “Ah, professora, porque nós, 
pacientes psiquiátricos...”. Diante de formulações desse tipo, sempre respondíamos 
assim: “Aqui não temos pacientes psiquiátricos, só alunos de música”. Sem dúvida, 
essa postura que assumimos, a princípio, assustava alguns alunos, mas ela permitiu 
uma abertura para se refletir sobre a dificuldade que as pessoas do grupo tinham de se 
verem como seres humanos e não como pacientes psiquiátricos.  

Discutimos em sala que o paciente psiquiátrico é um personagem 
historicamente construído e que é importante diferenciar tal personagem, vista como 
incapaz, perigosa e imprevisível, de pessoas em sofrimento psíquico. Sempre 
enfatizamos a importância do tratamento e trabalhamos em diálogo com a equipe de 
atendimento terapêutico, que também estimula os usuários do hospital a buscarem 
uma identidade própria.  

É importante ressaltar também que, em nenhum momento, adotamos uma 
perspectiva de negação de problemas psíquicos, apenas estimulamos nossos alunos a 
procurarem sua própria humanidade, que jamais pode se resumir a um diagnóstico 
psiquiátrico. O diagnóstico é parte integrante, não a totalidade de quem eles são. 

Em nosso trabalho, desenvolvemos uma pedagogia baseada nas ideias de 
Paulo Freire e, portanto, deixamos que os estudantes tragam aquilo que desejam 
trabalhar em aula. No grupo, alunos e professores compartilham a direção do trabalho. 
Os docentes sempre estão investigando estratégias e técnicas musicais para realizar o 
que é almejado por todos. Após uma discussão sobre os temas para o semestre e com 
o material selecionado em conjunto, iniciamos as atividades: transformamos poemas 
em música, misturamos música com teatro, criamos paródias, ensaiamos músicas da 
MPB que expressem conteúdos relevantes à realidade na qual vivemos. 

Para ilustrar o processo de nosso trabalho, vamos usar como exemplo um 
personagem interpretado por de um de nossos estudantes. Trata-se do palhaço 
Pirulito, que já se apresentava em um bloco de Carnaval e na TV Pinel, que são dois 
projetos de grande relevância para mudanças na área de Saúde Mental.  
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Além das gozações e piadas características de um palhaço, Pirulito também 
faz comentários sobre os conflitos da existência humana e de como lidar com o 
sofrimento psíquico: “Faço de meu personagem uma contingência para lidar com 
minha doença.” Após discussão de grupo, decidimos trabalhar com o tema do circo, 
que é um desdobramento natural da presença do palhaço. Em nossa performance, o 
palhaço Pirulito, segurando um rodo, chama os companheiros para fazer uma faxina 
nas ideias. Com esse estímulo, o processo grupal tomou um novo rumo que se expressa 
pelas palavras do próprio Pirulito: “Aqui dentro encontro a minha restauração”.  

Dessa forma, o grupo também iniciou seu processo de “restauração”, que 
pode ser ilustrado pelo rap, composto pelo grupo, intitulado Faxina nas ideias. 
Vestidos de faxineiros, apresentamos essa música que, em seu primeiro verso, diz: 
“Meu amigo eu te acordo/Pra você me acordar/ Tá na hora da faxina/A sujeira tem 
que acabar/ Vamos limpar o universo da mente/Os neurônios feridos/ E as dores da 
gente”. O processo coletivo de criação tem instigado o grupo a criar novas personagens 
baseadas não apenas em questões relativas ao sofrimento psíquico, mas em uma 
leitura de mundo.  

Assim surgiu Dorotéia, uma garçonete que só quer atender clientes com 
dinheiro. Ela interage com o Ceguinho, que é sempre visto como alguém que não tem 
dinheiro para pagar a conta e que está no Quiosque para pedir favores. Risonilda é 
uma mulher simples, que veio do interior de Minas Gerais e trabalha como faxineira. 
Ela é explorada e desprezada por uma patroa que é uma pesquisadora renomada da 
universidade e que só se preocupa com suas publicações. Valdemira é uma mulher que 
veio de Itabuna, interior da Bahia, e trabalha na limpeza de um shopping da zona sul 
do Rio de Janeiro. Ela se ressente do fato de as pessoas do shopping não dirigirem a 
palavra a ela ou a qualquer outro faxineiro. Como forma de lidar com seu problema, 
ela conversa com sua vassoura que se chama Dasdô.  

Jessyca Camylie e Barbara são duas mulheres que casaram por interesse 
com dois homens ricos e corruptos. O marido de Barbara está envolvido no esquema 
do mensalão e eles perdem todo o dinheiro que tinham. Jessyca teme que o mesmo 
ocorra com seu marido e as duas planejam um novo golpe para conquistar novos 
maridos ricos. O diálogo das duas envolve também uma grande preocupação em se 
manterem jovens e com o corpo em boa forma. É importante ressaltar a participação 
de todo grupo na criação dos personagens e na performance. É muito interessante 
observar as conversas que surgem durante o processo de criação. Por exemplo, um 
aluno mencionou: “Eu fui este fim de semana na zona portuária e encontrei uma 
mulher igualzinha à Jessyca Camylie e Barbara”. Após dizer isso, ele imitou como a 
mulher se dirigia às pessoas a seu redor.  

Considerações finais 
 
Acreditamos que o trabalho com a criatividade dessas pessoas seja um 

caminho eficiente para realização da escuta do aluno e uma forma de conscientizar a 
sociedade sobre os preconceitos que os marginalizam. Percebemos que, ao trabalhar 
com personagens que não são pacientes psiquiátricos, nossos alunos começaram a 
ampliar a percepção que têm do mundo e de si mesmos. Eles encontram nos 
personagens outras questões relativas à marginalização social e desenvolvem, por 
meio delas, também uma capacidade crítica em relação à vida. A vivência com 
personagens cujo principal traço é a falta de valores éticos contribui, provavelmente, 
para que os alunos possam estar menos centrados em seus problemas relativos ao 
sofrimento psíquico e mais atentos a outras características que podem emergir em 
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qualquer pessoa ante o apelo à pose do dinheiro e ao consumo da realidade em que 
estamos inseridos.  

Achamos que o exercício de voz ativa, que se realiza nas aulas de música, 
pode refletir-se também na vida de nossos alunos. Em 2015, o grupo propôs o tema de 
Carnaval 2016 do Coletivo Carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou. Nosso tema, 
Faxina nas ideias. Mais Arte, mais solidariedade, menos remédio foi vencedor do 
concurso para escolha do tema. Após discussões com o Tá Pirando, Pirado, Pirou, o 
tema foi modificado para “Faxina nas ideias. Mais Arte, mais solidariedade. O samba 
é um santo remédio”.  

A modificação foi fruto de uma ampla e importante discussão sobre o papel 
do remédio no tratamento. Os usuários mencionaram que menos remédio poderia ser 
entendido como o não uso de medicação psiquiátrica e que o bloco tem uma 
responsabilidade ética com as pessoas que fazem tratamento psiquiátrico e que não 
são conscientes da importância da adesão à medicação. Durante esse debate, os 
integrantes do grupo Somos Um sugeriram outra ideia para substituir “menos 
remédio”: “Só remédio vira tédio”. No entanto, essa ideia também foi refutada, pois 
algumas pessoas disseram que isso seria uma visão preconceituosa. Afinal, para 
algumas, o uso exclusivo do remédio pode ser um tratamento eficaz. 

Hargreaves, Miell e Macdonald (2004) afirmam que a música é uma 
atividade essencialmente social.  Segundo os autores, umas das funções sociais 
primordiais da música é o estabelecimento e desenvolvimento da identidade do 
indivíduo. A Educação Musical pode, portanto, adquirir uma dimensão profunda de 
experiência humana. Percebemos que nossos alunos já não falam com tanta frequência 
“nós, pacientes psiquiátricos” e começam, lentamente, a interagir mais ativamente 
com o mundo. Notamos, ainda, que, mesmo de forma muito tímida, eles começam a 
deixar para trás uma identidade permeada apenas pela doença ou pela ideia de serem 
indivíduos incapazes.  

Certamente, a combinação de discussão sobre temas relevantes para os 
alunos e a prática musical que é desenvolvida com base na escuta de todos, permite-
nos entrar em um processo educacional transformador. O indivíduo (re)descobre-se 
como pessoa com potencial, com criatividade e possibilidades humanas que são 
aniquiladas em seu processo de institucionalização ou de marginalização social. 

 Enfim, entendemos que esta pesquisa corrobora o que Paulo Freire 
afirmava: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 
educam entre si, mediatizados pelo mundo” (2012, p. 75). 
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Resumo: Através de exemplos práticos baseados em nossa pesquisa de mestrado em música, aqui 
enunciada como uma proposta de mapeamento, o presente artigo disserta sobre a ideia de 
sistematização da revisão de literatura, bem como sobre o processo de codificação de dados qualitativos. 
Conclui que há uma forte conexão entre estas duas atividades, sobre as quais se pode afirmar serem de 
grande valia ao conhecimento do pesquisador.  

Palavras-chave: Análise qualitativa – Codificação – Mapeamento – Revisão de literatura – 
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O presente artigo está relacionado à nossa pesquisa de mestrado em 
música, vinculada, por sua vez, ao projeto de pesquisa Samba: reinvenção de sua 
tradição, sob coordenação da professora Dra. Regina Meirelles, no Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
Apresentamos aqui três aspectos centrais de nossa pesquisa de mestrado, 
referenciadas já no título do presente trabalho, a saber: 1) a proposta de mapeamento; 
2) a sistematização da revisão de literatura; e 3) a codificação de dados qualitativos. 

A proposta de mapeamento  
 
A proposta de mapeamento diz respeito à nossa pesquisa de mestrado 

propriamente dita, que consiste exatamente em um “mapeamento das 
informações relativas à cuíca disponíveis em fontes bibliográficas”, sendo 
este, inclusive, o título que daremos à dissertação.  

Cuíca é o nome de um instrumento típico da música popular brasileira, 
utilizado principalmente no contexto do samba, e pertence à família dos tambores de 
fricção, expressão cunhada por Henry Balfour (1907) em estudo realizado sobre esta 
classe de instrumentos musicais. Segundo Curt Sachs (1947), a principal característica 
dos tambores de fricção é conter algum tipo de corda ou haste de madeira fixada no 
centro de sua única membrana. A Fig.1 apresenta o modelo de cuíca utilizado 
atualmente e nos permite observar o instrumento sob um ângulo frontal, à esquerda, 
e internamente, à direita, sendo possível notar a haste de madeira no centro da 
membrana.14 

Meu envolvimento profissional com a cuíca teve início em 2004, e a partir 
de então, foi possível conhecer empiricamente, como instrumentista e pesquisador, a 
dinâmica de saberes e práticas que envolvem este instrumento, bem como os 

                                                           
14 Para maiores informações sobre a cuíca, sugerimos o acesso ao blog Cuiqueiros. Disponível em: 
<www.cuiqueiros.blogspot.com.br>. Acesso em: jan. 2016. 
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elementos que compõem seu universo nos diferentes ambientes em que se faz mais 
presente: a roda de samba, a escola de samba e os estúdios de gravação. Essas 
experiências logo me levaram a um processo de reflexão sobre aspectos da cuíca que 
me parecem ainda mal compreendidos e pouco aprofundados. Percebo tratar-se de um 
instrumento musical de história imensamente rica, possuidor de características muito 
peculiares, contribuindo estética e simbolicamente de maneira singular nas 
manifestações culturais de que faz parte. Entretanto, o conhecimento que de modo 
geral se tem sobre a cuíca, tal como tenho observado, não corresponde à variedade e 
complexidade de questões que acredito efetivamente compor sua realidade.  

 

 
 

Fig. 1 - Cuíca15 

 
Existem informações relativas à cuíca em uma variedade considerável de 

fontes bibliográficas. Alguns dos trabalhos diretamente voltados para este 
instrumento como, por exemplo, de Rafael Galante (2015), José Muniz Júnior (1976), 
Tatiana Statsenko et al. (2015), e Paul A. Wheeler (2002), são, até onde nos foi possível 
observar, em número consideravelmente modesto frente a quantidade bem superior 
de trabalhos que, tratando de outros temas, contém algum tipo de informação sobre a 
cuíca (ARAÚJO, 1953; CASCUDO, 1954; FRUNGILLO, 2003; GIANESELLA, 2012; 
GUIMARÃES, 1978; HOLLAND, 1997; KUBIK, 1979; ROSAUDO, 2004; etc.). De todo 
modo, o acervo de documentos que reunimos até o momento e o processo reflexivo 
que estamos desenvolvendo no contato com este material nos permitem constatar o 
quanto é necessário e oportuno organizar e compartilhar, mediante análise criteriosa, 
o patrimônio relativo à cuíca que se encontra hoje espalhado nessa variedade de fontes 
bibliográficas.  
 Sendo assim, nossa pesquisa de mestrado visa contribuir para a literatura 
musicológica tendo como principal meta responder à questão “quais são as 
características das informações relativas à cuíca disponíveis em fontes 
bibliográficas?”. Em outras palavras, nosso objeto de estudo é o conjunto de 
informações sobre a cuíca publicadas na variedade de fontes bibliográficas delimitada 
no escopo desta pesquisa (assunto sobre o qual voltaremos a tratar mais adiante). 
Buscaremos fazer uma síntese das ideias que este conjunto de informações transmite 
a respeito do instrumento, visando identificar lacunas e inconsistências que nos 
permitam apontar possíveis temas e hipóteses de pesquisa a serem futuramente 

                                                           
15 Fonte: Contemporânea Instrumentos Musicais. Disponível em: <www.contemporaneanet.com.br>. 
Acesso em: jan. 2016. 
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explorados em novos estudos. Portanto, é basicamente com esta intenção que 
desenvolvemos a proposta de mapeamento. 

A sistematização da revisão de literatura 
 
Desde já, pode-se destacar que uma característica das informações relativas 

à cuíca disponíveis em fontes bibliográficas é justamente o fato dessas informações 
terem sido originalmente registradas em formato de texto escrito. Esta característica 
nos remeteu então à ideia de revisão de literatura, e pesquisando sobre este 
procedimento, encontramos orientações metodológicas que consideramos muito úteis 
à proposta de mapeamento. 

A revisão de literatura é indubitavelmente uma atividade fundamental para 
a produção de conhecimento científico, o que pode ser facilmente constatado através 
de diversos trabalhos relacionados a este tema (ALVES, 1992; BOOTH et al, 2012; 
CRESWELL, 2007; FONSECA, 2002; GOLDENBERG, 1997; GRANT e BOOTH, 2009; 
HOHENDORF, 2014; LUNA, 1996; SALVADOR, 1973).16 Por esta razão, entendemos 
ser imprescindível que uma revisão de literatura seja executada com a máxima atenção 
possível, o que nos levou a buscar referências que nos orientassem sobre como realizar 
este procedimento com a máxima eficácia e organização. Sergio Vasconcelos de Luna 
(1996) faz uma interessante observação a este respeito: 

A normatização de como deva ser elaborada uma revisão de 
literatura é duplamente arriscada. Por um lado, porque há inúmeras razões 
pelas quais alguém se dispõe a escrevê-las, as quais condicionarão muitas de 
suas características (...). Por outro lado – e esta é a questão mais delicada – 
diferentes pessoas apresentam estilos diversos de organização de material, 
que se refletem no modo de transmitir o produto, sem necessariamente afetar 
sua qualidade (...). Entretanto, resguardadas as liberdades do autor no que 
diz respeito a estilo, e respeitando os condicionantes dos objetivos que ele 
propõe, há que se reconhecer que uma revisão de literatura, como qualquer 
trabalho escrito, é uma peça destinada à divulgação, à comunicação e, como 
tal, está sujeita a um mínimo de critérios e normas (LUNA, 1996 p. 
80-81, grifos nossos). 

 

Esta afirmação de Luna (1996) sobre a revisão de literatura estar sujeita a 
um mínimo de normas e critérios converge com as orientações que encontramos em 
Andrew Booth et al (2012) sobre como planejar e executar uma revisão de literatura. 
Através do que apresenta como abordagens sistemáticas, Booth et al (2012) fornece 
orientações sobre como coordenar uma sequência de atividades fundamentais ao 
desenvolvimento e à apresentação de revisões de literatura, tendo como principal 
finalidade permitir que todo o processo da revisão seja feito de maneira organizada 
para que seus resultados tenham boa qualidade e sejam apresentados com clareza. 
Booth et al (2012) afirma que a revisão de literatura pode se constituir como um 
componente ou mesmo a totalidade de uma dissertação, tese ou outro tipo de trabalho 
acadêmico. Diante disso, é importante dizer que entendemos a referida proposta de 
mapeamento como uma espécie de revisão de literatura. Assim, nos reportamos às 
orientações de Booth et al (2012) visando absorvê-las e adaptá-las às necessidades da 

                                                           
16 É possível encontrar diferentes expressões, em obras traduzidas ou originalmente redigidas em 
português, designando esta atividade. Além da própria expressão “revisão de literatura” (LUNA, 1996; 
HOHENDORF, 2014), encontramos também as expressões “revisão da literatura” (ALVES, 1992; 
CRESWELL, 2007), “revisão da bibliografia” (ALVES, 1992), “pesquisa bibliográfica” (FONSECA, 
2002; SALVADOR, 1973), e “fichamento” (GOLDENBERG, 1997). 
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pesquisa em questão. A propósito, vale ressaltar também que a expressão 
sistematização da revisão de literatura resulta do nosso entendimento sobre o 
conceito das abordagens sistemáticas de Booth et al (2012), sendo, por assim dizer, 
uma releitura do conceito central apresentado pelo autor. 

Booth et al (2012) descreve uma variedade de estratégias e técnicas para 
serem aplicadas a cada uma das atividades fundamentais realizadas no processo de 
uma revisão de literatura. Essas estratégias e técnicas variam conforme a natureza dos 
dados com que o revisor irá lidar: se serão dados qualitativos, quantitativos ou 
envolvendo a integração de ambos. E variam também conforme o objetivo da revisão, 
como por exemplo, se a intenção é realizar um trabalho exaustivo de compilação do 
máximo de literatura possível referente a um determinado tópico, ou se basta realizar 
um levantamento preliminar da literatura existente sobre o tema de interesse. Deste 
modo, cabe ao pesquisador identificar a ênfase que se fará necessária sobre cada uma 
das atividades fundamentais à sua revisão de literatura, bem como as estratégias e 
técnicas que poderão ser mais eficazes frente à natureza dos dados e aos objetivos de 
sua revisão. 

Em linhas gerais, e de maneira bem simplificada, as orientações de Booth 
et al (2012) se dirigem às seguintes atividades fundamentais no processo de qualquer 
revisão de literatura: a definição do escopo, isto é, o estabelecimento de delimitações 
sobre o tipo de material que será processado; a procura por fontes relevantes à revisão 
e que correspondam ao escopo delimitado; a triagem e seleção das fontes encontradas 
na fase anterior; a coleta e análise de dados contidos nas fontes selecionadas; e a 
apresentação dos resultados da revisão através de um relatório. Antes de tudo, porém, 
Booth et al (2012) afirma ser fundamental que se tenha elaborado uma questão de 
pesquisa que servirá de guia à condução de todas essas atividades. Além disso, orienta 
também que o pesquisador deve declarar explicitamente quais são seus interesses ao 
realizar a revisão. 

Buscando delimitar o escopo das fontes a serem incluídas na proposta de 
mapeamento, deliberamos considerar como fontes potenciais publicações originárias 
do Brasil ou do exterior exclusivamente nos formatos de artigos científicos, teses, 
dissertações, verbetes de enciclopédias e dicionários, métodos musicais e livros de 
caráter ensaístico. Não delimitamos um período específico de publicação dessas fontes 
e desconsideramos a inclusão de qualquer fonte em formato de web site, bem como de 
jornais e revistas do tipo comercializado em estabelecimentos como bancas de jornal. 

 Com relação ao processo de busca por fontes potenciais, Booth et al 
(2012) sugere que todas as decisões envolvidas neste processo sejam documentadas e 
justificadas. Assim, para encontrar artigos científicos, teses e dissertações, realizamos 
buscas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Portal 
Brasileiro de Informações Científicas de Acesso Aberto (OASISBR), e no site de buscas 
Google Acadêmico, utilizando “cuica AND instrumento” e “cuica AND instrument” 
como termos de busca. O uso do operador booleano AND se justifica pela necessidade 
de estreitar os resultados das buscas às ocorrências em que o termo cuíca esteja sendo 
utilizado para designar o instrumento musical,17 facilitando assim a identificação das 
fontes relevantes à nossa pesquisa. Neste mesmo sentido, utilizamos o web site Zotero 
como ferramenta de auxílio à organização do material encontrado em formato digital. 
Já com relação às fontes publicadas na forma de enciclopédias, dicionários, métodos 
didáticos e obras ensaísticas, a maioria delas foi localizada de maneira mais ou menos 
fortuita, seja através de navegação na Internet, por indicação de amigos, adquiridas 

                                                           
17 Constatamos que a palavra cuíca também serve de nome a um mamífero marsupial encontrado em 
várias regiões do Brasil. 
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em sebos e livrarias, ou consultadas em bibliotecas abertas à visitação pública. 
Também utilizamos o recurso de verificação de citações e referências bibliográficas 
discriminadas em cada fonte encontrada para localizar novas fontes potenciais. Até o 
presente momento, as fontes localizadas com potencial de inclusão na proposta de 
mapeamento se encontram num total de aproximadamente 60 itens. Booth et al 
(2012) diz ser importante que o pesquisador deve ter consciência sobre o momento 
ideal de interrupção das buscas das fontes, o que deve ser definido, preferencialmente, 
na etapa de delimitação do escopo. 

 Após o processo de busca das fontes potenciais, inicia-se a fase de 
triagem e seleção das fontes que efetivamente serão incluídas na revisão. Booth et al 
(2012) orienta que este processo deve ser executado por meio da avaliação da 
qualidade dos trabalhos pré-selecionados e que essas avaliações devem ser conduzidas 
através da adoção de critérios explícitos de inclusão e exclusão. No entanto, este autor 
admite que, no caso das revisões qualitativas, esta avaliação da qualidade deve ser 
realizada com muita cautela, tendo em vista que se trata de uma avaliação subjetiva 
que nem sempre nos permite qualificar os trabalhos com a mesma perspectiva que se 
costuma ter em revisões quantitativas. Diante disso, decidimos avaliar as fontes 
incluídas na proposta de mapeamento em termos de relevância (e não de qualidade), 
por meio de uma leitura preliminar de cada fonte encontrada na fase de busca. Assim, 
tomamos como critério de relevância para avaliação das fontes potenciais a 
necessidade de que tais fontes contivessem alguma informação relativa à cuíca 
claramente elaborada e reproduzida com o intuito de transmitir um conhecimento 
relativo ao instrumento. 

Em seguida à seleção das fontes incluídas, chega o momento da coleta e 
análise de dados. As orientações de Booth et al (2012) sobre essas duas etapas, apesar 
de muito esclarecedoras, se fazem num plano mais teórico e conceitual, onde o autor 
apresenta as abordagens sistemáticas para coleta e análise que têm se consolidado em 
vários tipos de revisão. Diante disso, nos reportamos ao trabalho de Wendy Olsen 
(2015) para obter orientações mais práticas relacionadas à coleta de dados, e ao 
trabalho de Graham Gibbs (2009) para orientações práticas voltadas à análise de 
dados, tendo sido este último autor de fundamental importância, para a proposta de 
mapeamento, por descrever o processo de codificação de dados qualitativos. 

A codificação de dados qualitativos 
 
De acordo com Graham Gibbs (2009), uma característica essencial da 

natureza dos dados qualitativos é que eles se originam de praticamente qualquer 
forma de comunicação humana – escrita, auditiva, ou visual. Entretanto, “o tipo mais 
comum de dado qualitativo usado em análise é o texto, que pode ser uma transcrição 
de entrevistas ou notas de campo de trabalho etnográfico ou outros tipos de 
documentos” (GIBBS, 2009, p. 17). Por razões de conveniência, segundo Gibbs (2009), 
todo tipo de dado qualitativo que não se encontre originalmente em formato textual 
deve ser convertido em texto escrito, o que muitas vezes resulta em uma grande 
quantidade de material, sendo então necessário adotar métodos para lidar com isso de 
forma prática e coerente. Para tanto, Gibbs (2009) fornece instruções sobre um 
mecanismo de uso corrente para análise e interpretação dos dados, a saber, a 
codificação de dados qualitativos. 

 De modo muito sucinto, a codificação de dados qualitativos, segundo 
Gibbs (2009), é a forma como o pesquisador define de que tratam os dados em análise, 
através da aplicação de nomes a passagens de texto, sendo, por assim dizer, um 
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processo deliberado e reflexivo de categorização do conteúdo dos textos, de forma a 
estabelecer uma estrutura de ideias temáticas, formando um foco para pensar no texto 
e em possíveis interpretações do seu conteúdo. Sendo assim, ainda conforme Gibbs 
(2009), a codificação de dados qualitativos não é um procedimento que deva resultar 
em algo enigmático ou sigiloso, como muitas vezes a ideia de código costuma ser 
entendida. Trata-se, portanto, de um procedimento claro e explícito em que palavras, 
frases ou expressões são atribuídas a determinados trechos de um texto para que 
representem, de maneira sintética, a ideia que se pode abstrair dos dados em processo 
de análise. 

 O mecanismo de codificação proposto por Gibbs (2009) tem como espinha 
dorsal um processo reflexivo que passa por três etapas subsequentes: 1) a codificação 
descritiva; 2) a codificação analítica; e 3) a codificação teórica. A codificação descritiva 
utiliza palavras próximas ou até mesmo termos originais do texto em análise, 
basicamente repetindo, embora de maneira resumida, a ideia que aquele texto 
transmite à primeira vista. A codificação analítica, por sua vez, busca aplicar um código 
que represente a ideia transmitida pelo texto analisado de maneira um pouco mais 
aprofundada. Uma vez que “o texto propriamente dito é sempre um exemplo de um 
fenômeno mais geral, e o título do código deve indicar essa ideia mais geral” (GIBBS, 
2009, p. 72), a fase de codificação analítica serve, então, como um primeiro nível de 
refinamento da interpretação de um texto para uma compreensão mais aprofundada 
do seu conteúdo. A etapa final de refinamento desse processo de interpretação dos 
dados é efetuada através da codificação teórica, quando se busca desenvolver uma 
teoria, seja ela nova ou baseada em teorias já existentes, que sugira formas novas de 
explicar os dados analisados.  

Dentre as técnicas de codificação apresentadas por Gibbs (2009), duas 
delas aparentam ser especialmente úteis à proposta de mapeamento. A primeira, 
chamada codificação linha por linha, consiste em “codificar cada linha de texto, 
mesmo que as linhas possam não ser sentenças completas” (GIBBS, 2009, p. 74), e 
chama a atenção por demonstrar o quão complexo e minucioso pode ser um processo 
de codificação. A segunda técnica, denominada comparação caso a caso, consiste em 
estabelecer comparações entre trechos de um mesmo documento, ou entre trechos de 
documentos distintos, buscando contrastes e/ou semelhanças que possibilitem a 
identificação de relações e padrões e, assim, inspirem a criação de códigos para os 
vários casos comparados. “Após a codificação, é possível acessar os textos codificados 
de forma semelhante e comparar de que forma variam entre casos e com textos 
codificados de outra forma” (GIBBS, 2009, 77), permitindo uma crescente 
familiaridade com cada caso codificado e a possibilidade de redefinição ou criação de 
novos códigos, até que se atinja o nível desejado de compreensão dos dados. 

Além dessas técnicas, Gibbs (2009) também fornece orientações sobre 
instrumentos de auxílio a todo o processo de codificação. O uso de tabelas, 
exemplificado mais adiante através da Tabela 1, é um dos recursos que auxiliam a 
organização do pensamento durante a criação dos códigos, pois facilita o processo de 
comparação caso a caso, código com código, e também para a realização de 
comparações cronológicas. 

Fazer comparações é uma etapa importante na análise, na qual você pode ir 
além do nível descritivo. As tabelas são uma maneira útil de situar seus dados 
para facilitar essas comparações (...). Um resultado central disso pode ser a 
criação de uma tipologia de casos baseada em uma ou mais ideias de 
codificação (...). Essas comparações ajudam a entender as relações entre 
fatores, fenômenos, contextos, casos e assim por diante (...) (GIBBS, 2009, 
115).  
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 Outros recursos de auxílio à codificação são os memorandos e os 
chamados SADQs – abreviação de uma variedade de Softwares de Análise de Dados 
Qualitativos disponíveis no mercado. Segundo Gibbs (2009), os SADQs podem ajudar 
consideravelmente no gerenciamento de conjuntos de dados grandes e complexos. 

(...) realizar análise qualitativa requer um gerenciamento cuidadoso e 
complexo de grandes quantidades de texto, códigos, memorandos e assim por 
diante. Na verdade, pode-se argumentar que o pré-requisito da análise 
qualitativa realmente efetiva é um gerenciamento de dados 
eficiente, coerente e sistemático. Esse requisito é um trabalho ideal para 
o computador. Os programas proporcionam uma forma poderosa e 
estruturada de administrar todos esses aspectos da análise. Na raiz, um SADQ 
é um banco de dados, embora possibilite formas de lidar com o texto que vão 
muito além da maioria dos bancos de dados. (...) o uso de um SADQ pode 
tornar a análise qualitativa muito mais fácil, precisa, confiável e transparente 
(GIBBS, 2009, p. 136, grifo nosso). 

 

Gibbs (2009) informa ainda que os SADQs oferecem uma série de recursos 
para ajudar o pesquisador a examinar características e relações entre os textos, mas 
comenta também que o uso de um SADQ, por ser necessariamente feito através de um 
computador, pode trazer a sensação de distância dos dados aos usuários e, por esta 
razão, sugere que o SADQ, quando utilizado, seja combinado com a marcação de 
codificação em papel, isto é, com os textos impressos ou escritos à mão, anotando-se 
o nome do código na margem ou marcando o texto com cores, o que tende a 
proporcionar maior familiaridade com os dados, além de inspiração para a criação de 
códigos.18  

Quanto aos memorandos, trata-se de um recurso descrito por Gibbs (2009) 
como notas que o pesquisador escreve para si mesmo, registrando o nome/rótulo dado 
para cada código desenvolvido, a data em que a codificação foi feita ou alterada e uma 
descrição da ideia a que cada código se refere. São notas que registram também algum 
tipo de palpite rápido, uma nova ideia para um código, observações sobre reflexões 
anteriores ou estimuladas pelo diálogo com outros pesquisadores, questionamentos 
sobre a confiabilidade dos dados, sobre o que parece confuso ou surpreendente, sobre 
lacunas e inconsistências que tenham sido identificadas, possíveis hipóteses de 
pesquisa, sobre as ações tomadas durante o acesso aos dados, experiências e 
impressões, enfim, sobre todo tipo de pensamento que ocorra durante as diferentes 
fases de análise dos dados coletados. 

(...) Escrever sobre seus dados e mesmo reescrever são aspectos essenciais da 
própria análise. Escrever sobre os dados é uma forma de manter registros, 
além de ser um processo criativo no qual você desenvolve ideias sobre seu 
projeto. Uma forma central disso é escrever notas e memorandos. Tudo 
ajudará a gerar ideias que podem fazer parte de sua análise. Fornece 
evidências desse processo e identifica como sua posição, sua perspectiva, suas 
teorias e mesmo seus vieses podem ter moldado ou criado a análise 
produzida. Escrever sobre o processo de análise, talvez mantendo um diário 
de pesquisa, vai ajudá-lo a se tornar reflexivo em relação a seu trabalho e 
ciente de como sua posição, bem como seus interesses e vieses, guiaram sua 
análise (GIBBS, 2009, p. 180). 

Segundo Gibbs (2009), outra vantagem de escrever memorandos é que o 
registro de todas essas reflexões poderá de alguma maneira ser incorporado ao 
                                                           
18 Para maiores informações sobre os SADQs, nos reportamos ao trabalho de Ann Lewins e Christina 
Silver (2007), intitulado Using Software in Qualitative Research: a step-by-step guide. 
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relatório do estudo, auxiliando também o processo de redação final para a publicação 
da pesquisa.  

 A Tab.1 contém fragmentos de textos obtidos de cinco fontes dentre as 
que servem à proposta de mapeamento. Com base nesta tabela, apresentamos, a título 
de ilustração, como se dá um processo de codificação, passando pelos níveis descritivo, 
analítico e teórico. Antes, porém, cabe observar que Gibbs (2009) orienta sobre duas 
possíveis maneiras de se iniciar o processo de codificação: uma em que o pesquisador 
desenvolve uma lista inicial de ideias temáticas para servir de inspiração aos códigos, 
ideias estas que deverão ser refinadas à medida que novas formas de categorizar os 
dados forem detectadas; a outra maneira seria tentar, na medida do possível, não 
começar a codificação com ideias pré-concebidas. No caso desta pesquisa, por 
estarmos na condição de insider em relação ao universo da cuíca, pareceu-nos mais 
natural desenvolver uma lista de ideias iniciais baseadas em observações durante os 
anos de contato com o instrumento. Deste modo, demos início ao processo de 
codificação com a expectativa de encontrar informações sobre o aspecto físico da cuíca, 
seu aspecto operacional, sua função musical, a estética de sua sonoridade, aspectos 
simbólicos, e informações sobre a história do instrumento. 
 

Tabela 1 – Dados relativos à cuíca 

 

 
 

 Os fragmentos de texto apresentados na Tab.1 encontram-se aí reunidos 
por apresentarem uma relação temática entre si. Ao realizarmos uma leitura atenta de 
cada fonte utilizando as técnicas de codificação linha por linha e comparação caso a 
caso, identificamos que os trechos em questão apresentam dados relativos à origem 
da cuíca. Por esta razão, atribuímos a esses dados o código “origem”. Entretanto, uma 
segunda leitura nos permitiu constatar que os dados referentes às fontes Alvarenga 
(1950) e Lopes (2003), na realidade, fazem menção à origem do termo cuíca, e não do 
instrumento em si. Deste modo, partindo do código “origem”, desenvolvemos dois 
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novos códigos: “origem do instrumento” e “origem do nome do instrumento”. Até aqui 
o que realizamos foi a atribuição de códigos meramente descritivos aos dados contidos 
na tabela.  

No intuito de aprofundar nossa interpretação dos dados, realizamos uma 
nova leitura, a qual nos permitiu notar que os dados apresentados por Alvarenga 
(1950), Andrade (1989), Lopes (2003) e Mukuna (2006) estabelecem algum tipo de 
relação entre a origem da cuíca, ou do termo cuíca, com o continente africano; notamos 
também que Mukuna (2006) faz ainda uma conexão entre a cuíca e a Europa; Lopes 
(2003), por sua vez, conecta o termo cuíca à língua tupi dos indígenas brasileiros, o 
que também é feito de maneira semelhante por Galm e Galm (2014); e Alvarenga 
(1950) afirma se tratar de um instrumento de pertencimento universal. A impressão 
que fica ao analisarmos estes dados é de que o entendimento existente sobre a origem 
da cuíca (palavra e instrumento) é extremamente vago. A África e a Europa, como se 
sabe, são continentes habitados há milhares de anos por uma enorme variedade de 
povos e culturas, bem como os povos indígenas brasileiros, assim como os bantu 
africanos, constituem-se historicamente por inúmeras tribos com identidades 
culturais distintas entre si. Além disso, a atribuição da origem da cuíca a três núcleos 
culturais tão distintos entre si, como o são a cultura africana, a européia e a indígena, 
também nos permite deduzir que os dados em questão são absolutamente 
controversos. Deste modo, poderíamos categorizar estes dados com um código como, 
por exemplo, “entendimento vago e controverso sobre a origem da cuíca”, e teríamos 
aí um código analítico. 

Tendo, então, avançado do nível de codificação descritivo para o analítico, 
digamos que seja de nosso interesse desenvolver uma teoria que explique por quais 
razões estes dados são apresentados de maneira tão vaga e controversa. No meu 
entendimento, dizer que algo é simplesmente africano ou indígena reduz qualquer 
coisa a um nível inconsistente de generalização. Tais adjetivações poderiam ser, talvez, 
um reflexo do olhar eurocêntrico que por tantos séculos influenciou todo tipo de 
entendimento sobre as culturas da África e dos povos ameríndios? Não seriam 
percepções influenciadas por um olhar de “exotização” tão comum em relação às 
culturas do terceiro mundo? Não seriam, então, fruto de um olhar que coloca a cuíca 
em situação de marginalidade? A partir dessas indagações, buscaríamos por estudos 
representativos sobre estes temas – generalização, eurocentrismo, “exotização”, 
marginalidade – para encontrar fundamentação teórica que nos permita desenvolver 
um código teórico que sintetize toda essa reflexão, de forma a compreender e explicar 
os dados analisados. Atingido, por fim, este nível de codificação teórica, supõe-se que 
o pesquisador tenha alcançado um elevado grau de compreensão sobre o conteúdo dos 
dados. No entanto, Gibbs (2009) alerta para o risco do pesquisador transmitir seus 
próprios valores e preocupações para os códigos e esquemas analíticos que produz, 
algo com que se deve ter o máximo cuidado para que a análise dos dados de fato seja 
plausível e sem deturpações que comprometam a qualidade da pesquisa.  

Ademais, é importante lembrar que todo o processo de codificação aqui 
exemplificado teria sido registrado nos memorandos, cujas anotações nos serviriam 
de suporte para a redação final e publicação dos resultados da pesquisa. 

Conclusão 
 
Com base nessa breve explanação referente à proposta de mapeamento, à 

ideia de sistematização da revisão de literatura e ao processo de codificação de dados 
qualitativos, concluímos o presente artigo chamando atenção para o ponto de 
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interseção que há entre esses três componentes, a saber: o processamento de material 
em formato de texto escrito. Embora Gibbs (2009) sequer estabeleça qualquer relação 
entre codificação e revisão de literatura, e Booth et al (2012) mencione vagamente a 
codificação como algo relacionado à revisão, identificamos existir uma forte conexão 
entre as orientações destes autores. Encontramos na sistematização da revisão de 
literatura um poderoso recurso para a construção do alicerce metodológico que 
sustentará a proposta de mapeamento, cuja estrutura interna poderá ser solidamente 
construída por meio da codificação de dados qualitativos. Sendo assim, buscamos 
aqui compartilhar o conhecimento adquirido através destas fontes, bem como relatar 
sua contribuição em nossa pesquisa de mestrado, acreditando que as reflexões 
apresentadas neste artigo possam ser úteis a outros pesquisadores. 

Referências 
 

ALVARENGA, Oneyda. Música Popular Brasileira. Rio de Janeiro: Globo, 1950. 

ALVES, Alda Judith. A “Revisão da Bibliografia” em Teses e Dissertações: meus tipos 

inesquecíveis. In: Cadernos de Pesquisa, n.81, p. 53-60, 1992. Disponível em: 

<www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/916.pdf>. Acesso em: jan. 2016. 

ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1989. 

ARAÚJO, Alceu Maynard. Documentário Folclórico Paulista e Instrumentos Musicais e 

Implementos. São Paulo: Secretaria de Educação e Cultura Municipal, 1953. 

BALFOUR, Henry. The Friction-Drum. In: The Journal of the Royal Anthropological Institute 

of Great Britain and Ireland, v.37, Jan/Jun, Londres, p. 67-92, 1907. 

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD). 2016. 

Disponível em: <www.bdtd.ibict.br>. Acesso em: jan. 2016. 

BOOTH, Andrew; PAPAIOANNOU, Diana; SUTTON, Anthea. Systematic Approaches to a 

Successful Literature Review. Londres: Sage, 2012. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1954. 

CONTEMPORÂNEA INSTRUMENTOS MUSICAIS. Disponível em: 

<www.contemporaneanet.com.br>. Acesso em: jan. 2016. 

CRESWELL, John W. Revisão da Literatura. In: CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: 

métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 43-63. 

CUIQUEIROS. 2016. Disponível em: <www.cuiqueiros.blogspot.com.br>. Acesso em: jan. 

2016. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia de Pesquisa Científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

FRUNGILLO, Mário D. Dicionário de Percussão. São Paulo: UNESP, 2003. 

GALANTE, Rafael Benvindo Figueiredo. Da Cupópia da Cuíca: a diáspora dos tambores 

centro-africanos de fricção e a formação das musicalidades do Atlântico Negro (Sécs. XIX e 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 80 

 

XX). São Paulo, 2015, 145 f. Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade de São 

Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-02062015-

175712/pt-br.php>. Acesso em: jan. 2016. 

GALM, Eric A.; GALM, John K. Brazil: Percussion Instruments. In: BECK, John H. 

Encyclopedia of Percussion. Nova York: Routledge, 2014, p. 153-160. 

GIBBS, Braham. Análise de Dados Qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

GIANESELLA, Eduardo Flores. Percussão Orquestral Brasileira: problemas editoriais e 

interpretativos. São Paulo: UNESP, 2012. 

GOLDENBERG, Mirian. Fichamento da Teoria. In: GOLDENBERG, Mirian. A Arte de 

Pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997, 

p. 81-84.  

GOOGLE ACADÊMICO. 2016. Disponível em: <www.scholar.google.com.br>. Acesso em: 

jan. 2016. 

GRANT, M.; BOOTH, A. A Typology of Reviews: a analysis of 14 review types and 

associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, v.26, n.2, p. 91-108, 2009. 

Disponível em: <www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x/pdf>. 

Acesso em: jan. 2016. 

GUIMARÃES, Francisco. Na Roda do Samba. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1978. 

HOHENDORF, Jean Von. Como Escrever um Artigo de Revisão de Literatura. In: KOLLER, 

Sílvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORF, Jean Von (Orgs). Manual de 

Produção Científica. Porto Alegre: Penso, 2014, p. 39-54. 

HOLLAND, James. Percussion. Londres: Kahn & Avereill, 1997. 

KUBIK, Gerhard. Angolan Traits in Black Music, Games and Dances of Brazil: a study of 

African cultural extensions overseas. Lisboa: Centro de Estudos de Antropologia Cultural, 

1979. 

LEWINS, Ann; SILVER, Christina. Using Software in Qualitative Research: a step-by-step 

guide. Londres: Sage, 2007. 

LOPES, Nei. Novo Dicionário Banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2003. 

LUNA, Sergio Vasconcelos de. Revisão de Literatura como Parte Integrante do Processo de 

Formulação do Problema. In: LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de Pesquisa: uma 

introdução. São Paulo: EDUC, 1996, p. 80-105. 

MUKUNA, Kazadi wa. Contribuição Bantu na Música Popular Brasileira: perspectivas 

etnomusicológicas. São Paulo: Terceira Margem, 2006. 

MUNIZ JÚNIOR, José. Estudo da Cuíca. In: MUNIZ JÚNIOR, José. Do Batuque à Escola de 

Samba. São Paulo: Símbolo, 1976, p. 168-174. 

OLSEN, Wendy. Coleta de Dados. Porto Alegre: Penso, 2015. 

PORTAL BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS DE ACESSO ABERTO 

(OASISBR). 2016. Disponível em: <www.oasis.ibict.br>. Acesso em: jan. 2016. 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 81 

 

ROSAURO, Ney. The ABCs of Brazilian Percussion. Nova York: Carl Fischer, 2004.  

SACHS, Curt. História Universal de los Instrumentos Musicales. Buenos Aires: Centurion, 

1947. 

SALVADOR, Ângelo Domingos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica. Porto Alegre: 

Sulina, 1973. 

STATSENKO, Tatiana; CHATZIIOANNOU, Vasileios; KAUSEL, Wilfried. Interferometric 

Studies of the Brazilian Cuíca. In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music 

Acoustics, p. 153–157, 2015. 

WHEELER, Paul A. An Acoustic Study of the Brazilian Cuica. In: Acoustical Society of 

America, 112, 2266, 2002. 

ZOTERO. 2016. Disponível em: <www.zotero.org>. Acesso em: jan. 2016. 

  

http://scitation.aip.org/search?value1=Paul+A.+Wheeler&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent


  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 82 

 

Me dá o tom: o cantar na língua fon 
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Resumo: A língua fon é uma língua tonal falada por 2 milhões de habitantes no Benin. Muitas canções 
brasileiras utilizam léxico proveniente desta língua. Tal presença é resultante da vinda de africanos 
provenientes da região do atual Benim trazidos em regime de escravidão. No Brasil fon é uma língua 
viva que permanece sobretudo no contexto das práticas rituais. Este trabalho descreve a construção de 
uma metodologia que vise a análise de falantes nativos da língua fon e o mecanismo pelo qual a 
“tonalidade” é transplantada da forma falada para a cantada.  

Palavras-chave: África – língua tonal – fon – música  - música brasileira 

 

“Oficina me dá o tom” 
  

Este trabalho é um relato parcial de uma das pesquisas desenvolvidas pelo 
projeto Africanias na música vocal brasileira e a relação Brasil-África, da linha de 
História e Documentação da Música Brasileira e Íbero-Americana do Programa de 
Pós-graduação em Música da UFRJ. Dentre os trabalhos realizados pelos 
pesquisadores (docentes da UFRJ, UFJF, UFMG e discentes da pós-graduação e 
graduação) está o desenvolvimento de um vocabulário de palavras africanas e de 
africanias na música vocal brasileira, bem como a apresentação de todo o material 
coletado através de concertos e recitais. Tal projeto contribui para o levantamento de 
material e também para o reconhecimento da presença Africana no Brasil, atendendo 
a lei 10.639/03. No ano de 2003, a Presidência da República aprovou a lei federal 
10.639/03, alterando a lei 9.394/96 de diretrizes e bases para a educação nacional, 
instituindo no currículo a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira”.  

Dentre as famílias de línguas africanas que vieram para o Brasil, podemos 
destacar as línguas do grupo Banto e as línguas do Oeste Africano, famílias linguísticas 
próximas, uma vez que todas pertencem ao tronco Nígero-Congolês. Dentre as línguas 
Banto, é marcante a presença das línguas umbundo, kimbundo e kikongo. Todas elas 
línguas tonais. Dentre as do Oeste Africano, destacamos a presença do yorubá e do 
fon, também chamadas de sudanesas.  

A música vocal brasileira utiliza muitos léxicos ou africanismos advindos 
destas línguas e de seu legado. Temos farto exemplo em todos os gêneros vocais no 
brasil, desde as cantigas de tradição oral até, óperas e peças de concerto.  

Na Fig. 1, a língua fon é representada pela nomenclatura J, mina-jeje, uma 
vez que esta é a maneira pela qual as línguas do grupo kwa são identificadas no Brasil, 
entre elas o fon (PETTER, 2006: 70).  

A língua fon é falada sobretudo no atual Benin por quase 2 milhões de 
falantes e é considerada uma língua tonal (tom alto e tom baixo). Língua tonal é todo 
aquele idioma em que a entonação faz parte da sua estrutura semântica, isto é, uma 
mesma palavra pode assumir diferentes significados, dependendo do tom de suas 
sílabas.  

mailto:andreaadour@musica.ufrj.br
mailto:filipiano@hotmail.com
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Fig. 1– Mapa da presença africana no Brasil. Fonte: CASTRO. Falares africanos na Bahia: um 
vocabulário afro-brasileiro, p. 47. 

 
Este trabalho foi iniciado na pesquisa desenvolvida por Camara que em sua 

tese de doutorado apresentou como anexo um ensaio sobre a questão da afinação nas 
línguas tonais.  

Quando pensamos o termo afinar em música, distanciamo-nos, contudo, do 
sentido proposto por sua origem latina, que aponta para ‘afinidade’, 
‘proximidade’. Percebo que o uso do termo nas academias de música, sugere 
o entendimento de afinação como ’precisão’. Ou seja, a pessoa afinada é 
aquela que canta precisamente as notas da canção. Entoar diz, através do 
latim, ‘emitir sons ou ruídos’ (tonare). O dicionário Grove de música 
apresenta o termo afinar como ‘ajustar a afinação’ e entoar como a precisão 
da afinação das notas nas alturas relativas (CAMARA, 2013: 129) 

  

Tal questão surgiu a partir da seguinte premissa: se nas línguas tonais a 
altura é fundamental, logo é imprescindível, aos falantes, a afinação. Sendo assim, 
investigou todo o Dicionário de Kimbundo Português de Assis Junior (kimbundo é 
língua tonal, que hoje em dia vem perdendo tal característica), em suas 385 páginas se 
algum dos vocábulos possuía a acepção de afinação enquanto precisão de altura como 
compreendemos na música e como está registrado no verbete do Dicionário Grove. 
Como a autora havia suposto, não há entre os vocábulos a acepção de afinação 
enquanto precisão de altura. Sendo assim, a diferença entre o tom alto e o baixo na 
língua seria mais preciso e  menos relativas do que o imaginado. Em 2015 a professora 
Sônia Queiroz propôs a elaboração da Oficina Me dá o Tom, visando investigar a 
transposição da tonalidade da fala para a forma contada (narrada) e cantada durante 
o I Seminário de Estudos Literários da UFMG. A oficina contou com falantes das 
línguas fon, yorubá, wolof e tchiluba e de pesquisadores colaboradores. Foram 
realizadas gravações com os informantes que conversaram, contaram histórias e 
cantaram. Foi a partir desta observação inicial que iniciamos a construção da 
metodologia de investigação de que trata este trabalho. A língua fon foi a escolhida 
para o trabalho, porque o informante era, falava fon como língua materna e o yorubá 
como segunda língua. Wolof não é uma língua tonal, e descartamos, por essa razão. 
Tchiluba é uma língua tonal, entretanto do Banto. Decidimos inicar a investigação com 
o fon e aproveitar o fato de que o informante falava duas línguas tonais diferentes. 
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Revisando o Tom… 
 
As pesquisas que relacionam a fala nas línguas tonais e a sua trasnposição 

ou transplantação para a música ainda são inconclusivas. 
Em 1988,  Agawu (AGAWU, 1988: 127-146) desafiou estudantes a fazer uma 

ampla hipótese de que o contorno melódico deveria coincidir o máximo possível com 
o delineamento da fala na música setentrional Ewe  (Nigéria). Entretanto ele 
considerou que as canções escritas em Ewe não continham consideráveis tons-
melódicos coincidentes e que nem sempre era necessária que a melodia se 
conformasse às características fonológicas das palavras 

No mesmo ano, Beinvenu Koudjo (KOUDJO, 1988: 73-97) disse que até 
aquele momento as evidências apontavam que havia a necessidade da melodia de 
respeitar as linhas da curva tonal da língua falada, mas que muitas vezes a música 
impunha modificações melódicas sensíveis aos tons iniciais musicais trazem às vezes 
modificações melódicas sensíveis aos tons iniciais. Koudjo afirmou que pesquisas 
sobre a influência da música nas línguas tonais e vice-versa eram aproximativas, e 
lamentou não haver suficiente colaboração entre pesquisadores de diferentes áreas e 
disciplinas para o desenvolvimento de uma pesquisa significativa entre a relação entre 
as línguas tonais e a música.  

Em 2009, Schellemberg (SCHELLEMBERG, 2009) comparou canções 
infantis em língua shona (do grupo Banto, no Zimbabwe) nas formas cantada e falada 
através da utilização de programas de avaliação de contorno melódico e concluiu que 
o contorno coincidia na maior parte das vezes em número significativo. 

Por outro lado, o Word Atlas of Languages Structures online, diz que o tom 
é um termo usado para descrever os padrões de altura que distinguem as palavras e 
que cada sílaba numa língua tonal terá uma padrão tonal característico de altura e que 
quando a altura tem um movimento (de chegada ou de saída), que o tom é descrito 
como contorno tonal. 

Tom: construindo contornos... 
 
A partir daí, decidimos abordar  a temática tentando observar o 

comportamento destas línguas nas formas falada, contada e cantada, comparando-as. 
Levantamos a hipótese de que para além da altura, também a intensidade, a duração 
e a acentuação são elementos necessários para a análise das línguas tonais e que, por 
nossa observação, o contorno presente na fala possivelmente seria transposto para a 
melodia como demonstrou Schellemberg. 

A metodologia de base qualitativa utilizada foi a pesquisa-ação, onde os 
pesquisadores e informantes foram coadjuvantes na construção tanto da metodologia 
quanto da escolha dos temas, palavras, contos e cantos que foram gravados. 

A oficina foi realizada em dois dias, durante uma hora. No primeiro dia de 
investigação o grupo formado por pesquisadores (antropólogo, linguista, músicos, 
professores) e por informantes da língua fon apenas conversaram, contaram histórias 
e cantaram, compartilhando suas ideias, raízes e cultura. Algumas gravações foram 
realizadas o que possibilitou que no segundo dia apresentássemos ao grupo a nossa 
metodologia. Iríamos utilizar o programa PRAAT para gravar a mesma frase nas três 
formas, para que pudéssemos comparar o contorno e compreender visualmente o 
comportamento da emissão das diferentes modalidades: fala, conto e canto. O PRAAT 
é um software gratuito que possibilita a visualização do espectro, da altura e da 
intensidade voz, permitindo analisa-la a partir de uma gravação.  O grupo concordou 
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em realizar algumas gravações e foi escolhida a expressão O Soh ue (transliteração 
nossa, uma vez que estas línguas não são escritas, são orais) que significa o cavalo é 
branco. A palavra Soh dependendo do tom (tom alto) significa cavalo, no médio 
(amanhã) e no baixo (ontem). Sendo assim, a decidimos que a grafia da palavra seria 
Sóh  (cavalo), Soh (amanhã) e Sòh (ontem).  

Fizemos muitas gravações a partir daí, solicitamos que o informante criasse 
falasse a frase, e depois criasse uma poesia com ela, e finalmente, uma composição 
musical. Todo o experimento foi gravado e introduzido no PRAAT  para analise. Além 
disso colhemos os depoimentos dos participantes sobre suas impressões com relação 
ao experimento. 

Foi realizado também um mapa de observação do informante que 
reproduzimos abaixo: 

Mapa de observação 
Masculino  País: Benin 
Línguas: Fon, Yorubá, Português e Francês 
Língua materna:   Fon 

Sobre a Fala 

- frequência aproximada nas diferentes línguas – a palavra alterou em 
frequência atingindo as seguintes alturas: Sóh (D2), Soh (A1) e Sòh (A1)                                    

- gesto facial nas diferentes línguas (Só – músculos faciais mais contraídos, 
preparando-se para falar. So e sò – músculos relaxados e diferença 
imperceptível. 

- Informante fala baixinho normalmente, em parâmetro laríngeo no 
português. quando ele fala fon, o padrão modifica e encaminha-se mais para 
máscara. Entretanto quando ele grava as palavras soltas ele projeta mais 
ainda a voz.  

- O padrão de emissão vocal entre fala e conto muda pouco e para o canto, 
apresenta mais intensidade e talvez um ligeiro aumento de pith. 

 

A partir dessas observações, construímos a segunda parte deste trabalho 
que está em fase de finalização: na próxima etapa serão trabalhadas a improvisação 
musical a partir de uma sentence selecionada e, ainda, a elaboração de uma jogo 
composicional onde o informante poderá escolher em qual altura a sentence melhor 
se encaixa. Para isso, será realizada uma composição fechada com um trecho aberto 
incindindo sobre a palavra tonal cuja melodia poderá ser escolhida pelo informante. 

Resultados parciais 
 
Dentre as diversas observações e resultados que colhemos desta primeira 

parte do projeto, destacamos: 
1. As observações realizadas pelos pesquisadores com relação às 

línguas tonais foram sempre de surpresa e de espanto, com tamanha 
variedade melódica presente na forma falada.  

2. A transição da fala para o conto e do conto para o canto é, talvez por 
esta proximidade, bastante sutil e muitas vezes tivemos dificuldade 
de identificar se o informante estava falando, contando ou cantando. 
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3. Inicialmente to grupo não conseguia entender a diferença entre as 
três palavras, mas depois de visualizada no PRAAT todos 
conseguiram falar e identificar as diferenças. 
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Para abordar a Bossa Nova 
 

Henrique Martins 
hmartinsviolao@gmail.com 

 
 

Resumo: Esta exposição se propõe a abordar a Bossa Nova como prática cultural historicamente 
contextualizada. Para tanto, traça um breve panorama cultural do Rio de Janeiro das décadas de 1930 
e 1940, onde se formariam duas forças culturais hegemônicas: o samba da era do rádio, e a música 
norte-americana. Estas, teriam agido sobre os atores sociais que ao fim da década de 1950 integrariam 
o movimento que veio a ser chamado Bossa Nova. A análise das escolhas que referenciaram prática 
musical destes atores está amparada na relação entre identidades narrativas e música, proposta pelo 
musicólogo Pablo Vila.  

Palavras-chave: bossa-nova, hegemonia, identidades narrativas. 

 

Escrever a respeito Bossa Nova (BN) parece, ainda hoje, caminhar sobre um 
campo ideologicamente minado. Esta sensação se explica em função da produção 
sobre a BN nunca ter, aparentemente, passado do estágio que este autor entende por 
“linchamento ideológico ou esforço por sua legitimação”. Todos os trabalhos 
consultados até o momento, apresentam narrativas apaixonadas e, na maior parte das 
vezes, flagrantemente pendentes para um ou outro lado. Tendo o entendimento da 
inexistência de “neutralidade absoluta” do pesquisador hoje reconhecido 
(GOLDENBERG, 2004: 45), este trabalho esclarece não estar se referindo a este tipo 
de bias, ou parcialidade, mas às aprovações ou reprovações efusivamente ostentadas 
em textos mais ou menos panfletários a respeito da BN.  

Como o presente texto não comporta uma revisão bibliográfica extensa, é 
tomada como exemplo da polarização política em torno da BN, a interlocução travada 
na década de 1960 entre José Ramos Tinhorão e Brasil Rocha Brito. O primeiro, ao 
tratar da identificação de traços norte-americanos na música brasileira ao longo do 
século XX avalia que 

  

O movimento chamado de Bossa Nova a partir de 1958 veio finalmente 
agravar essa quebra de tradição, aprofundando a influência do jazz be bop, ao 
mesmo tempo que modificava a batida tradicional do samba, através de uma 
espécie de esquematização destinada a transformar esse gênero de música 
popular carioca no âmbito da classe média numa pasta sonora, mole e 
informe (TINHORÃO, 1966: 48-49). 

 

Para Rocha Brito, por outro lado, compreender a BN 
 

Não se trata de um regionalismo estreito, armado de preconceitos contra o 
que se possa adotar de culturas musicais estrangeiras. Segundo o conceito da 
bossa-nova, a revitalização dos característicos regionais de nosso populário 
se faz sem prejuízo da importação de procedimentos tomados a outras 
culturas musicais populares ou ainda à música erudita. É necessário, apenas, 
que da incorporação de recursos de outra procedência possa ressaltar uma 
integração, garantindo-se a individualidade das composições pela não-
diluição dos elementos regionais (BRITO in CAMPOS, 2012: 24).  
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Passado mais de meio século do lançamento do disco Chega de Saudade de 
João Gilberto, a impressão obtida a partir das leituras – inclusive de trabalhos mais 
recentes – é de que não se pode abordar a BN como objeto de estudo sem fazer uma 
escolha entre dois lados: o da defesa da cultura popular nacional, aviltada por uma 
manifestação musical alienada; ou o outro, que entende o movimento como uma 
manifestação cosmopolita, propondo uma visão da arte como algo que transcende 
fronteiras. 

A polêmica parece ainda não ter sido resolvida e tampouco abandonada. 
Com efeito, a abordagem de música popular dentro da etnomusicologia, por vezes 
sugere o objeto como mero pretexto para discutir questões políticas, aparentemente 
consideradas “mais relevantes”. Nesta perspectiva, a BN, enquanto manifestação 
musical burguesa que veio a ter grande reconhecimento, seria um objeto que não 
justificaria qualquer empenho em sua análise, a não ser para revelar o jogo de poder 
que levou aquela geração a ser reconhecida em detrimento de artistas que não 
gozariam da mesma posição social.  

Por outro lado, a leitura de trabalhos da área, realizados em outros países, 
revela o empenho de outras culturas em dominar o instrumental analítico das 
manifestações musicais nacionais, muitas vezes amparando-se em referenciais 
teóricos da mesma procedência. O entendimento do presente trabalho é que as 
potencias culturais reforçam, desse modo, a posição hegemônica dentro do campo. 
Tratam dos próprios objetos, amparando-se em instrumentais teóricos construídos, 
ou adaptados para analisá-los. É neste sentido que, passadas algumas décadas do 
reconhecimento da BN enquanto prática musical, o empenho em buscar compreender 
esta manifestação para além da polarização política panfletária parece relevante para 
a pesquisa em música popular brasileira. 

Da música urbana pré-Bossa Nova no Rio de Janeiro 
  

O primeiro equívoco que as abordagens apaixonadas – tanto favoráveis, 
como desfavoráveis à BN – cometem grande parte das vezes é comparar este objeto 
com o chamado “samba tradicional”. Esse último, seria uma manifestação cultural 
“autenticamente brasileira”, destilada através dos séculos em encontros em rodas, 
onde conhecimentos ancestrais seriam desenvolvidos e amalgamados até desembocar 
em uma linguagem genuinamente brasileira que teria origem na prática cultural e 
social. O presente trabalho entende que a comparação entre BN e “samba tradicional” 
não é pertinente porque a geração que viria a compor o movimento chamado Bossa 
Nova em fins de 1950, crescera conectada não a este samba, mas ao “samba 
nacionalizado”. A “violência” à manifestação “genuinamente popular” vinha 
ocorrendo desde a década de 1930. A referência de símbolo nacional não seria o samba 
de roda, ou o samba de partido alto, mas um samba “‘inventado’ num contexto onde 
sua exterioridade se presta a fornecer a homogeneidade, escorregando de sua 
(problemática) vinculação com o popular para adoção mais conciliadora do ‘nacional’” 
(BRAGA, 2002: 314).  

Longe de ser uma realidade restrita ao samba, nos casos da cueca chilena, 
pasillo equatoriano, e bambuco colombiano, gêneros também alçados a categoria de 
“nacionais”, houve igualmente  

 

processos claros de homogeneização: isto é, de favorecer a semelhança à custa 
da diferença. Antes que se convertessem em gêneros nacionais era possível 
identificar uma multiplicidade de formas da cueca, do pasillo e do bambuco. 
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Mas uma vez que passaram do terreno local ao nacional se eliminaram as 
diferenças estilísticas não desejáveis. Isto implica, por um lado um processo 
compositivo: há uma forma musical do gênero que vai ser mais válida; há uma 
estética que “se fixa” como apropriada. Por outro lado implica um processo 
de invizibilização – as formas do referido gênero que não se ajustam à referida 
descrição se convertem em formas menos válidas. A diferença se turva. 
Geralmente as diferenças estilísticas que se eliminam são aquelas que 
remetem a fatores étnicos, de gênero ou regiões não desejáveis. O bambuco 
se desafricaniza, a cueca se faz elegante, apropriada para o salão, o pasillo se 
adere a um regime criollo desindianizado. Isto é, a construção de uma 
categoria genérica se dá através de um processo da eliminação da diferença 
em favor da semelhança, e este processo é sempre estético e ideológico. A 
história do surgimento da idéia de um gênero como conceito unitário está em 
parte ligada à história de homogeneização cultural empreendida através do 
estado-nação19 (OCHOA, 2003: 87). 

 

A extensa citação se justifica por acusar uma espécie de violência a 
determinadas práticas musicais, sempre que estas são incorporadas a projetos de 
nação que as usam como símbolo identitário, o que, no entendimento desta exposição 
é comum também ao caso do samba. Nas palavras de Luiz Otávio Braga,  

 

... quando se eleva o Samba ao “que é nosso”, ele, mais que carioca, precisou 
ser “brasileiro”. O samba precisou ser nacional para poder ser símbolo 
identitário. Sua separação do ritual desancora-o através das “ondas 
hertzianas” e nesse sentido assume características que o transformam num 
gênero de música embora o aspecto da dança continue a ser importante nas 
comunidades de origem mas não essenciais para sua “invenção” como 
tradição perfeitamente nacionalizada. Essa transformação, portanto, está 
fundamentalmente ligada ao desenvolvimento da radiofonia brasileira. Aliás, 
supomos que é nesse momento mesmo que o samba é inventado como 
tradição de música nacional e para o qual não pode abrir mão de todas as 
possibilidades técnicas afluentes no período (BRAGA, 2002: 342). 

 

Seria este o samba a agir sobre a geração que seria jovem em fins da década 
de 1950. Um samba desritualizado, amputado da atmosfera em que se desenvolveu e 
veiculado pela indústria de discos e radiofônica, consumido, portanto, de forma 
individual e subjetiva. Sobre este samba “inventado” já incidiam forças decorrentes 
dos meios de comunicação e avanços tecnológicos que impunham mudanças e 
descaraterizações à linguagem praticada em rodas. Seria ainda na década de 1930 que 
o microfone e o rádio possibilitariam 

                                                           
19 En todos los casos, hubo procesos claros de homogeneización: es decir, de favorecer la semejanza a 
costa de la diferencia. Antes de que e convirtiesen en géneros nacionales, era posible identificar una 
multiplicidad de formas de la cueca, del pasillo y del bambuco. Pero una vez que pasaron del terreno 
local al nacional, se eliminaron las diferencias estilísticas no deseables. Esto implica, por una parte, 
un proceso compositivo: hay una forma musical del género que va a ser la más válida; hay una 
estética que “se fija” como la apropiada. Por otra parte, implica un proceso de invisibilización – las 
formas de dicho género que no se ajustan a dicha descripción se convierten en formas menos válidas 
–. La diferencia se borra. Generalmente las diferencias estilísticas que se eliminan son aquellas que 
remiten a factores étnicos, de género o de región no deseables. El bambuco se desafricaniza, la cueca 
se hace elegante, apropiada para el salón, el pasillo se adhiere a un régimen criollo desindianizado. 
Es decir, la construcción de una categoría genérica se da a través de un proceso de eliminación de la 
diferencia a favor de la semejanza y dicho proceso es siempre estético e ideológico. La historia del 
surgimiento de la idea de género como concepto unitario esté en parte ligada a la historia de 
homogeneización cultural emprendida a través del estado-nación.         
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a invenção de um outro cantor: o cantor de rádio. Graças a essa invenção 
vozes “pequenas” como a de Noel Rosa, Ismael Silva, do “pioneiro” Mário Reis 
tornam possível a fixação do samba e seu estilo recitado, sem “berreiro” 
(BRAGA, 2002: 83). 

  

Dataria também do mesmo período, a pressão para adoção de 
instrumentação e técnicas de arranjo norte-americanas. Sobre isso, afirma o autor que 

 

Radamés Gnattali já nos dissera de viva voz das investidas de Mr. Evans, o 
mitológico diretor e gravador da RCA no que tange à maneira de orquestrar e 
mesmo, de compor imitando conjuntos americanos pequenos, médios e 
grandes (BRAGA, 2002: 85). 

  

Nota-se, portanto, que algumas características geralmente atribuídas à BN, 
como a aproximação com a linguagem jazzística ou o “canto falado”, já se encontravam 
e curso décadas antes da consolidação do gênero, em uma música veiculada como 
nacional. Por este motivo, argumentos amparados nestes traços musicais, para 
condenar ou validar a prática musical da BN, seja como prática “alienada” ou como 
manifestação de maior sensibilidade são, para este trabalho, improcedentes.    

Constituição de forças culturais hegemônicas no Brasil das décadas de 
1930-40 

Em verdade, o que parece de fato ter ocorrido ao longo das décadas de 1930 
e 1940 foi a consolidação de dois vetores culturais hegemônicos: o samba “de rádio” 
como referência de música nacional, e a cultura norte americana como paradigma de 
modernidade. O entendimento de Braga de que “é no albor dos anos 30 que a rádio 
difusão no Brasil começará a invadir o espaço privado na vida do Rio de Janeiro e 
passará a exercer um impacto profundo e transformador na cultura, num nível que 
será intenso nos anos 40” (BRAGA, 2002: 56), converge com a avaliação do historiador 
Antônio Pedro Tota, para quem 

A veiculação, pelo rádio, de estereótipos do estilo de vida americano ocorria 
desde a década anterior, mas os programas daquela época não se 
comparavam, quantitativamente e qualitativamente, aos produzidos nos anos 
40 (TOTA, 2000: 153). 

O objeto do relevante estudo de Tota é a criação, em 16 de agosto de 1940, 
de uma agência no governo Roosevelt, de relações culturais com a América Latina, 
comandada por Nelson Rockefeller. Nomeada no primeiro ano como Office for 
Coordination of Cultural Relations between the Americas, e no ano seguinte, Office of 
the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), a agência era organizada em 

três divisões: Divisão Comercial e Financeira, Divisão de Comunicações e 
Divisão de Relações Culturais. Objetivos político-econômicos estavam na 
base do projeto da agência, que falava numa “hemisphere economic policy”. 
No entanto, para atingir esse objetivo, deu-se uma importância notável às 
atividades culturais e à comunicação (TOTA, 2000: 51). 

Ainda nas palavras do historiador 

A ideia dos Estados Unidos como modelo era um dos pontos centrais da 
filosofia de Nelson [Rockefeller] e de seu pessoal. As transmissões de rádio, 
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cinema, os projetos de saneamento e saúde e os programas econômicos 
tinham um sentido paradigmático, isto é, os Estados Unidos possuíam o 
segredo do progresso e, o que era mais importante, estavam dispostos a 
compartilhá-lo com o Brasil (TOTA, 2000: 180). 

Dentro da Divisão de Relações Culturais, a Divisão de Rádio do OCIAA 
deveria combater a disseminação ideológica do Eixo – visto que havia programas 
regulares dirigidos ao Brasil por rádios alemãs e italianas. Segundo o profissional de 
propaganda Don Francisco, diretor da Divisão  

O rádio ajuda a criar uma opinião pública dinâmica no hemisfério ocidental, 
apoiando de forma contínua o esforço de guerra das repúblicas americanas. 
A opinião pública, uma vez informada, não aceitará nem tolerará a 
propaganda dos países do Eixo que atinge o continente (FRANCISCO, apud 
TOTA, 2000: 73). 

Assim, o primeiro empreendimento radiofônico realizado pelo Office, seria 
um radiojornal produzido pela CBS. Em 1940, a empresa anunciaria a contratação do 
radialista Luís Jatobá. A familiaridade de Rockefeller com o empresariado norte-
americano lograria uma aliança entre as empresas CBS e NBC, concorrentes em solo 
norte-americano, e parceiras nas transmissões de ondas curtas para a América Latina 
em função do esforço de guerra. No Brasil, jornais e revistas como Seleções e Em 
Guarda, divulgavam o horário e programação radiofônica do Office. Esta era 
transmitida no Rio de Janeiro por rádios como Cruzeiro do Sul, Mayrink Veiga e Tupi. 
Fora isso,  

Na Hora do Brasil, cinco minutos eram cedidos para o Office, que transmitia 
de Nova York. Na grade normal ouviam-se, também diariamente, os 
comentários de Júlio Barata, que passou um curto período nos Estados 
Unidos, ou Raimundo Magalhães, funcionários do alto escalão do DIP que 
haviam sido cedidos para o Office of the Coordinator of Inter American Affairs 
(TOTA, 2000: 76-77). 

 

Na programação havia, de um lado, diversos programas de rádio como 
Nações Unidas Falam, Estamos em Guerra, ou Marcha do Tempo, que divulgavam a 
resistência moral e material ao avanço do Eixo. De outro havia “programas que se 
encarregavam de difundir entre nós o modo de vida americano, amparando-se, quase 
sempre, nas músicas e nos filmes” (TOTA, 2000: 77). 

Entre outras contribuições, o trabalho de Tota esclarece que ao fim da 
Segunda Guerra, os Estados Unidos eram, para o Brasil, o paradigma de modernidade 
a ser seguido. Isso também se manifestaria nas práticas musicais. Apesar de o 
historiador entender, com base em uma pesquisa do Ibope de 1944, que a música não 
foi um bom veículo do americanismo, dado que os brasileiros escutavam mais música 
brasileira do que norte-americana, o presente trabalho entende que escapara ao 
historiador o fato de o processo de “americanização” via música, não poder ser 
identificado nesta pesquisa do Ibope. Trata-se, no fundo, da diferença de natureza 
entre pesquisas quantitativas e qualitativas. Os valores norte-americanos se 
insinuavam dentro da produção musical brasileira conforme foi apontado por Braga. 
Produzíamos nossas músicas populares, mas desde a década de 1930, os arranjos e o 
instrumental tinham como paradigma a música popular norte-americana. Daí a 
revolta e alarmismo de autores como Tinhorão, vendo a produção musical 
“autenticamente” brasileira sendo afetada por técnicas estrangeiras. 
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É, portanto, com base na elevação do samba a música nacional durante da 
Era Vargas, e com a Política da Boa Vizinhança que, no referido período, a cultura 
norte-americana e “samba de rádio” passam a constituir forças hegemônicas no plano 
cultural. Vetores que agiriam sobre a formação dos jovens que cresciam no Rio de 
Janeiro da época, e viriam a integrar a primeira geração da Bossa Nova. 

Breve contextualização histórica da década de 1950 
  

A prática musical que veio a ser chamada BN situa-se e um contexto 
histórico onde as referências hegemônicas constituídas desde a década de 1930 e 
intensificadas em 1940, incidiriam com grande vigor, especialmente em função do 
projeto de nação de Juscelino Kubitschek. Apesar de frequentemente lembrado de 
maneira otimista e atrelado à forte industrialização, as leituras sobre o período 
revelam um quadro de forte tensão política que pôde ser superado em função da 
habilidade política de JK.  

Lembre-se que Kubitschek fora empossado a partir de um “contragolpe 
preventivo” do então ministro da guerra General Lott, assumindo o governo numa 
situação delicada, e sendo violentamente combatido por setores antigetulistas e por 
civis ligados à UDN – União Democrática Nacional. A historiadora Maria Emília 
Prado20 esclarece que  

O suicídio de Vargas em agosto de 1954 tornou-se o ponto de referencia para 
as forças políticas que se encontravam envolvidas no processo eleitoral que 
teve, fundamentalmente, duas forças políticas se defrontando. De um lado o 
varguismo, que com o suicídio de Getúlio ganhou uma nova expressão. De 
outro a oposição representada pela UDN. A aliança política se fez, então, entre 
o Partido Social Democrata (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
que recebia o apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Esta aliança 
possibilitou a eleição de Juscelino Kubitschek e a derrota do anti-getulismo 
(PRADO, 2008: 22). 

 
Situado entre o suicídio de Vargas e a renúncia de Jango, o governo JK foi 

marcado por crises militares no começo e no fim do período, como os levantes 
de Jacareacanga e de Aragarças; pelas crises provocadas por conflitos entre 
as três armas militares; por uma intensa atividade sindical e partidária; pela 
ascensão dos movimentos camponeses, e pela crescente intervenção da Igreja 
na área político-social, sobretudo no Nordeste (BENEVIDES in GOMES, 
1991: 10). 

 Apesar disso, a era JK é lembrada como politicamente estável. Maria 
Victória Benevides21 atribui este fato à capacidade de Juscelino de administrar e 
superar crises. Para a historiadora Rosilene Dias Montenegro22, “Senhor de grande 
acurácia política, [Juscelino] deve ter considerado a conjuntura nacional do 
sentimento de perda do mito Getúlio Vargas e deve ter pesado a seu favor essa força 
‘ininteligível’ que poderia ser canalizada para ele” (MONTENEGRO, 2001: 262). 
                                                           
20 Professora titular de História do Brasil da UERJ, coordenadora do Laboratório Intelectuais, Cultura 
e Política. Possui doutorado em História Social pela USP e pós doutorado em Ciência Política e História. 
21 Professora titular de sociologia da Faculdade de Educação da USP. Diretora e pesquisadora sênior do 
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Socióloga com especialização no campo da Ciência 
Política e do Direito e em temas da História Política brasileira. Possui doutorado em sociologia pela USP 
e pós-doutorado pelo Social Sciences Research Council. 
22 Professora associado da UFCG atuando nos cursos de graduação e pós graduação em História. 
Doutora em História pela UNICAMP.  
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Assim, a forma como JK lidou com a sensibilidade social decorrente do suicídio de 
Getúlio, e conseguiu deslocar e ressignificar empreendimentos políticos iniciados em 
período anterior à sua gestão para seu governo, denotam a destreza administrativa e, 
para alguns destes autores, o carisma de estadista que o ex-presidente possuía. 

Apesar de a industrialização brasileira ser amplamente creditada a JK,   

Vargas em seus diferentes momentos à frente da chefia do Estado, como 
ditador ou presidente eleito, tratou de construir as bases para implantação 
desse parque industrial [...]. Dessa forma quando se encerrou o segundo 
governo de Vargas (1951-1954), o Brasil já se encontrava bastante 
transformado. Caminhava, a passos largos, para o fim da predominância do 
mundo rural, pois a urbanização crescia de modo acelerado, ainda que a 
ocupação dos espaços urbanos ocorresse de modo extremamente 
desordenado (PRADO, 2008: 22). 

As palavras da historiadora permitem constatar que JK encontrara o 
caminho para a industrialização previamente pavimentado, e o que seria o grande 
objetivo de seu projeto de nação – desenvolver o país através da industrialização – já 
se encontrava em andamento em momento anterior ao seu governo. O material 
pesquisado expõe que já na época anterior ao governo JK, 

o debate nacional sobre os destinos da economia e consequentemente, do 
futuro do país ou da solução de seus problemas passava entre outros fatores 
pela proposta de industrialização, e pela idéia generalizada de progresso, uma 
vez que o progresso e a modernidade eram imagens que estavam arraigadas 
solidamente nos cérebros contemporâneos. Essa era, portanto a mentalidade 
das massas, que foi por sua vez muito explorada pelo governo de Getúlio 
(MONTENEGRO, 2001: 262). 

Dado o ambiente hostil em alguns setores da vida pública brasileira à sua 
candidatura – fossem os udenistas personificados na figura do jornalista Carlos 
Lacerda, ou por parte dos militares descontentes com o apoio de PCB (Partido 
Comunista Brasileiro) à aliança PSD-PTB –, “Juscelino procurou, então, traçar os 
rumos de seu governo oferecendo ao país uma agenda destinada a acelerar o processo 
de transformação pelo qual o país vinha passando desde o decênio de 1930” (PRADO, 
2008: 22).  

As análises políticas são caras a este trabalho por evidenciarem um 
ambiente político muito coerente com as análises culturais do período. A ideia de 
progresso e modernidade vinculadas à industrialização, (também) trariam os Estados 
Unidos como paradigma desde a década de 1930. Como vimos, esta referência seria 
consideravelmente intensificada a partir da década de 1940 através das atividades do 
OCCIA. Na década de 1950, seria nestas bases de valores que o governo Kubitschek 
garantiria sua estabilidade. Um exemplo eloquente desta política seria a expressão 
“desenvolvimentismo”, cunhada em seu projeto político em substituição ao que antes 
de chamava “fomento ao desenvolvimento” (BENEVIDES in GOMES, 1991: 9). Há um 
movimento de continuidade entre os termos, porém, enquanto “fomento” sugere 
estímulo para que o desenvolvimento ocorra, “desenvolvimentismo” dá a ideia de que 
isto já se encontra em curso. Não poderia ser diferente em um projeto de governo cujo 
slogan desde a sua candidatura era “50 anos em 5”. Para atingir tamanho feito – 
alcançar o desenvolvimento proporcional a 50 anos em apenas 5 –, após eleito, 
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Juscelino lançaria mão do Programa de Metas. Nas palavras de Ronaldo Costa 
Couto23 tratava-se 

de políticas setoriais e investimentos de infraestrutura, sobretudo em energia 
e transportes, priorizando também indústrias de base, alimentação e 
educação. Suas 31 metas estão assim desdobradas: energia (metas 1 a 5) [...]; 
transportes (metas 6 a 12) [...]; alimentação (metas 13 a 18)[...]; indústrias 
de base (metas 19 a 29) [...]; educação (meta 30); e, finalmente, a construção 
de Brasília, meta-síntese (COUTO, 2013: 100). 

A idéia de continuidade e ressignificação de elementos do projeto varguista 
pode também ser percebida nas palavras de Couto, ao explicar que “O Programa de 
Metas é a retomada, em nova escala e abrangência, da estratégia varguista de governar 
para o desenvolvimento econômico e social” (COUTO, 2013: 100).  

Foi este programa que marcara a gestão de Juscelino como período de forte 
industrialização, quando em verdade o caminho já havia iniciado na gestão varguista. 
Assim, é possível enxergar um deslocamento de valores presentes desde Era Vargas 
que seriam vinculados ao projeto nacional desenvolvimentista. Os trabalhos 
consultados permitem interpretar que a habilidosa manobra política de JK, passa pelo 
redirecionamento de parte do populismo varguista. Se o processo de industrialização 
já havia começado desde o decênio de 1930, e as idéias de progresso e modernidade já 
encontravam-se arraigados na sociedade brasileira, o Programa de Metas viria a levar 
este entendimento a outro patamar, por um lado vinculando definitivamente o 
imaginário de modernidade à figura de Juscelino, e por outro garantindo apoio 
popular para lidar com o delicado quadro político que encontrou durante a campanha 
e primeiros anos de governo.  

Mobilização do imaginário social nacional desenvolvimentista 
 
Assim, a presente pesquisa entende que muito da imagem comumente 

associada ao período JK deve-se à mobilização do imaginário social vinculado à 
modernidade realizada em seu governo. José Murilo de Carvalho entende que “a 
elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime 
político” (CARVALHO, 2005: 10) sendo particularmente relevante em momentos de 
mudança política e social, e em momentos de redefinição de identidades coletivas 
(CARVALHO, 2005: 11) pois, 

É por meio do imaginário que se pode atingir não só a cabeça mas, de modo 
especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um 
povo. O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias, 
sem dúvida, mas também – e é o que aqui me interessa – por símbolos, 
alegorias, rituais, mitos (CARVALHO, 2005: 10). 

Em sua tese de doutorado, Montenegro esclarece que este imaginário vinha 
sendo trabalhado desde a candidatura de JK e, ao destacar a receptividade ao Plano de 
Metas por grande parte da população a historiadora afirma que  

o que colocou o imaginário social em ação foi o mito da modernidade  e a 
crença que se foi forjando da possibilidade de sua realização, ou seja, aquilo 
que Francisco Campos dizia sobre a relação do mito com a verdade. O 

                                                           
23 Economista pela UFMG, doutor em história pela Universidade de Paris-Sorbonne, membro do 
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da Academia Brasilense de Letras e da Academia 
Mineira de Letras.  
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imaginário posto em ação atingia a todos os grupos sociais. Mobilizava seus 
sonhos (MONTENEGRO, 2001: 293). 

A relevância do imaginário social ganha importância substancial no 
entendimento de nação como  

uma comunidade política imaginada – e inerentemente imaginada tanto 
limitada quanto soberana. Ela é imaginada porque mesmo os membros da 
menor nação nunca irão ver a maioria do seus companheiros, conhecê-los, ou 
mesmo ouvir falar deles, mesmo assim na mente de cada um deles vive a 
imagem de sua comunhão. [...] Comunidades devem ser distinguidas não por 
sua falsidade/genuinidade, mas pelo estilo em que são imaginadas. 
(ANDERSON, 1996: 7)24.  

Assim, ao encontrar a sociedade ainda sensível ao suicídio de Getúlio e um 
quadro politicamente instável, parece razoável que o então presidente tenha recorrido 
ao imaginário de modernidade que já vinha sendo construído, mas talvez não muito 
explorado (e certamente não nos termos em que foi por Juscelino), desde as gestões 
de Vargas como forma de legitimação de seu plano de governo. Juscelino então, parece 
deslocar em parte o populismo varguista, sob a bandeira da modernização e progresso 
como superação do subdesenvolvimento. Para Benevides 

No juscelinismo está clara a proposta para o futuro, em termos ideológicos da 
“construção do novo” – país, Estado e nação –  e uma proposta prática de 
mudança na administração pública. É assim que o populismo toma outro 
sentido com Juscelino [...] (BENEVIDES in GOMES, 1991: 15).  

Montenegro concorda com a declaração afirmando que JK “não rompia 
com a tradição, mas a re-significava, como também re-significava as práticas políticas. 
As imagens de inovação, realização e mudanças eram caras à imagem pública de 
Juscelino” (MONTENEGRO, 2001: 259). Assim, “A euforia desenvolvimentista e, 
especificamente, a fundação de Brasília e a implantação da indústria automobilística, 
no âmbito do Programa de Metas, converteram-se na resposta de um novo e ‘moderno’ 
populismo” (BENEVIDES in GOMES, 1991: 15).  

Não rompendo com parte do populismo varguista, vinculando-se a um 
imaginário pré-exsitente, o imaginário de modernidade juscelinista aproxima-se  

daquilo que Baczko chamou de comunidade de imaginação ou comunidade 
de sentido. Inexistindo esse terreno comum, que terá suas raízes seja no 
imaginário pré-existente, seja em aspirações coletivas em busca de um novo 
imaginário, a relação de significado [entre dois objetos, duas idéias, ou entre 
objetos e idéias, ou entre duas imagens] não se estabelece e o símbolo cai no 
vazio, se não no ridículo (CARVALHO, 2005: 13). 

Dessa forma, a relação entre a industrialização e o imaginário de 
modernidade nacional desenvolvimentista posiciona-se, no projeto de nação de 
Juscelino, também como estratégia de governo que o permitiu não apenas administrar 
um período politicamente turbulento como entrar para a história como um chefe de 
estado que parece não ter tido grandes problemas em fazê-lo. A mobilização deste 

                                                           
24 In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the nation: it is an imagined 
political community – and imagined as both inherently limited and sovereign. It is imagined because 
the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or 
even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion. (...) Communities are 
to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined. 
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imaginário fica evidente nos oitenta e seis discursos de Juscelino registrados no ano 
de 1957 dos quais 

quatorze referiam-se a inaugurações de hidrelétrica, usinas e fábricas; onze a 
instalações de fábricas e congressos científicos; nove foram proferidos em 
eventos nos quais Juscelino foi paraninfo; nove foram dirigidos ao povo. Em 
todos estes discursos foi evocado o imaginário da modernidade e, 
especialmente, o sonho de transformar o Brasil, numa grande nação 
(MONTENEGRO, 2001:352). 

Esta breve contextualização histórico-política respalda o entendimento de 
que, a ideia de modernidade, estaria presente desde as gestões de Vargas, e desde o 
decênio de 1930 traria o modelo norte-americano como referência. A partir da 
Segunda Guerra, o investimento norte-americano consolida os Estados Unidos como 
paradigma de modernidade a ser seguido pelo Brasil, tanto no aspecto econômico 
quanto no cultural. Na década de 1950, quando da gestão de Juscelino Kubitschek, 
este imaginário é trabalhado de forma consideravelmente mais intensa, e se encontra 
presente na sociedade carioca, Distrito Federal até a inauguração de Brasília.    

Construção de Identidades Culturais 
 
A presente abordagem da BN enquanto prática musical urbana baseia-se na 

proposta de Pablo Vila (1996), que aborda a construção de identidades culturais sob a 
perspectiva pós-subculturalista e pós-estruturalista, admitindo portanto, negociações 
dos atores sociais em relação a seus objetos de identificação. Para compreender o 
processo de formação identitária, o musicólogo argentino adota primeiramente a 
teoria da articulação junto à teoria das interpelações na música popular. A primeira 
teoria busca superar a ideia de homologia estrutural entre gêneros musicais e classes 
sociais preservando 

a idéia da autonomia relativa dos elementos culturais e ideológicos, mas 
também insiste que os padrões combinatórios mediatizam padrões que 
existiriam na formação econômico-social através de uma luta contínua pela 
formação de sentido25 (VILA, 1996: 5). 

Já a teoria das interpelações na música popular, compreende seu objeto 
como um artefato cultural que oferece elementos usados pelos indivíduos na 
construção de sua identidade social. Assim, “o som, as letras e as interpretações por 
um lado oferecem maneiras de ser e de comportar-se, e por outro oferecem maneiras 
de satisfação psíquica e emocional26” (VILA, 1996: 5). O musicólogo recorre a Frith 
expondo a compreensão de que  

[...] usamos canções populares [pop songs] para criar uma espécie de auto-
definição, um lugar definido na sociedade. O prazer que a música popular 
[pop music] produz é um prazer de identificação – com a música que 

                                                           
25 Así, la teoría de la articulación preserva la idea de la autonomía relativa de los elementos culturales 
e ideológicos, pero también insiste en que los patrones combinatorios mediatizan patrones que 
existirían en la formación económico-social a través de una lucha continua por la conformación del 
sentido. 
26 De esta manera , el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado ofrecen maneras de ser y 
comportarse, y por el otro ofrecen modelos de satisfacción psíquica y emocional.  
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gostamos, com os praticantes daquela música, com as outras pessoas que 
gostam dela27 (FRITH, 1987, apud VILA, 1996: 6).  

À complexidade de sentidos atribuíveis à música popular, agrega-se ainda 
o que se diz acerca dela. Descrições analíticas, apreciações críticas e artigos 
jornalísticos afetam seu significado. Na maior parte das vezes, “Argumentos quanto à 
música são menos referentes à sua qualidade e mais referentes a como classifica-las; 
sobre o que há na música para ser de fato acessado”28 (FRITH, 1990: 96-97, apud 
VILA, 1996: 7). Assim, ouvintes ordinários não estão preocupados com o sentido 
inerente da música, mas no que ela significa para eles. 

A abordagem de Vila, portanto, compreende que o objeto musical funciona 
como interpelador entre música popular e identidade, de forma articulada. Na 
articulação deste objeto, estão em jogo o sentido atribuído a ele pelo senso comum e 
pelo indivíduo que o escolhe ou não como parte de seu discurso identitário. 

Indivíduos participam em uma “dialética interpelativa”, e isto requer formas 
e áreas específicas de prática cultural ... a música popular tem estado 
centralmente envolvida na produção e manipulação da subjetividade ... a 
música popular esteve mais preocupada em oferecer formas nas quais pessoas 
possam  desfrutar e valorizar identidades pelas quais ansiavam ou acreditam 
possuir, do que em refletir uma realidade social29 (MIDDLETON, 1990, apud 
VILA, 1996: 7) 

Se o sentido da música não é inerente ao material musical, a saída é localizá-
lo nos discursos contraditórios, através dos quais as pessoas lhes atribuem significado. 
Para Vila, a razão do êxito de um significado sobre o outro (ou de uma interpelação 
sobre outra), em determinados atores sociais, não pode ser esclarecida apenas pela 
teoria da articulação e interpelação, mas pode encontrar explicação no 
desenvolvimento da teoria narrativa. 

Segundo esta teoria, a narrativa não é um estilo literário, mas uma categoria 
epistemológica. O sentido de uma experiência não é refletido pela linguagem, e sim 
construído por ela. Os indivíduos encontram vários discursos com os quais podem 
formar sua identidade em diferentes contextos culturais e “é precisamente no reino da 
cultura onde se desenvolve a luta pelo sentido das diferentes posições do sujeito, e a 
música é uma fonte muito importante de tal tipo de discursos”30 (VILA, 1996: 11).  

Para o autor,  

a identidade social se baseia em uma luta discursiva contínua acerca do 
sentido que define as relações sociais e posições em uma sociedade e tempo 
determinados. Um dos resultados desta luta discursiva é que os nomes e 
rótulos que definem as diversas relações e posições sociais passam a integrar 
o reino do sentido comum (Gramsci, 1975: 1396) impregnados com as 

                                                           
27 ... we use pop songs to create for ourselves a particular sort of self-definition, a particular place in 
society. The pleasure that pop music produces is a pleasure of identification – with the music we like, 
with the performers of that music, with the other people who like it. 
28 Arguments about music are less about the qualities of the music itself than about how to place it, 
about what is in the music that is actually to be assessed.  
29 Subjects participate in an “interpellative dialectic”, and this takes specific forms in specific areas of 
cultural practice … popular music has been centrally involved in the production and manipulation of 
subjectivity … popular music has been always concerned, not so much with reflecting social reality, 
as with offering ways in which people could enjoy and valorize identities they yearned for or believed 
themselves to possess. 
30 Así, es precisamente en el reino de la cultura donde se desarrolla la lucha por sentido de las 
diferentes posiciones de sujeto, y la música es una fuente muy importante de tal tipo de discursos. 
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conotações propostas pelos vencedores desta batalha pelo sentido31 (VILA, 
1996: 11).  

Com efeito, “nem todas as opções culturais têm a mesma força na luta por 
sentido, e aqui aparece o problema da construção da hegemonia (Gramsci, 1971: 
161)”32 (VILA, 1996: 11). A construção hegemônica se dá através de propostas de 
identidades funcionais aos interesses dos grupos hegemônicos que são oferecidas aos  
diferentes atores sociais.  

Hegemonia 
 

As diversas posições que integram nossos sistemas classificatórios vêm 
acompanhadas por informações; estão “carregadas de sentido e tal sentido usualmente 
está ligado à construção da hegemonia em uma sociedade e tempo determinados”33 
(VILA, 1996: 13). 

Edgar Williams explica que o conceito de hegemonia  

supõe a existência de algo verdadeiramente total, não apenas secundário ou 
superestrutural, como no sentido fraco de ideologia, mas que é vivido em tal 
profundidade, que satura a sociedade a tal ponto e que, como Gramsci o 
coloca, constitui mesmo a substância e o limite do senso comum para muitas 
pessoas sob sua influência, de maneira que corresponde à realidade da 
experiência social muito mais nitidamente do que qualquer noção derivada 
da fórmula de base e superestrutura (WILLIAMS in WILLIAMS & GLASER , 
2011: 51-52). 

Ou seja, o teórico inglês se afasta do entendimento da cultura como mero 
reflexo da realidade econômica. Na verdade, ela existiria dentro de um sistema “central 
de práticas, significados e valores que podemos chamar apropriadamente de 
dominante e eficaz. Isto não implica nenhuma presunção sobre seu valor. O que estou 
dizendo é que ele é central” (WILLIAMS in WILLIAMS & GLASER , 2011: 53). Este 
sistema seria composto não por valores abstratos, mas por valores 

organizados e vividos. É por isso que a hegemonia não pode ser entendida no 
plano da mera opinião ou manipulação. Trata-se de todo um conjunto de 
práticas e expectativas; o investimento de nossas energias, a nossa 
compreensão corriqueira da natureza do homem e do seu mundo. Falo de um 
conjunto de significados e valores que, do modo como são experimentados 
enquanto práticas, aparecem confirmando-se mutuamente. A hegemonia 
constitui, então, um sentido de realidade para a maioria das pessoas em uma 
sociedade, um sentido absoluto por se tratar de uma realidade vivida além da 
qual se torna muito difícil para a maioria dos membros da sociedade mover-
se, e que abrange muitas áreas de suas vidas (WILLIAMS in WILLIAMS & 
GLASER , 2011: 53). 

                                                           
31 Así, nuestra posición teórica sostiene que la identidad social se basa en una contínua lucha 
discursiva acerca del sentido que define a las relaciones sociales y posiciones en una sociedad y tiempo 
determinados. Uno de los resultados de esta lucha discursiva es que los nombres e rótulos que definen 
a las diversas relaciones y posiciones sociales entran a formar parte del reino del sentido común 
(Gramsci, 1975: 1396) impregnados con las connotaciones propuestas por los “ganadores” de esta 
batalla por el sentido.  
32 Por supuesto no todas las opciones culturales tienen la misma fuerza en la lucha por el sentido, y 
aquí aparece el problema de la construcción de la hegemonía. 
33 … tales clasificaciones están cargadas de sentido y tal sentido usualmente está ligado  a la 
construcción de hegemonía en una sociedad y un tiempo determinados. 
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 Esta realidade não seria “determinante” – termo propriamente 
problematizada por Williams, e descartado para uma análise cultural pós-
estruturalista – para produção musical dos atores sociais que vieram a compor o 
movimento a que se veio chamar Bossa Nova. Mas seria um fator a ser levado em 
consideração nas decisões e escolhas feitas pelos indivíduos que praticavam música 
popular no Rio de Janeiro ao final dos anos 1950. É por este motivo que, para Williams  

o ponto-chave é a seleção – a forma pela qual, a partir de toda uma área 
possível do passado e do presente, certos significados e práticas são 
escolhidos e enfatizados, enquanto outros significados e práticas são 
negligenciados e excluídos. De modo ainda mais importante, alguns desses 
significados e práticas são reinterpretados, diluídos ou colocados em formas 
que dão suporte ou, ao menos, não contradizem os outros elementos dentro 
da cultura dominante eficaz (WILLIAMS in WILLIAMS & GLASER , 2011: 
54). 

Vila resolve o ponto-chave de Williams através da trama argumental. Esta 
seria o meio pelo qual os significados e categorias classificatórias de determinados 
objetos conferem coerência à narrativa. Nas palavras do musicólogo, “A trama 
argumental que utilizamos para compor nossas narrativas vão determinar o foco de 
nossa atenção, provendo-nos os princípios que vão permitir distinguir entre o que é 
um primeiro plano do que é só um contexto”34 (VILA, 1996: 22). 

Daí se pode afirmar que a batalha hegemônica mais importante se ganha 
quando os atores sociais aceitam (evidentemente através de um processo 
muito complexo de reconhecimento, luta e negociação) as posições do sujeito 
tal qual são oferecidas pelo grupo hegemônico. E é aqui justamente onde o 
tema das interpelações converge com o dos sistemas classificatórios e 
identidades narrativas35 (VILA, 1996: 12). 

 Assim, na proposta de Vila, as articulações de elementos culturais e 
ideológicos e as lutas decorrentes das articulações gerariam categorias classificatórias. 
Estas por sua vez, permitiriam aceitar ou refutar determinados artefatos culturais 
como objetos de interpelação pertinentes ou não à constituição da identidade social. 
Finalmente, a condição que permitiria a aceitação de um discurso ou de um elemento 
ideológico ou cultural, seria determinada pela narrativa que os atores sociais estariam 
construindo de sua própria identidade.  

Identidades narrativas e a BN 
 
 A proposta de análise da BN aqui elaborada baseia-se na abordagem deste 
objeto sob o referencial das identidades narrativas e música (Vila, 1996). A prática 
musical popular urbana do Rio de Janeiro na década de 1950 encontrava-se em um 
contexto onde havia duas principais categorias classificatórias hegemônicas a respeito 
da música popular: o “samba do rádio” como símbolo de música nacional e a música 
norte-americana – o jazz, mais especificamente –, como símbolo de modernidade. 
                                                           
34 De ahí que la trama argumental que utilizamos para componer nuestras narrativas va a 
determinar el foco de nuestra atención, proveyéndonos de los principios que nos van a permitir 
distinguir entre lo que es un primer plano de lo que sólo es contexto.   
35 De ahí que se puede afirmar que la batalla hegemónica más importante se gana cuando los actores 
sociales aceptan (por supuesto a través de un proceso mui complejo de reconocimiento, lucha y 
negociación) las posiciones de sujeto tal cual son ofrecidas por el grupo hegemónico. Y es aquí 
justamente donde el tema de las interpelaciones converge con el de los sistemas clasificatorios y las 
identidades narrativas.    
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Com efeito, esses seriam vetores culturais incidindo sobre a primeira geração de 
músicos da BN durante grande parte de sua vida. 

Esses objetos culturais viriam a se articular na narrativa identitária desta 
geração e seriam pontos referenciais na trama argumental daqueles atores sociais. De 
um lado, a música brasileira, representativa da identidade nacional, já distanciada de 
sua expressão original, associada a uma música “de todos” por ser nacional, cujo 
consumo para a maioria dos brasileiros da camada média da sociedade era, desde a 
década de 1930, individual, subjetivo, separado da prática social que lhe dera origem. 
De outro a música norte-americana, convergente com o imaginário de 
desenvolvimento e modernidade amplamente divulgado no governo JK.  

Reforçando o referencial pós-estruturalista da teoria de Vila, o que se expõe 
aqui não é uma relação de causa e efeito, mas a exposição de elementos culturais que 
referenciariam as escolhas dos objetos interpeladores daquela geração e sua 
articulação. Conforme exposto acima, trata-se de pontos nodais, articulados em uma 
trama argumental que compunham a narrativa identitária da geração que ao fim da 
década de 1950 teria sua prática musical reconhecida, não por acaso, sob a chancela 
de “bossa-nova”. 

A proposta de JK de ressignificação de práticas políticas pré-existentes, e 
superação dos problemas nacionais através da modernização, tendo como paradigma 
os Estados Unidos, teria uma resposta análoga na prática musical do grupo de atores 
sociais que integraram a primeira geração da BN. A ideia de que a modernidade já 
havia chegado, e de que o desenvolvimento brasileiro já estava em curso, teria na BN 
uma correspondência ao estímulo que vinha ocorrendo há mais de duas décadas sobre 
a prática musical e que vinha sendo intensificada desde a posse de JK.  

Parte das características atribuídas à BN, como o “cantar falado” podem, 
efetivamente, estar conectadas a uma categoria classificatória entendida como 
nacional, dada a fixação do estilo por cantores de rádio como Mário Reis, vinculados 
ao samba “inventado”, duas décadas antes. A sonoridade jazzística pode também ser 
interpretada como algo presente no imaginário social de modernidade - vinculado à 
cultura norte-americana – e também à cultura nacional, decorrentes dos arranjos de 
samba elaborados para orquestra de sopros, com formação e técnicas de arranjos 
próximas às da música norte-americana.  

O fato é que, para além da suposta “alienação”, ou “maior sensibilidade” 
daquela geração, a prática musical que integraram encontra-se situada em um devir 
histórico que proporcionou condições para seu surgimento. Dentre estas condições, 
este trabalho destaca principalmente três: 1) as categorias classificatórias hegemônicas 
de música nacional e de música moderna, respectivamente samba do rádio e o jazz, 
presentes no Rio de Janeiro da década de 1950; 2) o imaginário social de modernidade, 
presente desde as gestões de Vargas e consideravelmente intensificadas no governo 
JK; 3) a trama argumental dos atores sociais que tinham como prática musical a BN, 
como justificativa da seleção dos dois gêneros populares – “samba nacional” e jazz – 
para compor parte de sua narrativa identitária.   
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Arranjos de Laércio de Freitas para o LP De Silêncio em 
Silêncio em comparação com arranjos de outros 

músicos da década de 1970 
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Resumo: Este trabalho visa a apresentar uma análise do disco “De Silêncio em Silêncio”, de César 
Costa Filho, lançado pela RCA Victor em 1975, no qual Laércio de Freitas (LF) trabalhou como 
arranjador. Tendo como referenciais teóricos TAGG (2003) e NASCIMENTO (2011), este trabalho foi 
desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, pesquisa em periódicos e entrevistas. Neste momento, 
os resultados parciais são que os arranjos de LF preservam a forma do arranjo da primeira gravação 
mas fazem alterações melódicas e harmônicas na introdução e na coda. Adicionalmente, para 
apresentar ineditismo, LF faz uso de alterações na instrumentação e na dinâmica. 

Palavras-chave: análise discográfica; música popular; arranjo; Laércio de Freitas. 

 
Introdução 
 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, que tem como objeto a obra do compositor, arranjador e instrumentista 
paulista Laércio de Freitas na década de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, no exercício 
da função de arranjador. Nascido em 1941, em Campinas, Laércio de Freitas finalizou 
seus estudos de piano erudito no Conservatório Carlos Gomes. Em 1966, inicia carreira 
internacional, ao trabalhar como músico num cruzeiro que levou turistas brasileiros 
para assistir à Copa do Mundo de Futebol da Inglaterra, realizada naquele ano. Em 
1967, passa uma temporada de seis meses na Universidade de Cambridge estudando a 
música de Joseph Haydn. Em 1969, assume o lugar de Luiz Eça no Tamba 4 e passa 
uma temporada com o grupo no México. Durante a década de 1970, fixa residência no 
Rio de Janeiro, onde trabalha intensamente na indústria fonográfica daquela cidade. 
Em 1980, regressa a São Paulo, onde reside atualmente, dedicando-se à composição e 
à instrumentação de música sinfônica, com obras executadas pela Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo – OSESP, Orquestra Jazz Sinfônica, Banda Sinfônica do 
Estado de São Paulo, Banda Mantiqueira e Orquestra Jovem Tom Jobim.  

O recorte geográfico e temporal da pesquisa ao qual este trabalho está 
vinculado e, portanto, deste trabalho, deve-se ao fato de que durante a década de 1970, 
na cidade do Rio de Janeiro, Laércio de Freitas produziu 40 discos, o que corresponde 
a cerca de 40% de toda a produção discográfica de Freitas em seus 55 anos de carreira. 
Por sua vez, o recorte funcional, que investigará a atuação profissional de Laércio de 
Freitas no exercício da função de arranjador, deve-se ao fato de que, durante uma 
pesquisa de mestrado, não haveria tempo disponível para analisar a totalidade da 
discografia de Laércio de Freitas da década de 1970.  

Para compreender a atuação de Laércio de Freitas como arranjador, nos 
baseamos em TAGG (2003) e NASCIMENTO (2011), que propõe um metodologia para 
a análise de arranjos de música popular. Nesse trabalho, apresentamos a aplicação 
dessa metodologia na análise das canções presentes no LP “De Silêncio em Silêncio”, 
do cantor e compositor César Costa Filho, lançado pela gravadora RCA Victor em 1975. 
A escolha desse LP deve-se ao fato de ser um dos poucos da carreira de Laércio de 
Freitas na década de 1970 no qual faz arranjos para mais de 3 canções. As seções do 
texto que antecedem a análise do disco se destinam a detalhar essa metodologia.  

mailto:b_reicher@yahoo.com
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Metodologia  
 

Na análise de uma discografia, encontrar parâmetros objetivos que 
permitam reduzir ao máximo a subjetividade que pode estar presente nesse tipo de 
estudo é um passo importante. Essa objetividade pode permitir o estabelecimento de 
padrões que caracterizam determinada discografia e o estabelecimento de relações 
entre a música e outros campos do conhecimento. Por outro lado, não se pode 
desconsiderar que a música tem a capacidade de despertar e aflorar os afetos e a 
análise deve levar isso em conta, conforme TAGG (2003, p. 13): 

“Uma de suas maiores dificuldades (da análise tradicional) é relacionar, de 
alguma forma, o discurso musical ao resto da existência humana, a descrição 
de aspectos emocionais da música ocorrendo esporadicamente ou sendo 
completamente evitada.” 

Tagg (2003) propõe um método analítico para a música popular que: 
 

1. Elenca os parâmetros musicais que serão observados; o autor sugere 
duração, forma, altura, instrumentação, tonalidade e intensidade, 
mas outros parâmetros podem ser analisados; 

2. nomeia por “musemas” as menores unidade expressivas, que 
permitirão o estabelecimento de relações e a compreensão da obra 
analisada; 

3. trata a obra analisada pela sigla “OA” – “Obra Analisada”; 
4. compara a OA com outras músicas, que o método designa pela sigla 

“MCeO – Material de Comparação entre Objetos”. Essa comparação 
é feita pela pesquisa, no MCeO, de elementos musicais (intitulados 
pelo método de “ICM – itens do código musical”) presentes na OA. 
Essa comparação é baseada em “musemas” (motivos rítmicos; 
motivos melódicos; parâmetros de expressividade); 

5. compara a OA e o MCeO com os chamados “Campos de Associação 
Paramusicais (CAPm). 

 
Ao estabelecer conexões entre a OA (objeto de análise) e o MCeO (material 

de comparação entre objetos), é possível identificar características musicais idênticas, 
mas com significado completamente diferente. De modo a evitar esse tipo de risco, é 
necessário que o MCeO se restrinja a “gêneros musicais, funções e estilos relevantes à 
OA.” Como exemplo, TAGG (2003, p. 23) ressalta que ao lidar com punk rock, o MCeO 
deverá se limitar ao pop e ao rock a partir dos anos 60 e, depois, ao passo que o MCeO 
usado em conexão com o pop comercial, música de cinema, etc., pode ser muito mais 
amplo, devido à natureza eclética de tais músicas e à heterogeneidade dos seus 
públicos.” Apesar de que o item 5 do método descrito anteriormente sugere o 
estabelecimento de relações entre materiais musicais e materiais não musicais, não 
farei o uso desse tipo de correlação.  

NASCIMENTO (2011) desenvolve um método de análise de música popular 
gravada baseada no modelo de Tagg. Quando um compositor sem conhecimentos de 
notação musical e harmonia vai gravar um disco surge um músico letrado responsável 
por transcrever a melodia, escrever  a harmonia inerente a ela e identifica a forma 
básica. Esse é o “Enunciado Simples” da música. Com a sofisticação da forma e 
inclusão de introdução, interlúdio, repetições, dentre outros, surge o “Enunciado 
ampliado”. O autor cita o exemplo do arranjo feito para Aquarela do Brasil, de Ary 
Barroso, por Radamés Gnattali, no qual partes do arranjo foram incorporadas à 
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música como se fossem obra de seu compositor. Isso atribui ao arranjador um caráter 
de co-autoria. O método proposto por NASCIMENTO estabelece como MCeO outras 
gravações e versões da OA, incluindo o “arranjo inaugural”. Ele intitula o “arranjo 
inaugural de Instância de Representação do Arranjo Original – IRAO” e os outros 
arranjos de “Instância de representação do arranjo – IRA”. A comparação entre a OA 
com outros arranjos, versões e gravações (incluindo o arranho inaugural), pode 
permitir, dentre outros, compreender o nível de influência do arranjo inaugural na OA 
e o quanto a OA influencia arranjos, versões e gravações cronologicamente posteriores 
à OA. Isso pode possibilitar a compreensão das características musicais e estéticas da 
OA. Esse método pode facilitar o desenvolvimento de pesquisas com música popular 
gravada, especialmente quando o número de fonogramas a serem analisados é muito 
elevado.  

Análise do LP De silêncio em silêncio 
 

Na pesquisa em questão, aplicamos o método de TAGG (2003) e 
NASCIMENTO (2011) para analisar os arranjos de Laércio de Freitas gravados durante 
a década de 1970, sempre que o OA possuir a mesma canção gravada por outro 
intérprete e arranjada por outro músico. Nos casos em que não há outros fonogramas 
disponíveis para a comparação, o fonograma é analisado a partir dos seguintes 
parâmetros: instrumentação, forma, andamento, receptividade da crítica musical da 
época ao trabalho, outros aspectos (dinâmica; expressividade; outros) e é feito um 
esforço para estabelecer conexões e relações entre arranjos pertencentes a um mesmo 
gênero musical. Essa metodologia foi adotada na análise do LP “De silêncio em 
silêncio”, do compositor e intérprete carioca César Costa Filho, gravado em 1975 e 
lançado pela RCA Victor. Das seis músicas arranjadas por Laércio de Freitas para o LP 
em questão, foi identificada a mesma canção, gravada e arranjada por outros artistas, 
somente para “Tesoura Cega”, de autoria de César Costa Filho e Walter Queiroz. Essa 
música foi comparada com outras duas gravações, uma – o arranjo inaugural, gravado 
por Beth Carvalho em 1974 e outra gravação de Walter Queiroz do ano de 1977. As 
outras cinco músicas do disco arranjadas por Laércio de Freitas (Quadro 1) são 
sambas. Por isso, foram comparados entre si de modo a identificar padrões e 
características semelhantes que caracterizam os arranjos para samba elaborados por 
Laércio de Freitas.    

 

Quadro 1: Lista de músicas arranjadas por Laércio de Freitas que não contam com MCeO 
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De Silêncio em Silêncio é o 3o LP do compositor e intérprete carioca César 
Costa Filho e foi lançado em 1975 pela gravadora RCA Victor. César Costa Filho teve 
suas primeiras composições interpretadas nos festivais da canção do final da década 
de 1960 e, junto com Gonzaguinha, Ivan Lins e outros, fez parte do MAU – Movimento 
Artístico Universitário. O MAU teve seu início em 1965, a partir de reuniões de músicos 
na casa de Aluízio Porto Carreiro de Miranda, médico, no bairro da Tijuca, Rio de 
Janeiro. Os encontros ocorriam aos finais de semana e os artistas apresentavam suas 
novas produções uns aos outros. Sergio Cabral afirma que os encontros do MAU 
tiveram a mesma relevância para a música brasileira quanto os encontros “na casa de 
Nara Leão para a Bossa Nova e a de Tia Ciata para o Samba” 
(www.dicionariompb.com.br). Nesse disco, Láercio de Freitas atuou como regente, 
arranjador e pianista. Além disso, tem parceria com César Costa Filho e Jésus Rocha 
e na autoria de “Como formiga” – 4a faixa do lado A. Os créditos não mencionam as 
músicas nas quais Laércio de Freitas exerceu as funções de regente e pianista. Com 
direção artística de Carlos Guarany, direção de estúdio de Raymundo Bittencourt, esse 
LP contou com músicos muito conceituados da época, com alguns dos quais Laércio 
de Freitas já havia trabalhado, como é o caso de Bebeto (baixo elétrico e flauta) e Hélcio 
Milito (Bateria e percussão) – ambos seus colegas dos tempos do Tamba 4 no México. 
Com Bebeto, trabalhou no conjunto de Luís Carlos Vinhas logo ao regressar do México. 
Completam o grupo Guto Graça Melo e Luiz Eça, que assim como Laércio de Freitas, 
exerceram a função de arranjador. Luizão Maia também participa desse disco como 
baixista e atuou ao lado de Laércio de Freitas em diversas ocasiões durante a década. 
Destaco também a participação de Hélio Belmiro, um dos guitarristas mais 
requisitados naquela década. Como arranjador, Freitas tem uma participação 
significativa nesse disco uma vez que fez arranjos para 6 músicas de um total de 12. 
Em toda a década de 1970, o número médio de arranjos que Laércio de Freitas faz por 
disco fica em torno de 3. Em somente 4 discos de um total de 18 (incluindo esse de 
César Costa Filho) Laércio faz mais de 4 arranjos. Isso ocorre com Bebeto Castilho, 
Elza Soares e Emílio Santiago. As músicas arranjadas por Laércio de Freitas aparecem 
bem distribuídas nos lados A e B do disco, ao longo do disco. No lado A, aparecem 
quatro canções arranjadas por Laércio de Freitas, incluindo a faixa de abertura do 
disco – “De silêncio em silêncio”, que dá nome ao disco. No lado B, estão duas canções 
arranjadas por Laércio de Freitas. O disco teve pouca repercussão na crítica musical 
da época, uma vez que não há críticas sobre o mesmo no Jornal do Brasil. Por sua vez, 
o jornal o Globo somente menciona o seu lançamento, sem atribuir juízo de valor. 
Além disso, não há consenso sobre a receptividade da crítica em relação a esse 
trabalho. Ana Maria Bahiano refere-se ao trabalho com de “silêncio criativo” (1980, p. 
163), apesar de fazer uma referência positiva aos arranjos, e consequentemente, ao 
trabalho de Laércio de Freitas. Por sua vez, Aramis Millarch (1975, p. 36) afirma que o 
disco é de boa qualidade musical: 

“não só pela beleza das músicas e ajustadas interpretações, mas pelas 
presenças de instrumentistas como Hélcio Milito e Chico Batera no ritmo 
Luizinho Eça e [Laércio] de Freitas no piano (o segundo também no órgão), 
Luizão no baixo, Hélio Delmiro na guitarra, Bebeto e João Teodoro na flauta, 
Francisco de Andrade no cavaco, além de seis cellos. No coral, onze vozes 
afinadíssimas, incluindo Roberto Quartin, o moço que produziu entre 
1962/65, alguns dos melhores [elepês] de MPB, pela Forma (incluindo 
"Tempo Feliz", com Baden Powell e Mauricio Einhorn). "De Silêncio em 
Silêncio" é um disco de muito som. Do melhor som verde-amarelo, um lp 
magnifico e que confirma a importância de [César] Costa Filho dentro de 
nossa emepebe.  (Aramis Millarch, O Estado do Paraná, 05 out. 1975, p. 36, 

http://www.dicionariompb.com.br/
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disponível em http://www.millarch.org, acessado em 26 de novembro de 
2015). 

Há referência positiva a Laércio de Freitas no exercício da função de 
instrumentista. 

Análise da canção “Tesoura Cega”, de César Costa Filho  e Walter Queiroz 
 

Fazendo uso da metodologia descrita anteriormente, a música Tesoura 
Cega, de César Costa Filho e Walter Queiroz, será analisada em comparação com 
outras duas gravações cujos arranjos foram feitos por outro músicos. O Quadro 2 traz 
as principais características dos arranjos de Tesoura Cega (César Costa Filho e Walter 
Queiroz), nas gravações de Beth Carvalho (1974), César Costa Filho (1975) e Walter 
Queiroz (1977) 

Escrito por Orlando Silveira, o arranjo inaugural de Tesoura Cega foi 
estreado no LP Pra Seu Governo, de Beth Carvalho, lançado pela TAPECAR em 1974, 
portanto, um ano antes do arranjo presente no disco de César Costa Filho que teve 
como arranjador Laércio de Freitas. A estética de choro dada a esse samba em seu 
arranjo original não foi feita ao acaso, muito pelo contrário, foi absolutamente 
planejada. Foram escolhidos os melhores instrumentistas do gênero em questão na 
época. Ao clarinete estava Abel Ferreira, no violão de sete cordas Dino 7 Cordas e, no 
pandeiro, Jorginho do Pandeiro. Por ter sua estética ligada no universo do choro, esse 
arranjo tem uma execução mais livre, o que implica dizer que o andamento está em 
cerca de 70bpm mas não é constante ao longo de sua execução. A instrumentação 
conta com os instrumentos típicos da estética do choro, quais sejam: violão de sete 
cordas, violão de seis cordas, pandeiro, clarinete, cavaquinho e bandolim. O único 
instrumento que foge desse universo e que está presente na instrumentação são os 
violinos, que fazem contraponto balanceado com o clarinete. Os dois instrumentos dão 
charme – um toque especial à música - em momentos distintos de sua execução. 
Quando o clarinete é tocado, os violinos não aparecem e vice-versa. Não há choque 
algum. Em relação à forma, a música é repetida duas vezes. Destaco a criatividade da 
introdução e da coda, uma variação daquela. Com relação às questões harmônicas, a 
introdução está na tonalidade de sol maior. A parte A está na tonalidade de sol menor, 
assim como a parte A’. Na parte B, a harmonia caminha em direção à tônica maior – 
sol maior, terminando essa parte nesta tonalidade e permanecendo até o final da parte 
C. Para voltar à parte A de modo a fazer repetição, há uma parte que conduz a 
harmonia até a tonalidade da parte A, sol menor. 

Em relação ao arranjo inaugural de Orlando Silveira, o arranjo de Laércio 
de Freitas presente no disco De Silêncio em Silêncio, de César Costa Filho, lançado 
pela RCA Victor em 1975 guarda a forma, que é exatamente igual, e a harmonia. A 
introdução e a coda, embora sejam mantidas no arranjo de Freitas, possuem 
características melódicas, harmônicas e instrumentação completamente diferentes. O 
andamento da música é mais marcado que no arranjo inaugural. O arranjo de Laércio 
de Freitas é concebido dentro de uma estética de samba, dentro do contexto da 
indústria fonográfica, uma vez que possui guitarra, baixo elétrico e piano elétrico em 
sua instrumentação. A instrumentação, com piano elétrico, piano acústico, baixo 
elétrico, guitarra, bateria, percussão, voz, flauta transversal e coro misto, é complexa 
e muitas vezes soa como uma massa sonora, sendo difícil ao ouvinte identificar a 
função de cada instrumento, com exceção dos instrumentos que estão evidência. 

Em relação ao arranjo de Laércio de Freitas, o arranjo presente no disco de 
A Voz do Povo, de Walter Queiroz, lançado pela Philips em 1977 guarda a melodia, 

http://www.millarch.org/
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parte da forma e a estética do samba. Por se tratar de um pot-pourri, esse arranjo não 
conta com coda, somente uma transição para a próxima música. No restante, a forma 
é a mesma, com a exceção de que não há repetição. A instrumentação é mais enxuta e 
mais simples que a do arranjo de Freitas. O andamento é mais marcado que o 
executado no arranjo de Laércio de Freitas. No final da parte A’, a melodia passa pelo 
5o grau da tonalidade. O arranjador optou pelo 3o grau (dó maior, na tonalidade em 
questão). No arranjo de Freitas, ele escolhe a tônica (sol menor no caso do arranjo 
original). Avalio que foi uma escolha acertada neste arranjo uma vez que corrobora 
com o todo (todo o arranjo tem um ar mais introspectivo que o original).  

 

 

Quadro 2: Comparação entre os arranjos de Tesoura Cega analisados nesse trabalho 

 

Análise das outras faixas do disco 

 
Nos Quadros 3a e 3b, podemos ver as principais características dos arranjos 

de Laércio de Freitas apresentadas nesse disco. Nesse disco, 80% dos arranjos 
produzidos por Laércio de Freitas (4 de um total de 5) começam com uma introdução. 
Em todos eles, as partes A, B e/ou C são executadas mais de uma vez. Quando essas 
repetições ocorrem, Freitas faz alterações na instrumentação – adicionando ou 
subtraindo instrumentos – de modo a apresentar novidades, uma vez que se trata de 
material musical já apresentado anteriormente. Outra estratégia adotada nesse disco 
para apresentar ineditismo são alterações na dinâmica. Todas as músicas contam com 
coro de vozes mistas ou masculinas. Esse recurso é utilizado nos momentos de 
destaque da letra ou nas repetições como estratégia para diferenciar materiais 
musicais já apresentados anteriormente. O gênero das 5 músicas é samba e a estética 
na qual os arranjos foram criados é de samba. Quanto ao andamento, nenhum dos 
sambas apresentados nesse disco possuem andamento demasiadamente lento ou 
demasiadamente rápido. Ainda em relação a esse aspectos, nesse disco temos tanto 
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músicas onde o andamento é constante durante toda a sua extensão quanto músicas 
com andamento mais livre. Com relação à instrumentação, todos os arranjos contam, 
ao menos em algum momento da música, com guitarra, violão, bateria e baixo.  
 

 

 

 
Quadro 3a – Síntese dos arranjos de Laércio de Freitas para o disco De Silêncio em Silêncio 
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Quadro 3b – Síntese dos arranjos de Laércio de Freitas para o disco De Silêncio em Silêncio (cont.) 

Notas conclusivas 
 

Nesse trabalho, na canção em que foi possível comparar o arranjo de 
Laércio de Freitas com o arranjo inaugural – Tesoura Cega, de César Costa Filho e 
Walter Queiroz, percebe-se que Laércio de Freitas respeitou algumas escolhas feitas 
no arranjo inaugural, mantendo-as. Por outro lado, fez escolhas de modo a conferir ao 
arranjo presente no disco de César Costa Filho características muito próprias. Com 
relação ao que Laércio de Freitas manteve, foram preservados o “enunciado simples” 
e “ampliado da música”: forma, melodia e harmonia. Com relação às inovações 
propostas por Freitas, percebe-se um grande nível de inventividade dentro do 
enunciado ampliado, no qual a introdução e a coda possuem características melódicas 
e harmônicas muito diferentes das observadas no arranjo inaugural. A instrumentação 
do arranjo de Freitas é mais complexa que a do arranjo original: há mais instrumentos 
presentes e, em algumas partes do arranjo, ouve-se uma massa sonora, não sendo 
possível identificar os instrumentos individualmente. Por fim, a estética do arranjo de 
Freitas é bem diferente do arranjo inaugural, uma vez que naquele trata-se de samba 
e neste trata-se de um choro. Podemos identificar uma possível influência do arranjo 
de Freitas no arranjo presente no disco A Voz do Povo, de Walter Queiroz, lançado 
pela Philips em 1977: a instrumentação. A instrumentação do arranjo presente neste 
disco é mais simples que a presente no disco de César Costa Filho e resulta em maior 
clareza ao ouvinte: este consegue perceber claramente a participação de cada 
instrumento musical. 

Nas outras canções analisadas, percebe-se que os arranjos de Freitas 
sempre repetem alguma das partes da música e, quando isso acontece, faz alterações 
na instrumentação e na dinâmica. Com relação à instrumentação, todos os arranjos 
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contam, ao menos em algum momento da música, com guitarra, violão, bateria e baixo 
e coro de vozes (mistos e/ou masculinas). Com relação ao andamento, nenhum dos 
sambas apresentados nesse disco possuem andamento demasiadamente lento ou 
demasiadamente rápido. 
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Resumo: O artigo faz abordagem sobre a escolha do recorte para a pesquisa que servirá para a 
produção de um cd: os termos "batuque", "batucada" e "macumba", enquanto gêneros musicais e títulos 
de canções em fonogramas lançados durante o período entre 1927 e 1933. Aborda a presença dos povos 
de línguas Bantu na produção musical brasileira. Apresenta metodologia triangular entre a pesquisa, o 
pesquisador e mediadores - percussionistas.  Apresenta utilização de tecnologia de última geração para 
análise de fonogramas, assim como recentes teorias metodológicas dos estudos das tradições orais. Por 
fim, o artigo se insere na discussão sobre os estudos da percussão no ensino superior e traduz seu 
diálogo com a contemporaneidade na produção do cd mencionado. 

Palavras-chave: Batuque. Africania. Tradição oral. Fonograma. Percussão. 

 

Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda / Saberá lhe dar valor, dar 
valor / Vale quanto pesa prá quem preza o louco bumbum do tambor (Palco, 
Gilberto Gil) 

Introdução 
 

A ocorrência de numerosos nomes para os gêneros musicais antigos de 
origem africana no português brasileiro chama atenção por nomes como lundu, jongo, 
cateretê, caxambu, cururu, quimbebe, dentre outros. Esses nomes aparecem tanto em 
escritos e partituras desde o século XVIII, como também em fonogramas do início do 
século XX e, até hoje, foram muito pouco explorados pelos estudos musicológicos com 
a devida atenção no que se refere às suas origens específicas em africanias.  

A orietação da professora Andréa Adour, nos estudos da cadeira de PPGM 

da UFRJ, "Música,  Memória e Africanias", quando apresentado o interesse do estudo 
desses gêneros, foi de levantar as definições destes nomes em dicionários antigos e 
recentes. Através de uma primeira checagem, conforme a orientação, revelou-se uma 
particularidade a esses vocábulos: todos, salvo alguma excessão, são definidos como 
"espécie de batuque" nos dicionários. Ao seguir a mesma orientação, desta vez, com o 
termo "batuque", descobre-se que este, mesmo generalizante e também sinônimo de 
"batucada", é definido como reunião de negros com instrumentos de percussão e 
canto, tem origem nos povos de Angola e Congo, e que, sua etimologia, também remete 
aos povos de línguas Bantu. 
 Desta forma, através de "batuque" e "batucada" - pioneiros nos registros 
bibliográficos como reunião de negros com instrumentos de percussão e canto -, que 
estes, representam saberes ancestrais dos povos de tradições orais aqui escravizados. 
Nota-se que o tema das tradições orais traz à tona a questão da maneira adequada para 
seu estudo, ainda pouco explorado no Brasil. 

mailto:lyra@alternex.com.br
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 É preciso dizer também, que os estudos, aqui introduzidos, estão 
diretamente vinculados ao uso da percussão no Brasil, através de seus primeiros 
registros em fonogramas. Fundamentais exemplos registrados pelo advento da 
gravação elétrica que se iniciou no Brasil no ano de 1927.  
 A tecnologia atual possibilita o acesso e a escuta dos fonogramas 
pretendidos para esse estudo, mesmo que essa escuta não seja o mesmo que presenciar 
ou participar dessas reuniões, uma vez que hoje, seria impossível participar de uma 
roda com Pixinguinha ou João da Baiana. O pesquisador atualmente dispõe de 
coleções inteiras em diversos acervos digitais, e tem, com o apoio de softwares de alta 
tecnologia digital, como promover uma escuta apurada desses acervos, inclusive das 
primeiras gravações em 78 rotações e observar como se expressavam os primeiros 
percussionistas nos estúdios brasileiros. 
 Assim sendo, se hoje discute-se o ensino da percussão no ensino superior 
(TEIXEIRA, 2015), o diálogo deve ser feito através de estudos e de traduções desses 
saberes (tradição - tradução), neste caso aqui, apresentado na forma da produção de 
um cd e de uma pesquisa que trata essas tradições com a devida metodogia.  
 

Batuque, batucada e macumba  
 

Considera-se a escolha desses termos especificamente, porque, apesar de 
serem generalizantes, eles contêm o sentido das tradições orais de origem africana, 
mais especificamente dos povos de línguas Bantu, como nos mostra a definição dos 
dicionários sobre eles:  

 

batuque s. m. (1770) ato ou efeito de batucar, de bater com reiteração, de 
fazer ritmo ou barulho desta maneira; batucada 1 Dnç Mús B denominação 
genérica de algumas danças afro-brasileiras acompanhadas de percussão e, 
por vezes, também, canto. 2 Dnç Mús baile popular acompanhado por 
instrumentos de percussão, batucada 3 Desp Etn BA m. q. Pernada. 
(HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009.) 
batuque m. Dança especial entre os negros de Angola, ... (FIGUEIREDO, 
Cândido. Novo Diccionário da Língua Portuguesa. Lisboa, 1899. p.265);  
batuque s.m. Designação comum a certas danças africanas e brasileiras 
acompanhadas de cantigas e de instrumentos de percussão. (BUARQUE DE 
HOLANDA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio Século XXI. 3a ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.);  

 

  Assim como de enciclopédias especializadas: 
 

batuque s.m. Dança considerada originária de Angola e do Congo (África). 
Sinônimo de batucada, é talvez a dança brasileira de mais antiga referência, 
tendo sido assinalada no Brasil e em Portugal já no século XVIII. É realizada 
em roda, da qual participam não apenas os dançarinos, mas também os 
músicos e os espectadores. (MARCONDES, Marcos Antônio, org. 
Enciclopédia da música brasileira: popular, erudita e folclórica. 3. ed. - São 
Paulo: Art Editora: Publifolha, 2000.) 

 

   

  Para o estudioso Mário de Andrade, em seu Dicionário Musical 
Brasileiro, o batuque: 

 (...) parece ser, das nossas danças, a que dispõe de mais antigas 
referências. Há informações no Brasil e em Portugal a partir do século XVIII. 
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É geralmente considerado  proveniente de Angola ou do Congo onde 
alguns viajantes portugueses o encontraram com as mesmas características 
que apresenta entre nós. No seu tipo mais generalizado consta de uma roda 
da qual fazem parte, além dos dançarinos, os músicos e os espectadores. No 
centro da roda fica um dançarino solista, ou um ou mais pares a quem 
pertence realmente a  coreografia. A dança consiste em meneios violentos 
das ancas, sapateados, palmas, estalar de dedos; apresenta como elemento 
específico a umbigada que o dançarino ou dançarinos solistas dão nos 
figurantes da roda que escolhem para  substituí-los. (...) A palavra batuque 
deixou de designar uma dança particular, tornando- se, como o samba, 
nome genérico de determinadas coreografias ou danças apoiadas forte 
instrumental de percussão. Um outro sentido da palavra batuque é sinônimo 
de batucada.  (ANDRADE, Mário. Dicionário Musical Brasileiro. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia, 1989.  p.53) 

 
 Ainda, no mesmo verbete dessa publicação coordenada por Oneyda 
Alvarenga, há a anotação da coordenadora que diz: "sobre o batuque, Mário de 
Andrade deixou várias fichas acompanhadas de pequenos comentários que podem ser 
úteis ao pesquisador." (ANDRADE, 1989. p.53) São anotações feitas por Mário de 
Andrade a partir da escuta de discos com "motivos populares", muitas vezes nas 
próprias capas dos discos, e referências bibliográficas de citações sobre o batuque, 
disponíveis para consulta no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga 
(<http://centrocultural.cc/discoteca/>). 

Em todas as definições mencionadas acima, o sentido de dança 
acompanhada de instrumentos de percussão e canto, associa-se ao sentido de reunião, 
roda, encontro e baile. Diversos gêneros populares brasileiros, conhecidos e 
estudados, têm definições semelhantes, quanto à ideia de roda, reunião, dança, muitos 
com semelhanças em suas formas e performances, como a  umbigada ou a pernada. 
Por estas definições, entendemos como, até hoje, uma roda de samba pode ser uma 
batucada e vice-versa. Nomeamos de diversas formas esse encontro de instrumentos 
de percussão, canto e dança: lundu, lundu-dança, maxixe, cateretê, caxambu, jongo, 
chiba, cururu, quimbete, rundo, historicamente classificados como "espécie de 
batuque", tal como constam no Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FIGUEIREDO 
,1899), já citado anteriormente. 

Como sinônimo de "batuque", o termo "batucada" se equivale a este, 
enquanto generalizante e também, não definidor de um determinado gênero específico 
e contém os mesmos significados. "Macumba" também é um termo generalizante, mas 
este possui também o sentido de rito e será explicada sua inclusão neste trabalho, 
quando analisarmos as tradições orais e as metodologias necessárias para a pesquisa. 

Usado como referência, o termo "batuque" possui diversas citações de 
viajantes, escritores e pintores que passaram pelo Brasil nos séculos XVIII e XIX, 
sendo o termo mais usado para se referir aos encontros festivos, rituais e festejos dos 
negros africanos escravizados no Brasil. 
 

(...) do termo batuque, ao longo do século XIX, as narrativas de memorialistas 
e viajantes indicam que os "pretos" não se dedicavam apenas aos 'batuques'. 
Elas registram uma grande variedade de danças, como são exemplos as 
descrições de lundus, fados, fandangos e cateretês executados por escravos e 
libertos. (LARA, Silvia Hunold e PACHECO, Gustavo, org. Memória do 
Jongo: as gravações históricas de Stanley J. Stein. Vassouras, 1944. Rio de 
Janeiro: Folha Seca; Campinas, SP: CECULT, 2007. pp.74 e 75). 

 
Etimologicamente os estudos sobre o assunto apresentaram resultado 

controverso, conforme vemos em José Pedro Machado, no seu Dicionário Etimológico 
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da Língua Portuguesa (MACHADO, 1956-59), que considera o batuque  como 
derivado regressivo de batucar, o mesmo que bater no sentido de percurtir, 
enquanto o Dicionário Houaiss (HOUAISS, 2009), na nota etimológica 
correspondente a esta entrada, liga este vocábulo a batchuk,  de tambor baile que 
sugere associação com o verbo quimbundo tuka, saltar. 

Assim, como indicado acima, batuque é considerado tanto uma dança 
originária de Angola e Congo, como também, encontramos em sua etimologia 
referência à cultura dos povos de línguas Bantu. 

Portanto, para entendermos melhor o que o batuque é para a cultura bantu, 
vamos analisar a influência e a abrangência dessa cultura na formação da cultura 
Brasileira. 
 

Ocupação e influência cultural dos povos de línguas Bantu no Brasil 
 

 

Fig.1. Mapa da distribuição linguística/política: África.  Fonte: 
http://www.nationsonline.org/oneworld/african_languages.htm. Acessado em 5/11/2015. 

 

Os povos de línguas Bantu, que englobam os povos subsaarianos, (ver Fig. 1), 
foram peças-chave no sistema econômico colonial brasileiro, desde o início do 
processo de escravização, em 1550, até a sua abolição em 1888 (e além). A utilização 
dos negros escravizados como mão-de-obra durante o sistema colonial e após isso, teve 
como consequência a ocupação em todo o território nacional (Fig. 2).  

A abrangente presença dos povos Bantu, durante um período tão grande da 
formação da nossa sociedade (mais de 300 anos), forjou a transformação do português 

http://www.nationsonline.org/oneworld/african_languages.htm
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em brasileiro, ou português brasileiro, com os aportes36 que estas línguas fomentaram 
ao português original. 

... os aportes associados ao tempo da escravidão (senzala, quilombo, banguê), 
alguns já obsoletos (banzo, mucama, munjolo) e outros também correntes em 
Portugal (moleque, carimbo), em meio à centena de vocábulos para designar 
elementos novos tangíveis então introduzidos no falar corrente do trato diário 
do português com os cativos domésticos, em um ambiente onde o isolamento 

social e territorial em que foi mantida a colônia portuguesa das Américas até 1808 

quando da instalação da Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro, condicionou 

um aspecto de vida propenso à aceitação de aportes culturais mútuos e de interesses 

comuns, particularmente no âmbito da família colonial, graças à atuação 

socializadora dos “escravos de jó que jogavam caxangá” na conhecida brincadeira 

infantil, hoje usada por educadores como exercício lúdico para crianças em diversas 

escolas brasileiras. (CASTRO, Yeda Pessoa de. Artigo: Marcas de africania nas 

américas, o exemplo do brasil. 2004, p. 5, em < http://www.africaniasc.uneb.br/> 

Acessado em 5/11/2015). 

 Do ponto de vista cultural, a onipresença Bantu se reflete na culinária, nos 
costumes, nas danças, festejos, além de uma influência cultural/afetiva direta 
observada também na criação dos filhos dos senhores proprietários, elite da sociedade 
colonial.    

Na intimidade do contexto doméstico e familiar da casa senhorial, o 
desempenho sociolinguístico da mulher negra na função de ama-de-leite, 
criadeira ou babá e dama de companhia ou mucama das sinhazinhas, de quem 
eram confidentes e companheiras, foi tão marcante que até hoje o filho mais 
jovem da família brasileira é chamado pelo termo angolano caçula em lugar 
de benjamim, como se diz em português.(...) as cozinheiras ou quituteiras 
usavam o azeite de dendê na culinária das casas senhoriais preparando as 
famosas muquecas, até mesmo de pratos portugueses de bacalhau (...). 
(CASTRO, Yeda Pessoa de. Artigo: Marcas de africania nas américas, o 
exemplo do brasil. 2004, p. 6, em http://www.africaniasc.uneb.br/. Acessado 
em 5/11/2015). 

 

Se os batuques, como primeira referência dos encontros festivos dos 
africanos aqui escravizados, têm sua origem nas tradições orais dos povos de línguas 
Bantu, como podemos demonstrar, a pesquisa dos primeiros registros fonoelétricos e 
dos seus arranjos, bem como o estudo sistematizado destes, trarão à luz a 
ancestralidade africana da nossa cultura e que se faz presente na nossa música. 

A ancestralidade, aqui tratada, deve ser entendida como tema ou questão 
da filosofia Bantu, e, para isso, é preciso esboçar, ao menos, o que se pode entender 
como ancestralidade. Enquanto sistema oral, ou seja, cultura em que o sistema escrito 
nunca foi amplamente desenvolvido e cuja transmissão se faz através dos falantes 
dessas línguas, deve-se entender que este saber reside na ideia de testemunho. Para a 
filosofia Bantu, "no testemunho, o presente, o passado e o futuro fundem-se enquanto 
enunciação." (CAMARA, 2013. p.120) Devemos observar também, a importância da 
religião e da ideia de tempo que este pensamento apresenta nessa cultura. Não há 
dissociação de tempo e espaço,. "Na religião Banto, o tempo é, pois, o contínuo onde 
"os ancestrais são intermediários entre Deus e os viventes" (KAGAME, 1976. In: 
CAMARA, 2013. p.121). "Aquilo que é enunciado é presentificado pela palavra como 
testemunho. (CAMARA, 2013. p.123 Grifos do autor.) 

                                                           
36 Ver sobre aporte e empréstimo em CASTRO, Yeda Pessoa de. Artigo: Marcas de africania nas 
américas, o exemplo do brasil. 2004, pp. 3 e 4 em < http://www.africaniasc.uneb.br/> Acessado em 
5/11/2015. 
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A experiência da enunciação fundamenta a temporalidade dos seres 
existentes, uma vez que o homem e palavra são uma mesma coisa. A cultura 
banto utiliza os elementos mágicos da palavra enunciada, sob a forma de 
canto, para narrar os acontecimentos, através dos ritos. A palavra é, portanto, 
a raiz que une os mundos. Os seres estão vivos, pela palavra, tornam presentes 
a ancestralidade e aqui se manifesta a ideia de contínuo. (CAMARA, 2013. p. 
122). 
 
 

 
Fig. 2. Mapa da distribuição linguística de origem africana no Brasil. Fonte: (CASTRO, Yeda Pessoa 

de. Artigo: Marcas de africania nas américas, o exemplo do brasil. 2004, p. 12, em 
http://www.africaniasc.uneb.br/. Acessado em 5/11/2015). 

 

 O encontro em reunião de negros com instrumentos de percussão e canto, 
enquanto música, rito, ou enunciação, nos coloca de novo em contato com o batuque. 
Com a inclusão do termo "macumba", por evocar a ideia de rito, que é definida entre 
nós, como termo gerneralizante, "designação leiga dos cultos afro-brasileiros em geral 
(e seus rituais respectivos)" (HOUAISS, 2009. p.1213). Desta forma, todos esses 
termos, através da tradição, trazem, com a palavra, o testemunho dos ancestrais. 
 

A ancestralidade vela-se e revela-se através da voz, da palavra enunciada. 
Segundo Altuna "é o laço vital que une os vivos com os antepassados. A 
palavra que estes pronunciaram faz-se vida na comunidade sensibilizada e 
conserva todo o seu vigor através do tempo no conto, mito, gesto, provérbio, 
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palavra ritual e norma." Acrescento a esta enumeração proposta por Altuna, 
a música, que tece, propulsiona e dá ritmo e melodia à palavra, seja ela canto, 

ou canto/fala. (CAMARA, Andréa Albuquerque Adour da. Vissungo: o cantar 
banto nas Américas. FAE / UFMG Belo Horizonte, 2013. p.128; Citação: 
ALTUNA, Pe. Raul Ruiz de Asúa. Cultura Tradicional Bantu. Luanda: 
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, 1985. p.34) 

 

Assim como no português brasileiro e seus aportes, nossa música possui as 
tradições desses povos como um diferencial formante na musicalidade do brasileiro. 
Nossa forma de batucar é conhecida mundialmente e podemos dizer que somos o "país 
da batucada".  

A construção desse conhecimento, proposto aqui, ainda não totalmente 
realizado, por requerer maiores estudos a esse respeito, possibilita uma maior 
compreensão de uma identidade cultural brasileira, em toda sua riqueza de tradição 
oral. 

A aplicação disto pode ser tanto didático-musicológica, como em diálogo 
com o contemporâneo, na produção do cd e da pesquisa, com as metodologias sobre 
as tradições orais em sincronia com a vivência dos saberes e recriação das tradições.  
 

A pesquisa através dos termos batuque, batucada e macumba 
 
A pesquisa consiste em cruzar os dados existentes na "Discografia 

Brasileira, 1902 a 1964 de Alcino Santos, Grácio Barbalho, Jairo Severiano e M.A. de 
Azevedo (Nirez), FUNARTE, 1982", com os dados on line da Fundação Joaquim 
Nabuco (FJN) e do Instituto Moreira Sales (IMS) e seus acervos fonográficos. A 
proposta tem como objetivo levantar a relação de fonogramas relativos a "batuque", 
"batucada" e "macumba" e suas ocorrências nesses bancos de dados, como título ou 
gênero musical estampados nos selos dos discos.  

A partir desse levantamento e de posse de uma lista cronológica e 
numerada, serão identificados, fonograma por fonograma, seus intépretes e músicos 
acompanhantes. Através de uma escuta apurada, feita com softwares de última 
geração na análise dos espectros sonoros, amplitudes e intensidades, será feita a 
transcrição dos arranjos originais. 

Feita essa primeira pesquisa, os fonogramas passarão por um processo de 
seleção para inclusão no cd exigido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 
Bacharelado de Música e Tecnologia no Conservatório Brasileiro de Música (CBM), 
onde o autor deste artigo é graduando. 

Este método enfrentará uma série de questões a serem resolvidas,  questões 
quanto a termos mal utilizados, fonogramas repetidos, dificuldade em precisar data de 
gravação e/ou lançamento, falta de dados suficientes para a identificação dos músicos 
participantes, dentre vários outros que serão encontrados na pesquisa de campo.  

Numa pré-pesquisa já realizada, verifica-se no sítio da FJN, a ocorrência de 
230 fonogramas para "batuque", 303 para "batucada" e 131 para o termo "macumba". 
No acervo do IMS, que possui as riquíssimas coleções de Tinhorão e Franceschi, os 
números são de 101 para "batuque", 154 para "batucada" e 43 para "macumba". Destes, 
vários fonogramas estão fora do período da pesquisa (de 1927 a 1933), e muitos são 
repetidos, ou seja, encontra-se o mesmo fonograma com mais de uma cópia.  

Por exemplo: no IMS, a música "Batuque", interpretada por Stefana de 
Macedo, acompanhada de violões, grafada como "motivo popular" no campo autoria, 
sem data e lançada pela Colúmbia, possui o número 5093 e não tem gênero 
identificado. No mesmo sítio, encontramos outro fonograma com o mesmo nome, 
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intérprete, acompanhamento, gravadora e número de série (5093). Nessa ficha, o 
fonograma tem identificação da data de lançamento: 1929, e gênero identificado: 
lundu. Através do número de série e dos outros dados, constatamos que se trata do 
mesmo fonograma, podendo haver ainda outras cópias do mesmo, porque esses sítios, 
às vezes, reunem mais de uma coleção. Nesse exemplo, apenas uma cópia da canção 
"Batuque" de nº 5093, lançada em 1929, será analisada e fará parte do escopo dos 
estudos. 

Enquanto metodologia, o cruzamento de dados satisfaz uma carência de 
estudos desse período e é uma estratégia importante a ser seguida. Entretanto, a 
metodologia mais adequada para os estudos das tradições orais requer outros 
enfoques e outras escutas; em suma, requer a própria vivência  da tradição, como 
discutiremos adiante. 

Antes disso, é importante justificar e abordar a importância do período a 
ser estudado e dos processos que nele se produziram. 
 

O exemplo do primeiro fonograma brasileiro: "Isto é bom", 1902 
 
No livro, "O rasga: uma dança negro-portuguesa", José Ramos Tinhorão 

conta uma história sobre o primeiro fonograma brasileiro: 
 

João Daniel Rodrigues ao lançar, por seu Almocreve de Petas (...) como sua 
série de folhetos de cordel (posteriormente reunida em três volumes editados 
de 1817 a 1819) (em Portugal) chegaria também ao Brasil, o próprio 
lançamento do lundu em disco (...) na gravação da canção intitulada "Isto é 
bom", do ator-compositor Xisto Bahia. É que ao propor na Parte XV do seu 
Almocreve de Petas, em julho de 1797, uma série de versos para receber solfa, 
uma das quadrinhas ia encontrar no Brasil, mais de um século depois, a mais 
inesperada repercussão:  
 
'(...) 
Se eu brigar com meus amores 
Não se intrometa ninguém 
Que acabados os arrufos 
Ou eu vou ou ela vem.' 
 
Tal como seria tão comum acontecer mais tarde - firmando prática 
reconhecida no campo da moderna produção de música de consumo -, Xisto 
Bahia não terá resistido à graça da quadrinha certamente ouvida na segunda 
metade do século XIX em seu estado da Bahia, quem sabe já transformada 
em 'motivo popular', não hesitando em incorporá-la sem cerimônia à letra de 
seu lundu. 
 
O fato marcava assim, de forma muito simbólica, o ponto culminante de um 
processo quase três vezes de troca de informações culturais na área da música 
popular, e que agora, na moderna era da criação de música destinada 
especialmente à gravação de discos, além de consagrar uma quase impensável 
parceria separada por cem anos de história, ainda ostentava o título tão à 
propósito de Isto é bom. (TINHORÃO, José Ramos. O rasga: uma dança 
negro-portuguesa. SP: Ed. 34, 2006. pp 29-30) 

 

Sobre essa preciosa informação fica a questão: se a primeira canção gravada 
no Brasil, em 1902, continha versos do século XVIII e atravessou todo o século XIX 
sem uma partitura ou qualquer outro registro e foi fixada no século XX, através de rede 
de troca de informações culturais, conforme Tinhorão sugere, este processo pode ter 
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acontecido com diversos outros registros assim que se começou a fazer gravações no 
Brasil. Numa espécie de enxurrada de "motivos populares", que atravessaram cem 
anos ou mais através da oralidade, ganhando diversas formas e gêneros, até serem 
gravadas e ganharem seu primeiro registro. 

É importante observar que, nesse início de processo de enregistramento, 
além de discursos, pequenas mensagens publicitárias, educativas ou de cunho moral, 
e canções, juntava-se uma série de temas populares, cujos autores nem sempre eram 
precisamente identificados, mas obtinham esse título, ao lembrar de uma melodia ou 
uma letra e registrá-las.  

A identificação dos primeiros registros das "batucadas", seus intépretes e 
autores e o estudo sistemático dos fonogramas propostos, dos arranjos às letras, 
remontam às tradições orais estabelecidas no Brasil pelos povos africanos e 
constituem importante objeto de estudo. 
 

Do período em questão: 1927 a 1933, as primeiras gravações fonoelétricas   
 
A partir de 1927, com o a invenção da gravação elétrica e o início desse 

processo aqui no Brasil, outros instrumentos puderam ser captados através de um 
processo que dava mais fidelidade aos timbres. Antes disso, a gravação de um grupo 
ou conjunto respeitava a hierarquia dos arranjos, com um cantor cantando em 
fortíssimo à frente do resto, enquanto, a partir da gravação elétrica, podia-se ouvir 
outros instrumentos e novas nuances nos arranjos. Por conta disso, muito se 
experimentou nesse período e a percussão, que antes só se podia ouvir nos terreiros, 
festejos, rodas, reuniões presenciais, ganhava enfim, a devida importância nos 
estúdios de gravação. 

Nessa época, a música produzida começa a ganhar contornos 
mercadológicos e a se profissionalizar. A discussão de intelectuais da época girava em 
torno da qualidade da nossa música, a validade da escuta de "motivos populares" 
contra os discos "comerciais";  a nacionalização de gêneros, dentre os quais o samba, 
que assume um papel nacional, com diversos interesses em jogo. Enfim, é uma época 
rica em experimentos e discussões teóricas, conforme as anotações sobre "batuque" 
feitas por Mário de Andrade, já citadas, demostram. 

A autora Camila Koshiba (GOLÇALVES, 2013) em seu estudo sobre os 
discos de 78 rotações lançados nesta época, nos conta que:  
 

"existem estudos que se preocupam com a radiofonia, especialmente a 
utilização pública do rádio pelo Estado brasileiro, mas o aprofundamento das 
pesquisas esbarra na ausência de documentos produzidos pelas próprias 
emissoras de rádio, com programas normalmente veiculados ao vivo e sem 
preocupação de registro. Uma lacuna que, provalvemente, jamais será 
preechida. O caso da fonografia é um pouco diferente já que, como dissemos, 
existem acervos de discos (FJN e IMS), um catálogo que fornece um 
panorama geral da história da gravação no Brasil (Discografia brasileira de 
1902/1964, Funarte, 1982) e novas abordagens teóricas nas ciências humanas 
(no caso desse trabalho, os estudos das tradições orais de matriz africana) 
que levam o olhar do pesquisador em direção à chamada 'música popular'". 
(GONÇALVES, Camila Koshiba. Música em 78 rotações: discos a todos os 
preços na São paulo dos anos 30. São Paulo: Alameda, 2013. p. 61. Com 
aportes do autor.) 

 

Outros fatos também justificam e chamam a atenção para este período. 
Como as transformações geradas com o surgimento desse novo mercado, onde as 
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gravadoras possuíam seus próprios estúdios de gravação, lançavam os discos que eram 
fabricados pela própria maison e ainda, vendiam o dispositivo tocador desses mesmos 
discos, tornando-se inclusive sinônimo: a tão conhecida "vitrola", era assim chamada 
pois sua fabricação era feita pela Casa RCA Victor, aqui instalada. 

Um periódico bastante importante dessa mesma época, a Revista Phono 
Arte (1929-31), que teve 50 números exclusivamente dedicados à indústria da música, 
com críticas aos discos, partituras analisadas e anúncios, diz: 
 

Não podemos deixar de reconhecer que a estreia do invento de Edison foi a 
pior possível. Todos nós lembramos do antigo gramofone; verdadeiras caixas 
de música fanhosas, de onde saía um canto enrouquecido de tenor atacado de 
uma eterna coriza. (...) Depois de alguns anos, porém, e pricipalmente nestes 
dois últimos anos, os progressos das gravações dos discos e das respectivas 
máquinas falantes têm sido (...) rápidos e ( ...) maravilhosos. ("O 
signifinificativo do fonógrafo moderno". Revista Phono Arte, nº 13, 15-01-
1929, p.12. In: GONÇALVES, 2013. p.75) 

 

Não cabe aqui, neste espaço, discorrer sobre a evolução dos discos no Brasil 
desde 1902, do cilindro ao disco, da gravação mecânica à elétrica, ou se foi Edison ou 
Berliner o inventor do gramofone, mas é importante destacar, desse período, que 
gravadoras  estavam aqui instaladas e quais foram seus interesses. 
 

Entre 1927 e 1932, no início da gravação elétrica, quatro selos estrangeiros e 
três nacionais implantaram suas fábricas e estúdios no Brasil; a partir de 
1932, restaram no mercado brasileiro apenas três selos estrangeiros: 
Colúmbia, Victor e Odeon. (GONÇALVES, Camila Koshiba, Música em 78 
rotações: discos a todos os preços na São paulo dos anos 30. São Paulo: 
Alameda, 2013. pp. 81 e 82) 

 

A citação é intrigante e define o período proposto para os estudos. De fato, 
essas mudanças são consequência de uma estratégia empresarial das matrizes 
estadunidenses e europeias que enxergaram na busca dos mercados latino-americanos 
uma forma de sair das crises que ocorriam em seus mercados no pós-guerra. Desta 
forma, as uniões ocorridas entre a Odeon e a Transoceanic Trading Company, 
juntando diversos selos e criando a EMI-Odeon, fez com que, disposta a aumentar seus 
lucros, não houvesse dificuldade de eliminar o pioneiro dos discos no Brasil, o 
austríaco Fred Figner e obtivesse o total monopólio do mercado brasileiro. A forma 
utilizada foi aumentar seu cast de artistas e aproveitar o público já existente, com a 
ampliação dos repertórios, mas com a mesma linha que os ouvintes apreciavam, 
mantendo o público fiel. 

Outro aspecto importante dessa época é o início da utilização doméstica 
desses dispositivos tocadores. Surgem diversos modelos nesse momento e, mesmo que 
num primeiro instante os preços fossem restritivos, o aparecimento de inúmeros 
fabricantes fez com que os preços começassem a baixar e o interesse sobre eles 
crescesse na mesma proporção de maneira inversa. Desta forma, a demanda por discos 
aumentava em progressão geométrica e era muito bem suprida pela produção da 
época, conforme mostram os números da Discografia Brasileira de 1982, volumes I e 
II, obra a ser utilizada na referida pesquisa. 
 

A enorme sensibilidade da gravação elétrica (...) permitiu se obter uma coisa 
de interesse vital e até então impossível: a acústica. É a acústica do ambiente 
que nos fornece ao ouvido o verdadeiro timbre e o verdadeiro valor das notas 
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musicais. A acústica do ambiente das gravações elétricas é reproduzida por 
uma espécie de ressonância ou mais propriamente de eco, que nos dá no 
fonógrafo moderno, a impressão exata da música como se a tivéssemos 
escutando no próprio teatro ou sala de concerto. O efeito é admirável! ("A 
propósito dos grandes conjuntos orquestrais". Diário Nacional, nº 13, 15-02-
1929, p.6. In: GONÇALVES, 2013. pp. 88 e 89.) 

 

A qualidade dos fonogramas, objetos dessa pesquisa, não é tão "admirável" 
assim, numa audição atual, mesmo com a utilização de meios digitais de última 
geração para sua escuta. Porém, pode-se constatar um aumento da produção de discos 
no Brasil nesse período, haja vista a importância dada aos "motivos populares", 
através dos intelectuais da época. Assim, a demanda, tanto de discos, como por uma 
busca de nacionalização da música popular - ainda enquanto processo e portanto, não 
definida -, e o advento das ondas de rádios que espalhavam música para todo o país 
mostram que esse período é um dos mais ricos, dentro da discografia brasileira.  

Lembremos que, como já indicado acima, esse foi um período em que as 
gravadoras estabelecidas no Brasil optaram por utilizar um repertório familiar ao seu 
público fiel. Isso favorecia ainda a escolha de repertório e a manutenção de uma certa 
liberdade artística, dentro dos padrões assim estabelecido, porque, a partir de 1933, as 
gravadoras passam a ditar o repertório a ser gravado, de acordo com seus próprios 
interesses, claramente exemplificada com a massiva entrada de gêneros 
estadunidenses, como o ragtime e o swing, veiculados em estações de rádio que 
começavam a surgir. 

Voltando ao tema do estudo dos termos para a pesquisa que dão título a 
esse trabalho, e ao período proposto, lidamos, o tempo todo, com tecnologia e 
indústria e, por isso, o método proposto é cruzar os dados, hoje existentes, nas fontes 
citadas, para análise e também para seleção dos fonogramas visando também a 
produção do cd.  

O que esses termos propriamente trazem, com seus conteúdos e com a 
forma em que foram tocados, é a possibilidade de uma maior compreensão da tradição 
oral ali contida, presente principalmente nos tocadores de percussão e intépretes 
dessas faixas. Esses músicos populares entraram nos estúdios, levando a tradição oral 
de seus ancenstrais para os sulcos dos discos.  

Vale lembrar, que os africanos aqui escravizados, de origem Bantu, 
trouxeram para a nossa formação, muito antes da presença dos iorubas, a força de uma 
tradição que sobreviveu a todas as tentativas do colonizador de aniquilação. Muito 
porque, em sua base, estão crenças indissociáveis entre a palavra e o ser, o tempo e o 
espaço, conforme sua filosofia, indissociáveis com sua existência enquanto ser. E, ao 
viver, o existente (o ser, na filosofia Bantu), no tempo-espaço, promove a ação 
conjunta do tempo como passado e futuro, através do presente, não da forma linear 
como está na visão europeizada: 
 

Esta concepção, que atualmente está bastante distante do pensamento 
europeu, aponta para a importância do modo de enunciação, onde a palavra 
suscita também o sentimento de religiosidade, que traz o espanto dos homens 
perante a força da natureza e a memória da ancestralidade. Para Altuna, “os 
banto não intelectualizam a palavra. Ela e a pessoa estão unidas. Por ela e nela 
a pessoa comunica-se, translada-se e prolonga-se. A palavra é a pessoa, 
compromete-a e empenha-a”. (CAMARA, Andréa Albuquerque Adour da. 

Vissungo: o cantar banto nas Américas. FAE / UFMG Belo Horizonte, 2013. 
p. 122. Citação: ALTUNA, Pe. Raul Ruiz de Asúa. Cultura Tradicional Bantu. 
Luanda: Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, 1985. p.62.) 
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A seguir, apresenta-se a metodologia como forma para melhor tratar os 
estudos das tradições orais. 
 

A tradição oral e sua metodologia 
 

A forma ideal para lidar com os estudos das tradições orais é através da 
própria vivência delas.  Seus agentes são os intépretes, músicos, sábios que, através 
desta vivência, podem existir e re-traduzir suas tradições, re-vivendo seus ancestrais 
e honrando sua continuidade.  

 

O poder da palavra é terrível. Ela nos une, e a revelação do segredo nos 
destrói.  
(VANSINA, Jan. A tradição oral e sua metodologia.  (História geral da África, 
I: Metodologia e pré-história da África / editado por Joseph Ki- Zerbo. – 2.ed. 
rev. – Brasília : UNESCO, 2010. Vol. I. Cap. 7, p. 139.) 

 

Para o pesquisador que vai lidar com as tradições orais, o pensador africano 
Jan Vansina (2010), lembra que esta tradição pode ser definida como um testemunho 
verbal transmitido de geração em geração. E qualquer forma diferente disso remete-
se a uma tradução dela: tradição - tradução; portanto, não ela mesma. Assim, o 
historiador deve se aproximar nos modos de pensar da sociedade oral, antes de 
interpretar suas tradições. 

O meio pelo qual podemos nos aproximar desses modos de pensar é ter os 
próprios músicos como interlocutores, mediadores de suas tradições, criando uma  
metodologia triangular entre as tradições, o mediador (testemunho) e o pesquisador.  

Na impossibilidade de entrevistarmos os próprios participantes daquelas 
gravações, recorro novamente a Vansina (2010), que diz, em sua contribuição à 
importante coleção de oito volumes da História Geral da África, organizado pela 
UNESCO, que "Uma tradição é uma mensagem transmitida de uma geração para a 
seguinte." (VANSINA, 2010. Vol. I. Cap. 7, p.141)  

Assim sendo, a pesquisa vai listar percussionistas atuantes no mercado. 
Descendentes das tradições orais dos povos de línguas bantu, para entrevistá-los a 
respeito de seus saberes e de como esses saberes foram construídos.  

Pretende-se fazer com que os entrevistados ouçam os fonogramas originais 
e façam suas apreciações a partir dessa primeira escuta, para depois, convidá-los a 
participar do projeto do cd, onde poderão traduzir suas falas nas próprias canções. 
Essas entrevistas vão nos aproximar do modo de pensar da filosofia Bantu e, por isso, 
enriquecem sobremaneira a pesquisa dos fonogramas, explicada anteriormente. Feito 
tudo isso, nossa pesquisa estará concluída, mesmo que, uma vez mais Vansina, 
"Geralmente, estabelecer uma concordância entre fonte oral e escrita fica difícil 
porque tratam de coisas diferentes." (VANSINA, 2010. Vol. I. Cap. 7, p.161) 

Nesse momento, já nos é possível elencar quatro percussionistas para 
fazerem parte da pesquisa enquanto mediadores de sua tradições. O primeiro deles, 
chama-se Carlos Negreiros, e sua participação, nos anos 1950 e 1960 na Orquestra 
Afro-Brasileira do maestro Abgail Moura, que tinha como repertório os cantares do 
candomblé, faz com que seu testemunho seja fundamental. Outro nome, mais jovem, 
é o de Armando Marçal Jr., conhecido por Marçalzinho. Ele é filho de Armando 
Marçal, o Mestre Marçal, percussionista que participou do processo de identificação 
do samba como identidade nacional e atuou, até os anos 1970, como percussionista, 
compositor, e mestre de bateria de escola de samba, participando como músico 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 123 

 

executante de diversos discos. Foi parceiro de Bide, o inventor do surdo tal qual o 
conhecemos e utilizado nas escolas de samba até hoje e formou com ele a famosa dupla 
Bide e Marçal. Dos tempos do samba do Estácio até as experências que Marçalzinho 
testemunhou ou ouviu de seu pai, sua participação também é fundamental. Outros 
dois músicos também irão enriquecer a pesquisa com seus testemunhos ligados à vida 
de seus pais e seus locais de origem; são eles: Pretinho da Serrinha e Igor Vaz. O 
primeiro, cuja origem remete ao morro da Serrinha no Rio de Janeiro, que tem na 
Escola de Samba Império Serrano um dos berços desse gênero, assim como um dos 
locais onde ainda ocorre o Jongo (Jongo da Serrinha); músico e compositor atuante e 
com diversos sucessos radiofônicos na atualidade. Igor Vaz é filho do Mestre 
Caboclinho, conhecido percussionista e professor dos ritmos afro-brasileiros, que 
começou sua musicalidade nos terreiros de umbanda e candomblés do Rio de Janeiro. 

O testemunho e participação desses mediadores e mestres em seus saberes, 
traduzem a experência da pesquisa escrita com seus relatos orais e, também podem 
re-significar suas tradições com os novos arranjos do cd proposto com seus saberes 
musicais ancestrais. 
 

Conclusão 
 
"Me pergunto: como concluir esse trabalho?"  
Ao escrever um artigo desta forma, crio dois erros: a próclise ao iniciar a 

frase com o pronome átono e a mudança de regência de voz no mesmo texto. Os dois 
execráveis em norma científica, mas aceitos no falar em diversas regiões. Assim como 
em outras formas que encontramos no nosso português, enquanto língua falada, como 
os plurais feitos apenas nos artigos, não sendo acompanhados pelos substantivos, 
como em: "os menino", "os pessoal". Esse trabalho fala da mesma coisa. Como 
podemos ver em Yeda Pessoa, no texto já citado de 2004, em que  diz: "... (essas falas) 
se revelam de maneira inequívoca nas centenas de aportes lexicais que foram e ainda 
são apropriados como patrimônio linguístico do português do Brasil em diferentes 
níveis socioculturais de linguagem, a enriquecerem o universo simbólico da língua 
portuguesa como um todo..." Tratamos aqui das africanias dos povos de línguas Bantu 
e o quanto já contribuíam também no terreno da música popular brasileira, neste caso, 
em seus primeiros registros.   

O cruzamento de dados é funcional para a catalogação e listagem dos 
fonogramas do corpus da pesquisa, mas se mostra insuficiente enquanto metodologia, 
para as chamadas tradições orais existentes nesses fonogramas, em seus tocares, 
através dos percussionistas e, em seus cantares, através dos intépretes. 

Como podemos entender esses saberes sem sua própria vivência? Pensa-se 
em produzir novos cursos para a percussão no ensino superior, voltados ao caráter 
popular desses instrumentos, ainda inexistente no Brasil. Conforme o belo trabalho do 
Professor Marcelo Teixeira (2015), onde nos diz que: "percebe-se certa desvalorização 
do conjunto de saberes desenvolvido por eles (os percussionistas) no meio musical", 
que poderia ter uma pequena lacuna preenchida com a participação dos mediadores, 
percussionistas profissionais que trazem em seus trabalhos a ancestralidade dessas 
tradições. Mesmo que, ainda hoje, se veja o percussionista, "(n) os mesmos estigmas 
mencionados anteriormente, associados a outros, há tempos se traduzem em 
realidades curriculares, discursos e práticas cotidianas que, em última análise, 
desqualificam o percussionista enquanto músico.",  e quando Teixeira comenta isto, 
fala sobre o ensino superior brasileiro. (TEIXEIRA, 2015. p. 59) A questão é 
interessante e necessita de estudos, como este proposto, para dialogar com ela: "sob 
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quais formas podemos pensar, concretamente, a inclusão dessas práticas no meio 
acadêmico?" (TEIXEIRA, Marcello. A percussão e o ensino superior em Música. Rio 
de Janeiro: Ed. UFRJ, 2015. p. 61) 

Analogamente à maneira que comecei esta conclusão, a proposta não é fazer 
com que os meios acadêmicos aceitem o pronome átono no início da frase como norma 
culta escrita, mas também, não se pode  lidar com a tradução de certas tradições sem 
o devido cuidado que elas requerem. 

Evidentemente, concluí-se que outros estudos são necessários. Estudos 
sobre essa época, esses saberes, de outros fonogramas, com outros termos, estudos 
que podem advir deste e de outros trabalhos. Estudos que possam servir para formular 
outros métodos, talvez até um currículo que traduza esses saberes para o ensino da 
percussão popular no ensino supeior, como proposto por Teixeira (2015). 

De concreto, acreditamos que a produção de um cd a partir da 
sistematização dessas informações pode ser uma importante tradução a respeito 
dessas tradições e uma excelente forma para apresentar esses saberes enquanto 
tradição oral, com uma escuta que reconheça seus aportes e os reforce, re-significando 
e atualizando saberes ancestrais. 
O Programa de  Pós-Graduação em Música da UFRJ (PPGM) realiza nos d ias 8, 9 e 10  de dezembro a 14ª edição do seu Colóquio de Pesquisa  
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Alberto Barra: o decano dos músicos. 

Elber Ramos Bonfim 
elber.ramos@gmail.com 

Resumo: Alberto Barra foi um dos maiores trombonistas do século XIX no Brasil. Combatente 
italiano, aportou no Rio de Janeiro após uma aventura sem destino certo para a América. Sua trajetória 
musical em terras brasileiras foi marcada por atuações em praças, teatros, igrejas e sociedades musicais. 
Em entrevista no final de sua vida, acabou por valorizar apenas sua relação com a ópera italiana e os 
músicos e compositores ligados a ela. Evidenciaremos assim, a luz de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 
1996), o uso que Barra fez de sua representatividade para construção de um espaço de legitimação deste 
gênero musical.    

Palavras-chave: Alberto Barra; século XIX; trombone; sociedades musicais. 

 
A guerra estava posta. Era o começo do decênio de 1860, e ao toque do 

clarim de Alberto Barra (1847 (8) - 1931), o famoso General Enrico Cialdini (1811 - 
1892) seguia com o seu regimento de cavalaria contra as forças napolitanas. Barra, em 
sua trajetória militar, ascenderia ao cargo de músico do 2º Regimento de Infantaria, 
fazendo parte de uma das três bandas de música navais existentes até então na região.  

Entretanto, pouco tempo depois desta promoção, um decreto do rei 
extinguindo duas bandas, fez com que Alberto Barra pedisse baixa absoluta da 
marinha. Juntamente com sua família e mais de vinte músicos militares, partiu sem 
destino certo para a América. As adversidades de viagem forçaram a decisão de pôr, 
no porto do Rio de Janeiro, um fim a aventura. O Brasil recebia, sem pompa, aquele 
que provavelmente se tornaria o último trombonista a ser contratado pela Capela 
Imperial.  

Por meio dos periódicos, iremos abordar a trajetória de vida, no Rio de 
Janeiro, daquele que se tornou um dos principais personagens de minha dissertação 
de mestrado, pelo Programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ. Analisaremos por fim, a luz de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 
1996), a representatividade alcançada por Barra entre seus pares, bem como o uso de 
sua influência para exercer, no fim da vida, o poder que lhe outorgava o privilégio de 
definir quem seria digno dos holofotes da imprensa e entrariam em sua árvore 
genealógica musical. 

O periódico A Noite37, em visita ao Centro Musical situado no Largo do 
Rocio, reservou uma das mais preciosas fontes primárias para esse trabalho, 
fornecendo, em forma de entrevista, foto (como apresenta a Fig. 1), fontes biográficas 
e fatos históricos preciosos. Apresentado pelo periódico como decano do sonho e do 
trabalho, o primeiro em idade entre músicos, fabricantes de chapéu de sol e 
combatentes italianos domiciliados no Brasil, Barra expos, em sua narrativa, toda uma 
vida dedicada à música e ao comércio no Rio de Janeiro, como veremos a seguir. 

Alberto Barra tocava trombone e bombardino. Nasceu na região 
correspondente a Itália - não sabemos ao certo se em 1848 ou 1847 – e a primeira obra 
que executou em um teatro foi L'assedio di Leida, de Errico Petrella, na Opera Lyrica 
da cidade italiana de Clena. Serviu como músico durante dez anos nas corporações 

                                                           
37 A Noite, 26 de junho de 1924. Biblioteca Nacional. 
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militares, participando de guerra, entre 1860 e 1861, na função de tocador de Clarim 
em um regimento da Cavalaria do General Cialdini38.  

 

 

Fig. 1 - Alberto Barra (A Noite, 26 de junho de 1924). Biblioteca Nacional. 

 
Quando um decreto do rei desfez duas, das três bandas de música navais, 

um novo horizonte se abriu na vida de Alberto Barra. Optando pela baixa absoluta da 
marinha, e de posse de uma indenização do governo, partiu com a esposa e sua filha 
Augelina – casada mais tarde com o engenheiro José Januzzi - para a América, sem 
destino certo, a bordo do vapor inglês Welleslley.  Com a família, viajaram mais de 
vinte soldados da extinta banda.  

Atravessando percalços pelo caminho - como a falta de carvão e 
tempestades – que geraram atrasos e, consequentemente, a escassez do alimento e o 
apodrecimento da água potável, decidiram colocar um fim a aventura no porto do Rio 
de Janeiro, em 1870. Sob a regência de Vincenzo Amabile, os músicos integrantes do 
extinto 2º  regimento de infantaria da marinha fundaram, em terras brasileiras, a 
Banda Real Italiana.  

O novo grupo foi bem acolhido, sendo contratado pelo Sr. Machado para 
tocar no Guarda Velha39, onde recebiam 80$ por função, além de local para dormir. 
Caíram também nas graças do Imperador, que contratou a banda para tocar na 
inauguração da estação de trem Vargem Alegre. Foram agraciados pela colônia italiana 

                                                           
38 Alberto Barra participou da batalha travada perto de Gaeta, fazendo parte do regimento do General 
Enrico Cialdini contra as forças reais napolitanas. Combateu também no sítio a Fortaleza de Ancona. 
39 Guarda Velha foi um centro de diversão popular, um teatro campestre, onde intelectuais, poetas, 
escritores e artistas em geral podiam conseguir ingressos a baixo custo para apreciar música, teatro e 
dança. (ver TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vêm da rua. Editora 34, 2005. pp. 162 – 164)  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 128 

 

com um banquete no próprio Guarda Velha, e a partir daí, começaram a dar funções 
em praças e teatros, chegando a executar no teatro São Pedro, sem encenação, as 
óperas Fausto e Baile de Máscaras. Porém, devido ao forte calor no Rio de Janeiro, 
vinte músicos, dos vinte e quatro que faziam parte da banda, saíram da cidade, ficando 
apenas Alberto Barra, Carlo Rafaneni, Luigi Comilliére e o maestro Vincenzo Amabile.  

Barra continuou sua jornada e logo foi contratado para tocar em uma 
companhia no Teatro Provisório40, que segundo o músico, pagava boa remuneração. 
Com os ganhos, pôde então abrir uma chapelaria - ofício que aprendeu observando um 
amigo que fazia chapéus de sol. Do estabelecimento de apenas uma porta, no Largo do 
Rocio, atual praça Tiradentes, mudou-se para a rua Sete de Setembro, onde não foi 
bem sucedido por conta da presença de prostituas no entorno do seu negócio. Decidiu 
mudar novamente, agora para a Rua da Carioca, onde prosperou. 

Apesar do sucesso nos negócios, nunca abandou a música. Continuava 
junto com sua esposa o trabalho de chapelaria quando voltava de suas apresentações. 
Tocou trombone até a idade de 76 anos, tendo se apresentando em todos os teatros 
cariocas, inclusive no Teatro Municipal. Acompanhou músicos de renome em turnês e 
foi testemunha ocular de fatos inusitados. Um deles, relatou em sua entrevista, estava 
relacionado ao seu amigo pessoal, Carlos Gomes (1836 – 1896). O maestro, ao reger a 
ópera Salvador Rosa, errou totalmente a condução, fazendo com que a orquestra 
tomasse um rumo diferente. Alberto Barra, tocando a parte de primeiro trombone, 
manteve o tempo certo até que Carlos Gomes conseguisse perceber a falha e retomasse 
o andamento. Após a apresentação, em meio a abraços calorosos, o maestro saldou 
Barra, dizendo: “Ai salvato la Patria”. 

A pedido do entrevistador do periódico A Noite, Alberto Barra teve espaço 
para relembrar mais um fato histórico: os dias em que foi testemunha ocular na queda 
de Leopoldo Miguez (1850 1902) e na descoberta de Arturo Toscanini (1867 – 1957). 
Da Itália veio uma orquestra para ser regida por Miguez, na Ópera Lírica. Essa 
orquestra tinha nada menos que Toscanini no primeiro violoncelo. Nesta ocasião, o 
primeiro trombone titular não viajou para o Rio de Janeiro,  por isso, contrataram 
Barra para assumir o posto na temporada brasileira. Seguindo-se as apresentações em 
São Paulo, a atuação de Leopoldo Miguez  não agradou aos músicos, que achavam os 
andamentos moles, vagos e sem vida. O maestro se justificava, dizendo que seguia o 
andamento informado na partitura, porém a orquestra se manifestava contra, visto 
que a edição não era italiana e sim francesa, assim diziam: “fossem os franceses 
marcar a música francesa”. Concordando com os músicos a princípio no ensaio, 
Miguez voltou atrás em pleno concerto, fato esse que gerou a agressão do barítono Leri 
sobre o maestro. O cantor tentou de todo modo enforcar com as próprias mãos o 
responsável por comprometer sua cadência.  

Voltando ao Rio de Janeiro, Miguez pediu sua demissão no dia em que o 
teatro estava com a casa cheia para a récita da  ópera Aida, de Verdi.  O empresário, 
buscando a solução do problema, chamou o Sr. Superll para substituir, fato esse que 
gerou vaias e gritos.  Não vendo outra solução, o empresário retirou o substituto e 
percorreu a orquestra em busca de alguém que aceitasse o desafio de substituir 
Leopoldo Miguez, regendo a ópera Aida, diante de uma casa de espetáculo repleta e 
com um público nada satisfeito com a situação. Toscanini, com vinte anos de idade, 
aceitou o desafio. Deixando claro que nunca havia manuseado uma batuta, acabou por 

                                                           
40  Alberto Barra provavelmente cometeu um engano no nome do teatro. Se o combatente realmente 
participou, na década de 1860, das tropas do General Cialdini, é impossível ter sido contratado pela 
companhia do Teatro Provisório. O teatro foi construído em 1851 e nomeado, já em 1854, como Lírico 
Fluminense, vindo a ser demolido em 1875.  Ver AUGUSTO, 2010 pp.  115 – 117.  
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reger sem a necessidade de partitura, sendo ovacionado no final. Antes de partir para 
a Europa, onde se consagraria como maestro, Toscanini ainda regeu treze óperas no 
Rio de Janeiro. 

 

Fig. 2 – Informações retiradas em entrevista concedida por Alberto Barra no periódico A Noite 

 
Alberto Barra se tornou um pessoa muito respeitada entre seus pares, tendo 

tocado com celebridades da ópera como Enrico Caruso (1873 – 1921). Músico e 
empresário, foi um dos trombonistas com maior aparição nos periódicos do Rio de 
Janeiro do séc. XIX, trazendo à tona toda a dedicação pela música bem como seu 
empreendedorismo. Com uma carreira sólida no Rio de Janeiro, foi tesoureiro da 
Sociedade Orquestral do Rio de Janeiro41; e conselheiro42 e tesoureiro43 do Centro 
Musical do Rio de Janeiro, fazendo parte da diretoria cujo cargo de 2º secretário era 
ocupado pelo compositor Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959).  

Barra se orgulhava em dizer que cumprimentava todos os dias seu ilustre 
vizinho Verdi, em Gênova, na Itália. Na América, o músico não apenas cumprimentava 
personalidade, porém era convidado para eventos importantes e de especificidades 
distintas, indicando sua influência política perante a sociedade. Nos eventos 
relacionados ao métier musical, Barra tocou na missa de sétimo dia de Leopoldo 
Miguez44; representou o Centro Musical do Rio de Janeiro na missa de sétimo dia de 

                                                           
41 A Noticia, 30 e 31 de janeiro de 1903. Biblioteca Nacional. 
42 A Noticia, 24 e 25 de maio de 1915. Biblioteca Nacional. 
43 A Imprensa, 21 de maio de 1909. Biblioteca Nacional. 
44 A Noticia, 12 e 13 de julho de 1902. Biblioteca Nacional. 
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Anacleto de Medeiros (1866 – 1907)45; e fez parte da comissão que recebeu Alberto 
Nepomuceno (1864 – 1920) na oficialização da Associação de Músicos Profissionais,46 
no Centro Musical do Rio de Janeiro.  

Alberto Barra também esteve presente em missas de personagens 
influentes fora do meio musical. Seu nome foi relacionado entre os ilustres presentes 
na missa de sétimo dia do médico, jornalista e famoso revistógrafo Francisco Moreira 
Sampaio47 (1851-1901); na missa de trigésimo dia do ator Antonio Peixoto Guimarães 
( ... – 1910)48; e na missa de sétimo dia de Domingos Segreto (... – 1912)49. Participou 
ainda, como instrumentista integrante da orquestra do Centro Musical do Rio de 
Janeiro, da missa do escritor de teatro e empresário Souza Bastos (... – 1911)50. 

Contrapondo as informações já mencionadas, podemos perceber uma 
diferença substancial entre os dados mencionados por Barra - em sua entrevista ao 
periódico A Noite – e as informações noticiadas por terceiros em outros periódicos 
(conforme Figs. 2 e 3). 

Em relação aos compositores, informou que era amigo de Carlos Gomes e 
cumprimentava Verdi, seu vizinho, todos os dias. Entretanto, se esqueceu de Villa-
Lobos - seu colega de trabalho no Centro Musical do Rio de Janeiro - e Nepomuceno - 
recebido com honras por uma comissão na qual Barra fazia parte no dia da 
oficialização da Associação de Músicos Profissionais. Anacleto de Medeiros tampouco 
foi lembrado, e Miguez, esse sim mencionado, porém em um fatídico acontecimento 
em que uma orquestra italiana de ópera tinha se saído vencedora frente ao maestro 
brasileiro. Além do mais, Miguez havia dado lugar a Toscanini, que viria a se tornar 
um dos maiores maestros italianos.   

Barra, foi preciso ao relembrar fatos históricos de sua vida. Sua estreia nos 
palcos, quando tocou L'assedio di Leida, na Opera Lyrica da cidade italiana de Clena; 
as óperas que tocou recém chegado ao Brasil com a jovem Banda Real Italiana; o 
contrato, com direito a boa paga, pela Companhia do Teatro Provisório; e a estreia de 
O Guarani no Brasil. Porém o que nos intriga é o fato de não citar sua participação 
como músico contratado da Capela Imperial do Rio de Janeiro. Claro que a orquestra 
já não tinha o mesmo reconhecimento de outrora, e a música religiosa não cultivava 
na sociedade o mesmo sentido, todavia se tratava de um local de trabalho respeitado 
historicamente pela qualidade artística de seus membros. 

Um último fato no mínimo inusitado, é que Alberto Barra cita seu trabalho 
como empresário, pontuando os endereços de atuação e a maneira como aprendeu o 
ofício, porém não menciona nenhum trabalho administrativo relacionado às 
Sociedades Musicais, mesmo tendo participado da oficialização da Associação de 
Músicos Profissionais; ter sido conselheiro e tesoureiro do Centro Musical do Rio de 
Janeiro; e tesoureiro da Sociedade Orquestral do Rio de Janeiro. No fim de sua 
entrevista, cita o Centro Musical apenas por ter requerido, em 1923, uma pensão em 
face de sua invalidez declarada. 

As ações de Barra podem sugerir diversas justificativas: seu ciclo de 
amizade, o amor pela Itália - unificada durante seu trabalho como combatente no 2º 
Regimento -, o gosto musical, ou até mesmo o orgulho de ter vencido como 
empresário. Todavia, sem muito esforço, conseguimos entender que o fio condutor de 
toda essa trama é simplesmente um gênero musical: a ópera italiana. Ela está presente 

                                                           
45 O Século, 21 de agosto de 1907. Biblioteca Nacional. 
46 Correio da Manhã, 7 de agosto de 1908. Biblioteca Nacional. 
47 Jornal do Brasil, 10 de outubro de 1901. Biblioteca Nacional. 
48 Jornal do Brasil, 30 de marco de 1910. Biblioteca Nacional. 
49 O Século, 26 de marco de 1912. Biblioteca Nacional. 
50 A Imprensa, 9 de julho de 1911. Biblioteca Nacional.  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 131 

 

nos cumprimentos de seu vizinho Verdi; em sua primeira apresentação nos palcos; na 
apresentações com a Banda Real Italiana no Brasil; no primeiro trabalho com 
contrato; no pagamento que permite o investimento na fábrica de chapéu de sol; no 
compartilhar de palco com os melhores cantores; no convite como 1º trombone de uma 
orquestra italiana; na descoberta do grande Toscanini; na amizade com Carlos Gomes; 
na estreia de O Guarani; e no tocar em todos os palcos, inclusive no Teatro Municipal. 

 

 

Fig. 3 – Informações sobre Alberto Barra retiradas de periódicos. 

 
Vale lembrar que Alberto Barra viveu a maior parte de sua vida musical no 

século XIX, em que a sociedade se via representada pela ópera. Segundo Carl 
Dahlhaus, a burguesia adotou a visão aristocrática da ópera séria como uma arte de 
prestígio e um significado de auto apresentação. No Brasil, os teatros de ópera foram 
construídos como verdadeiros monumentos, contrastando com a simplicidade da 
arquitetura colonial. Antonio Augusto relata que essas construções serviam como 
marco de modernidade, progresso, desenvolvimento e civilidade, e sua arquitetura 
interna fomentava a continuidade das diferenças. Uma ritualização da desigualdade, 
separando as pessoas livres e decentemente trajadas, nos camarotes e salões 
superiores. Eram verdadeiros espelhos, nos quais a sociedade poderia ver refletida a 
imagem idealizada de si mesma.  

É esclarecedor utilizarmos Pierre Bourdieu no contraponto entre a 
entrevista de Alberto Barra e sua trajetória de vida, encontrada nos periódicos. Fica 
notório que Barra perseguiu sua representatividade entre seus pares por meio dos 
cargos que ocupou como conselheiro, tesoureiro, e representante de sociedades 
musicais. Sua destreza maior, porém, veio do fato de iludir a todos, ao não ter atraído 
os holofotes da imprensa e da sociedade para suas questões políticas nos bastidores. 
O decano das sociedades musicais – por consequência o decano da representatividade 
e da legitimação ilusória - teve em destaque na seu entrevista, títulos mais óbvios. Foi 
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designado apenas como decano dos combatentes italianos, decano dos fabricantes de 
chapéus de sol e dos compradores de máquina de costura, e decano dos músicos, tendo 
relegado ao Centro Musical, apenas o dever de pagar sua pensão. 

O campo ilusório que Barra utilizou em sua entrevista, foi forjado por meio 
de sua representatividade política, tanto na música quanto na imprensa. De posse do 
direito de legitimação, determinou sutilmente o que era bom, e por fim, impôs quase 
de maneira imperceptível sua definição de produção cultural ideal, monopolizando o 
poder da ópera italiana como autoridade máxima de reconhecimento. E assim ficaram 
de lado todos aqueles que não faziam parte desta trama, deste fio condutor imaginário. 

Alberto Barra faleceu aos 84 anos, tendo tocado até 1923. Sua última 
apresentação se deu no Circo dos Touros, em um barracão na Rua do Senado, 
executando um drama musicado pelo músico compositor e teatrólogo Francisco de 
Assis Pacheco (1865 – 1937) . Foi casado com Josephina Barra ( ... – 1923)51 e teve três 
filhos: Leonilda Barra (casada com o jornalista Antonio Leal da Costa )52, Hercules 
Barra (funcionário da Inspetoria de Veículos) e Angelo Barra (cirurgião dentista do 
exército).53 Seu filho Angelo Barra chegou ao posto de capitão do exército54 e lhe deu 
dois netos: Milton Barra (tenente do exército) e Thales Barra (morto ainda criança)55.    

Em 1931, na Rua do Senado, 29, um ataque de uremia56 fez com que o 
decano entrasse para linhagem eterna da ópera. Chegou a ser socorrido pela 
Assistência Municipal e foi atendido pelo Dr. Ypiranga dos Guaranys, mas veio a óbito 
ao chegar no Posto Central de Assistência.57 A missa por sua passagem se deu na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, na Rua Uruguaiana58, cujo anúncio traria ainda novas 
informações sobre sua família, como a existência de bisnetos e de provavelmente mais 
uma filha. A missa, dizia o anuncio, foi a pedido de Angelo Barra (filho), senhora, 
filhos, nora e neto; Hercules Barra (filho) e senhora; Antonio Leal da Costa (genro) e 
senhora; Joaquim Alves Martins (genro), senhora e filhos; e demais parentes. 

Enterrado no cemitério São João Batista59, as notícias de sua morte o 
designavam como maestro, e faziam questão de lembrar: “foi contemporâneo de 
Carlos Gomes, seu amigo pessoal”. Viva a força da ópera italiana! 

Referências 

AUGUSTO, Antonio José. A questão Cavalier: música e sociedade no Império e na República 

(1846-1914). Rio de Janeiro: Folha Seca, 2010. 

BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

DAHLHAUS, Carl. Nineteenth-century music. Vol. 5. California: University of California 

Press, 1989. 

                                                           
51 Jornal do Brasil, 12 de janeiro de 1903. Biblioteca Nacional. 
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57 A Noite 2ª Edição, 10 de janeiro de 1931. Biblioteca Nacional. 
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Henrique Alves de Mesquita, o tango e o contexto do 
Rio de Janeiro 
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Resumo: Este artigo concentra-se no simbolismo contido no surgimento de um assim denominado 
tango brasileiro, no contexto do Rio de Janeiro do século XIX, articulando-o com o contexto latino-
americano do período. A gênese desta forma no Brasil pode ser entendida no âmbito de um processo 
maior, que consiste na crescente execução pública de manifestações de ascendência afro-brasileira, 
como jongos, cateretês e batuques, além do próprio tango. Todas as fontes disponíveis até o momento 
nos levam a Henrique Alves de Mesquita, compositor e maestro, que na sua condição de músico com 
formação acadêmica, porém simultaneamente conhecedor das formas populares, nos legou as 
primeiras obras com indicação expressa de “tango brasileiro” na partitura.  

Palavras-chave: tango, Mesquita, Cuba, afro-brasileiro. 

 
Introdução 

Este artigo é parte de uma pesquisa que realizei para minha dissertação de 
mestrado sobre as origens do tango brasileiro, forma musical que foi bastate popular 
no último quarto do século XIX, inicialmente no Rio de Janeiro, mas após o 
surgimento de Ernesto Nazareth (1863-1934), que indicou expressamente como tango 
cerca de 70% de sua obra, também em boa parte das camadas urbanas das principais 
cidades do Brasil. 

Partindo-se da premissa de que Henrique Alves de Mesquita (1830-1906) é 
reconhecido como  seu criador,60  seria esse tango — brasileiro, como fez questão de 
adjetivá-lo o compositor — uma manifestação local de um fenômeno que extrapolaria 
as fronteiras do Brasil imperial, estando portanto inserido em um amplo contexto 
cultural nas Américas, e de certa forma também da Europa? Através da análise de 
livros, periódicos e publicações, é possível verificar, desde princípios do século XIX, 
registros da palavra tango em lugares tão diversos quanto Cuba, Haiti, Uruguai, 
Argentina e Espanha. No caso do tango de Mesquita,  como podemos avaliar ou refletir 
sobre o impacto simbólico do surgimento de uma manifestação desse caráter? Falamos 
de obras colocadas em meio a espetáculos encenados na cidade do Rio de Janeiro, seja 
como números musicais separados, seja no próprio corpo dos espetáculos, 
identificados claramente com uma temática afro-brasileira.  No momento em que o 
teatro musical e a música “ligeira”  — como paródias, operetas e mágicas — estavam 
em voga, a combinação dessas formas musicais, mesmo que eventualmente adaptadas 
a uma linguagem de concerto, associadas a libretos e demais referências teatrais com 

                                                           
60 A primeira menção de uma música com a indicação “tango brasileiro” na partitura ocorreu 
supostamente em um espetáculo teatral que traria um tango de autoria de Mesquita, Olhos Matadores, 
datado de 1871, que teria sido composto para um entreato durante a troca de cenários. A afirmação é 
feita por Batista Siqueira no livro Três vultos históricos da música brasileira: Mesquita-Callado-
Anacleto, escrito em 1970, que foi durante décadas uma das poucas fontes disponíveis sobre a vida de 
Henrique A. Mesquita. O manuscrito original perdeu-se, embora, segundo Siqueira, existam referências 
à obra em periódicos da época, não citados pelo autor e até o momento não localizados. Dessa forma, a 
primeira obra respaldada por documento é Ali Babá, datada de 1872, composta com a mesma finalidade 
de entreato durante uma troca de cenários. 
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temática popular, tiveram importante e simbólico efeito no imaginário das populações 
urbanas, no Brasil do segundo reinado.  

Tango, manifestação das Américas 

As festas que permitiam ao homem branco celebrar a população negra do 
novo mundo se chamaram fandangos no século XVIII, tangos no XIX e 
rumbas no XX. Uma vez de volta à metrópole, se cristalizarão em gêneros 
musicais tomando os elementos primordiais do agitado ambiente sonoro da 
Antilha. Sua ambientação tropical se transforma em ambiente espanhol para 
o variadíssimo teatro lírico, passando em seguida ao repertório dos cafés 
cantantes. 61 

Existem versões contraditórias sobre a origem e caráter dos vocábulos 
tango e habanera. A confluência dessas duas denominações é notada em muitos 
registros de autores de diversos países; de que maneira ocorreram as delimitações 
entre dança e música, ou de padrão rítmico, todos associados ao vocábulo tango? não 
existe consenso sobre boa parte dessas perguntas. Parece não haver dúvida, no 
entanto, sobre a origem do tango em Cuba, enquanto ocorrência documentada 
associada a um gênero musical.  Pela literatura cubana e espanhola disponível, pôde-
se constatar que os registros mais antigos, respaldados por fontes primárias 
(periódicos e material iconográfico), nos levam à ilha caribenha.  

No livro La Rabia del Placer - el nacimiento cubano del tango y su 
desembarco en España, os autores José Luis Ortiz-Nuevo e Faustino Núñez 
pesquisaram sobre um amplo acervo de fontes primárias, armazenadas em 
hemerotecas nas cidades de Havana, em Cuba, e Sevilla e Cádiz, na Espanha, que 
relacionavam-se entre si durante o processo colonial. A análise dessas fontes, 
principalmente periódicos da época, realizada pelos autores, nos permite traçar uma 
rota do tango e da habanera em direção à metrópole, assim como sua aceitação junto 
à população espanhola da época. Segundo eles, o tango cubano (também chamado de 
“americano”) está presente na Península Ibérica desde a década de 1830, o que teve 
um importantes desdobramento: a sua apropriação pelo teatro musical espanhol, 
principalmente a zarzuela, espaço de atuação de músicos profissionais com formação 
técnica. 

Cuba, através de sua condição especial de proximidade cultural com sua 
metrópole, logrou veicular no continente europeu algumas de suas manifestações 
populares,  poucos anos após seu nascedouro nas antilhas. O nascimento cubano do 
tango, assim como sua diáspora, insere-se em um processo complexo, que transcende 
a própria questão da fixação das formas musicais, e ademais,  os limites do próprio 
país, ganhando a dimensão mais ampla da transculturalidade, na qual registram-se 
fenômenos como a miscigenação, assimilação e mimetização, sincretismos religiosos 
e uma miríade de diferentes ressifignificações.  

O surgimento de novas formas em Cuba,62 como relatado por Eli e Alfonso, 
tendo como base matrizes africanas, nativas e européias, integrou um grande e longo 
processo de transculturação, sucedido por sua divulgação e aceitação na metrópole, e 
sob essa condição, começam a fazer parte de espetáculos encenados na Espanha. 

                                                           
61 Ortiz Nuevo e Núñez (1998) p. 12. 
62 Eli e Alfonso mencionam proto-formas cubanas que  vão surgindo a partir do começo do século XIX; 
em substituição ao protagonismo absoluto da Espanha, em adição às tonadillas e seguidillas, aos 
entremeses e sainetes espanhóis, vão surgindo as cubanas guaracha (1803) tonada (1817), danza 
[originária da contredanse francesa, mas espanholizada e cubanizada] (1825), paquete (1827) e a 
habanera (1843). 
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Tantos movimentos propiciaram o surgimento de adjetivos de origem relativos ao 
tango no decorrer da história, no sentido de localizá-lo. “Tango de negros”, como o 
chamava a sociedade criolla63 cubana; “tango americano”, como era chamado na 
Espanha de meados do século XIX; “tango flamenco” (ou andaluz), na Andaluzia64, 
como passou a ser chamado após ser aflamencado pelos “ciganos de mil raças”65 que 
habitavam o sul da Espanha; “tango espanhol”, como era chamado em boa parte do 
mundo ocidental por onde passavam as famosas companhias de zarzuelas, que 
também incluíram o Rio de Janeiro em seus roteiros,  a partir da década de 1860. 

 

 
Fig. 2. Nesta composição de autor francês, percebe-se claramente pela arte da folha de rosto, tanto a 

temática expressamente negra quanto a referência ao Caribe 

 
Nesse contexto, a circulação desse material propiciou o processo de 

apropriação que rompeu barreiras de localização, fazendo com que, por exemplo, 
compositores espanhóis ou franceses “arriscassem” a compor tangos que tinham no 
ritmo e na temática um “selo de origem” cubano, ainda que frequentemente 
estereotipado; existem diversos exemplos de músicas que obtiveram bastante sucesso 
junto a um público que, predisposto ao exótico, ao novo, como o representado pela 

                                                           
63 Na América espanhola, o termo criollo se referia aos descendentes dos colonizadores.   
64 Em espanhol, Andalucía, região histórica da Espanha, correspondente à parte Sul do país. 
65 “Gitanos de mil razas” Ortiz Nuevo, José Luis e Núñez, Faustino. La rabia del placer, 1998   
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música do Caribe, saudou o novo estilo com entusiasmo.  Como se vê abaixo no 
exemplo selecionado, um tango compostos pelo francês F. Bousquet em 1858, a 
imagem bastante estereotipada que se tinha das colônias do Caribe — e do novo mundo 
em geral — havia chegado ao mercado editorial de partituras com bastante 
desenvoltura. 
 

 
 

Fig. 3: na primeira página da partitura, o “padrão de habanera”, caracterizado pela semicolcheia 
seguida de colcheia e semicolcheia no primeiro tempo, presente todo o tempo. 

 
A circulação da música cubana na Europa deveu-se em grande parte ao 

assentamento e padronização de suas manifestações na Espanha. Foi após a 
integração das formas cubanas na antiga metrópole colonial que houve o grande 
impulso, que extrapolou as fronteiras nacionais; nesse contexto, podemos destacar a 
França como o um dos principais destinos das companhias espanholas. Em meados do 

século, somente poucos anos após à chegada do tango americano na península ibérica, a música 

espanhola em geral estava em plena moda na capital francesa. Hervé Lacombe, em seu artigo 

“A Espanha em Paris em meados do século XIX”, escrito para a Revue française de 
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musicologie66, põe como subtítulo exatamente  “a influência dos artistas espanhóis sobre o 

imaginário parisiense e a construção de uma ‘hispanicidade’”. 67 

É possível imaginar que delimitações como “síncope característica”68 ou 
“padrão de habanera” talvez não pudessem ser tão claramente identificadas, ou fossem 
menos claras, ou talvez ainda, menos popularizadas, se não houvesse, por parte dos 
compositores e arranjadores, o uso repetido desses padrões. Em resumo, o período em 
questão, o último quarto do século XIX, corresponde à época em que diversas formas 
populares latino-americanas consolidam-se nas camadas urbanas das Américas, como 
um reflexo do intenso processo de miscigenação e hibridização ocorrido a partir do 
encontro das matrizes principalmente europeias e africanas, reverberados pela 
popularização, também na Europa e EUA, do teatro musical e do gosto pelas danças, 
cada vez mais abundantes nos salões, consumidos por uma crescente burguesia e 
tocados por músicos de diversas procedência; manifestações essas que serão 
registradas e comercializadas em partitura, mencionadas em periódicos e serão parte 
indissociável da sociedade.  

No que tange ao presente estudo, é relevante a incorporação do tango por 
parte das companhias de Zarzuela, verdadeiras empresas que cumpriram um 
importante papel, especialmente na segunda metade do século XIX. Viajando por boa 
parte do mundo ocidental, especialmente circulando na grande zona de influência 
cultural da Espanha, que se estendia pelas três Américas, Europa e até mesmo as 
Filipinas, no extremo oriente. Essas companhias também incluíram o Brasil 
regularmente em seus roteiros, e através da grande aceitação e de suas operetas, 
passaram a exercer também aqui sua influência.  

Baptista Siqueira relata que “A partir de 1869 (...) a Espanha começou a 
remeter para o Brasil um número cada vez maior de canções (...) em função do seu 
estilo inteiramente novo”69. O autor menciona também vários espetáculos espanhóis 
levados aos palcos, alguns deles tendo sido inclusive adaptados por Mesquita para a 
realidade das orquestras brasileiras da época70.  

O ambiente musical do Rio de Janeiro 

Mesquita viveu e construiu quase toda a sua carreira durante o período 
imperial, tendo passado o último período de sua vida já durante o governo 
republicano. O compositor foi um destacado artista de seu tempo, tendo que enfrentar, 
porém, diversas turbulências; estas alternâncias revelam um processo que foi afetado 
por fatores externos ou por algumas de suas decisões artísticas, bem como por sua 
condição de músico negro, exposto a classificações depreciativas como “desprotegido” 
ou “homem livre pobre” vivendo sob um sistema patriarcal-escravista. Possuidor de 
sólida formação, foi o primeiro aluno bolsista brasileiro a residir na França71 e estudar 
no Conservatório de Paris, com recursos destinados especificamente para esse fim.  

Não obstante sua formação na música de concerto européia, sua origem 
popular perpassou toda a sua persona artística. Notadamente, é após o seu retorno da 
Europa o período que concentra a maior parte da sua atividade na música “popular”.  
Sobre este aspecto, é sem dúvida, terreno pantanoso a compartimentação em 

                                                           
66 Revista Francesa de Musicologia 
67 Lacombe, Hervé. L'Espagne à Paris au millieu du XIXe siècle. Paris, 2002. L'influence d'artistes espagnols sur 

l'imaginaire parisien et la construction d'une" hispanicité"." Revue de musicologie (2002): 389-431 
68 Como denominado por Mário de Andrade 
69 Baptista Siqueira, 1970 
70 Baptista Siqueira, 1970 
71 O período de estada em Paris foi de 1857 a 1866. 
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definições de gênero, numa época em que tais classificações erudito x popular, por 
exemplo, são ainda passíveis de inúmeras considerações; mais abrangente é a 
abordagem de Vanda Freire: a análise do fenômeno do surgimento de novas formas 
urbanas, que num movimento quase simultâneo, quase imediatamente depois são 
apropriadas pelo teatro musical. Através de seu sucesso e apelo popular, após 
submetidos ao sufrágio do público, essas novas formas são então “reconduzidos em 
novas versões aos salões”72. São números musicais inseridos nas mágicas e revistas, 
entreatos, árias de óperas, sérias ou buffas, reprocessados e adaptados para a realidade 
do mercado editorial de música. Paulatinamente, isso significou incluir neste rol 
também lundus, cateretês, jongos, modinhas, coro de negros, e outras formas, que 
inicialmente partiram de posições marginais no panorama artístico, por associados a 
uma arte não-culta, mas que por força da diversidade crescente, inseriram-se no 
agitado panorama sonoro do  Brasil do último quarto do século XIX.  

Com efeito, no somatório de projetos que interagiam e eventualmente 
conflitavam, ou ainda no “jogo dialético entre diferentes percepções que se unificam, 
ainda que parcialmente, em uma concepção de identidade nacional”73 que desaguou 
na construção da nação brasileira, observa-se claramente a exclusão dos escravos e 
também em grande medida, dos libertos, pardos ou negros, derivado da percepção de 
que como assinalado por Rowland, “os escravos e libertos não serem considerados 
parte do povo”. 74 Na tentativa de efetivar um projeto de nação que pretendia instalar 
uma  civilização européia nos trópicos, o legado europeu era visto não como 
“alienígena”, mas sim como “autêntico”. De outro lado, as manifestações de qualquer 
matriz afro viriam carregadas do sentimento de algo estrangeiro, ou exógeno, 
propugnado pela narrativa oficial, dessa forma dificultando sua legitimação perante à 
sociedade, dentro do equilíbrio delicado de uma sociedade bastante estratificada.  

Antonio Augusto, após extensa pesquisa sobre sua trajetória, em “Henrique 
Alves de Mesquita, da pérola mais luminosa à poeira do esquecimento”, esclarece 
diversos pontos sobre Mesquita; episódios que permaneceram nebulosos por mais de 
um século foram esclarecidos e documentados. Após retomar sua carreira, após a 
estadia de quase nove anos no velho continente, o compositor viu-se em meio a 
diversas e significativas mudanças no campo artístico, que foram precipitadas e 
condicionadas pelo contexto político e econômico desse período, especialmente a 
guerra do Paraguai. Com o crescimento dos espetáculos de teatro musicado no 
período, e com o crescimento das cidades brasileiras e suas respectivas camadas 
burguesas, o compositor associou-se a outros expoentes do meio artístico da época, 
como França Junior75 e o ator  Francisco Vasques76, produzindo obras de temática 
brasileira, de grande sucesso popular.  

O advento e a popularização do teatro musical constituiu-se em uma das 
facetas mais marcantes na trajetória do compositor; levando ao teatro, junto com seus 
parceiros, formas musicais de origem afro-brasileira, obtiveram boa aceitação por 
parte do público, que em muitos casos se via ali retratado. Embora não tenha sido esta 

                                                           
72 Freire, 2004 
73 idem 
74 Rowland, 2003 
75 França Júnior (1838-1890). Joaquim José da França Júnior foi dramaturgo, advogado, jornalista e 
pintor. Natural do Rio de Janeiro, é o patrono da cadeira nº 12 da Academia Brasileira de Letras e autor 
de comédias de costumes que marcaram época. 
76 Francisco Correa Vasques (1839-1892). Ator, dramaturgo e empresário teatral,  teve destacada 
atuação a partir dos últimos trinta anos do século XIX. Colecionou sucessos memoráveis  e foi bastante 
influente junto ao público e às autoridades do império. 
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a primeira incursão nesse sentido77, o fenômeno incluiu em seu rol a criação do tango 
brasileiro, prosseguindo nesse sentido nos anos posteriores. Dessa forma, é 
interessante refletir sobre como a utilização bem-sucedida desse material, dentro da 
realidade social da época, contribuiu para a formação de uma idéia subjetiva de nação. 
Este processo também pôde ser observado em outras cidades coloniais da América, 
como Havana ou Buenos Aires, desempenhando um papel de elo entre vários 
segmentos, retratando a própria sociedade em movimento, estabelecendo novas 
formas de articulações através da atuação da imprensa, a reboque do grande 
crescimento populacional nas grandes cidades e o progressivo distanciamento entre 
as manifestações urbanas e rurais. 

A ascensão do teatro musical em diferentes versões como a zarzuela, óperas 
bufas, as operetas italianas e francesas, bem como da revista, das mágicas, vaudevilles, 
contribuiu para a consolidação de uma indústria de entrenimento — que, se apesar do 
início errático, passou a ter um papel crescente na definição das relações sociais. O 
sucesso das produções teatrais não se deveu, entretanto, simplesmente às escolhas de 
repertório ou ao modismo puro e simples. O teatro musical causou uma mudança no 
que concerne à convivência social na cidade do Rio de Janeiro, trazendo ventos de 
liberalidade e costumes mais flexíveis, ao menos no contexto dos espaços de 
encenação.  

Como assinala Maria Cristina M. Souza em “Um Offenbach tropical”, o 
sucesso das novas formas de teatro ligeiro atingiu em cheio as nascentes camadas 
médias, mas também estendeu sua abrangência para boa parte do conjunto da 
sociedade, ao ser veiculado em espaços outros que não os tradicionais teatros — 
embora certamente não os excluíssem — como os teatros campestres, os circos e palcos 
improvisados.  A inauguração do teatro Alcazar Lírico, localizado na Rua da Vala78, 
marcou o início de uma época áurea do teatro musical na cidade do Rio de Janeiro.  
Este pequeno teatro, de propriedade de um francês conhecido como Monsiuer 
Arnaud, tornou-se referência no formato “café-concerto”, com seu elenco fixo de 
bailarinas e sua platéia formada basicamente por homens, onde se podia fumar e beber 
cerveja durante os espetáculos. 

Criticado inicialmente, inclusive por nomes de peso como Machado de Assis 
e França Junior, o sucesso do estabelecimento, bem como dos espetáculos ali 
encenados, superou qualquer tipo de contestação, tragando quaisquer resquícios de 
apego à situação anterior. Na verdade, o Alcazar estava no centro de uma mudança 
maior, onde  “a música embalava uma revolução de costumes”, nas palavras de 
Antonio Augusto.79 Portanto não é banal a constatação que esse tipo de formato 
contribuiu para a quebra de barreiras sociais numa sociedade fortemente estratificada, 
e numa época em que símbolos cívicos aglutinadores eram ainda apenas um projeto. 
Façanha conseguida pelo teatro musical, como nos mostra Souza: “o público era 
realmente diversificado, compondo-se de caixeiros, estudantes, famílias e até mesmo, 
no caso do Brasil, dos imperadores, freqüentadores assíduos dos espetáculos 
protagonizados por Vasques”.  

O caso de Vasques é bastante emblemático. Adaptando-se a todo tipo de 
espaços, sua veia empreendedora o colocou sempre atuante, sempre destacando-se no 
cenário artístico, independente das crises ou dos movimentos governamentais. M. 
Cristina Souza acresenta que  “Vasques publicou a maior parte de suas cenas cômicas 

                                                           
77 Em 1871, na opereta Trunfo às avessas, foi apresentado um “coro de negros”, constituindo-se numa 
das primeiras manifestações negras musicais no teatro. 
78 Atual Rua Uruguaiana. 
79 Augusto, 2014 
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em edições baratas, do tipo literatura de cordel, que vendia nas bilheterias do teatro 
ou em sua própria casa”80. Com certeza, tal procedimento contribuiu grandemente 
para o sucesso e a capilaridade de sua figura artística, numa mudança em relação aos 
seus contemporâneos.  

A existência da companhia de Vasques representou uma mudança nas 
concepções, por levar ao palco, de forma independente do poder público, sem 
subvenção, espetáculos de forte apelo popular, com farta exposição através de 
anúncios do espetáculo e também de cartas do público se manifestando sobre as obras.  

O surgimento de fenômenos como Jacques Offenbach81, com suas operetas 
de enorme sucesso não tardou em repercutir no Brasil, com a montagem de Orfeu nos 
Infernos em fevereiro de 1865.82 Em 31 de outubro de 1868, estreou na cidade Orfeu 
na Roça, de autoria de Francisco Vasques. Satirizando o espetáculo de Offenbach [por 
sua vez, já uma paródia] e   utilizando-se de aspectos da realidade brasileira, o ator, 
autor e empresário conseguiu um estrondoso sucesso, mais significativo inclusive, do 
que sua inspiração original. Cabe dizer que o sucesso do empreendimento foi um 
marco na historia do teatro musical do Rio de Janeiro.  

A partir de casos como esse, espetáculos de temática local passaram a 
ganhar progressiva importância, na esteira do sucesso de público, já que afinal, nesse 
momento era o público o grande fator de manutenção das produções, o fiel da balança. 
Apesar de Orfeu na Roça não ser o primeiro espetáculo escrito por Vasques, foi seu 
sucesso que lhe permitiu montar sua própra companha teatral e  tornar-se figura 
essencial da indústria de entrenimento da então capital do império.  Dessa maneira, 
conviviam na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, variadas produções, que 
ocupavam os espaços disponíveis para além dos teatros, que como já foi dito, era 
prática de vários empresários da época. O repertório europeu era por vezes encenado 
tal como no velho continente, mas foi por inúmeras vezes adaptado para a realidade 
das orquestras brasileiras conferindo-lhe novas cores; as revistas, com seu repertório 
pleno de formas brasileiras urbanas, como os lundus, eram encenadas lado a lado às 
operetas francesas de Offenbach, assim como as onipresentes zarzuelas espanholas, 
que segundo Mencarelli “tinham sucesso garantido junto ao público carioca”.83   

Em 1871, foi apresentada, com grande sucesso, a opereta “Trunfo às 
avessas”. Nela, houve a associação de artistas de renome em suas respectivas áreas, 
como o ator Vasques, o empresário Jacinto Heller, o autor França Júnior, com música 
do maestro Mesquita. O libreto apresentava uma situação da realidade brasileira, com 
a ação passando-se na zona rural de Madureira84.  Na parte conceitual, Trunfo às 
Avessas levava ao palco um “coro de negros”85 como número de batuque e jongo, que, 
organicamente inseridos no contexto do espetáculo, causaram uma reação favorável 
por parte da crítica e do público, em discussões pela imprensa. Carregada pelo forte 
simbolismo de referir-se explicitamente à cultura afro-brasileira apenas um mês antes 
da promulgação da lei do ventre livre, a obra desfrutou de um sucesso que 
inequivocamente se beneficiou do ambiente favorável de uma opinião pública que se 
encontrava receptiva ao tema. A obra contribuiu dessa forma para a discussão na 

                                                           
80 Souza, 2006 
81 Jacques Offenbach (1819-1880). Nome artístico de Jacob Ebert, nascido na Alemanha e radicado na 
França até seu falecimento.  
82 Souza, 2006. 
83 Mencarelli, 2003.  
84 bairro popular da cidade do Rio de Janeiro, famoso por sua efervescência e diversidade cultural; um 
dos berços do samba. 
85 Augusto, 2014 
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sociedade sobre a questão do negro e da escravidão, que nessa época acirrou-se, 
opondo segmentos que tinham opiniões bastante divergentes quanto à questão. 

Nenhum projeto de nação pode prescindir da construção de um imaginário, 
de um mito de origem, de rituais. Como assinalado por Murilo de Carvalho, “a 
elaboração de um  imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime 
político”86. E isso só é possível através de um povo, não de suas classes dirigentes, 
exclusivamente. O surgimento de um tango brasileiro, como posto por Henrique Alves 
de Mesquita, se dá num contexto de afirmação das culturas latino-americanas em sua 
individualidade dentro de um universo cultural em que compartilham muitos 
aspectos.  

Nesse contexto, o tango surge como um dos elos que são capazes de tecer 
interseções, culturalmente falando, entre países diferentes como Brasil, Cuba, 
Argentina e Uruguai, que guardam semelhanças em registros históricos relativos ao 
assunto, com notável proximidade temporal. O surgimento de artistas vindos das 
camadas populares, porém educados sob os cânones da elite dominante, propiciou 
uma significativa troca cultural, que ao final foi determinante para a criação de 
manifestações peculiares na América, únicas em sua expressão mestiça e plenas de 
contribuições definitivas à cultura ocidental.  
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Resumo: Quando nos debruçamos sobre trabalhos acadêmicos que tratam das escolas de arte, e, 
principalmente, das escolas de música, percebemos que há uma lacuna no processo de conceituação 
dos termos utilizados. A própria palavra escola é parcamente discutida. O presente artigo propõe 
reflexões, à luz dos dicionários morfológicos e etimológicos da língua portuguesa, dos dicionários de 
filosofia e dos livros básicos especializados em assuntos musicais, sobre o termo escola e seus 
significados no contexto das artes e, mais especificamente, no contexto da música, e como podemos 
utilizar essas reflexões ao escrevermos sobre as escolas de instrumentos de cordas friccionadas. 
Apresentaremos uma aproximação do vocábulo com o conceito de tradição e traremos à tona a ideia do 
constante mov imento e da renovação dos conceitos.  

Palavras-chave: escola; conceito; artes; música; tradição. 

Quando nos debruçamos sobre trabalhos acadêmicos que tratam das 
escolas de arte, e, principalmente, das escolas de música, percebemos que há uma 
lacuna no processo de conceituação dos termos utilizados. A própria palavra escola é 
parcamente discutida. Essa carência nos levou a uma busca mais profunda da origem, 
do desenvolvimento e da utilização do vocábulo ao longo da história e das variações 
que o termo sofre de acordo com a área onde é utilizado. Este artigo trará, então, 
reflexões sobre o termo e discussões sobre o que ele representa no contexto das artes 
e, mais precisamente, do ensino da música. 

Ao examinarmos o termo escola sob uma perspectiva histórica, percebemos 
a multiplicidade de significados que o vocábulo adquiriu ao longo dos anos. A 
utilização desta perspectiva na análise possibilita a investigação da palavra em 
aspectos diversos. O primeiro deles é a morfologia, ou seja, a parte da gramática que 
estuda os termos observados isoladamente. Nos dicionários morfológicos as palavras 
estão distribuídas em famílias lexicais. No topo do grupo aparece a palavra que melhor 
expressa toda a família, no caso escola. Segue, depois, a semântica da família, isto é, o 
sentido central de todo o grupo. Em terceiro lugar, todas as palavras do grupo 
aparecem em ordem alfabética, divididas em suas unidades mínimas significativas (e-
scol-a; e-scol-ad-o; e-scol-ar; e assim por diante). Logo em seguida, registra-se a classe 
gramatical a que as palavras pertencem (substantivos, adjetivos, verbos). Por fim, dá-
se a conhecer a origem da raiz do grupo, procurando mostrar o seu aparecimento 
(formação) na história, até onde os dicionários etimológicos disponíveis o permitem. 
Segundo o Dicionário Morfológico da Língua Portuguesa (1984), escola é ‘casa de 
ensino’.   

Origem: do gr: σχολή, estudo. Escólio, obstáculo (a ser vencido na escola; 
escoliasta, comentador (no ensino); l. schola; ingl. school; al. Schule; fr. 
école. O lexema aparece no gr. εχειν, ter, possuir, no aor. εσχον. (...) O e- é 
protético eufônico. Não é prefixo, porque não constitui morfema. 

 Outro aspecto é a etimologia, que é o estudo da origem e história das 
palavras de uma determinada língua, de onde surgiram e como se modificaram ao 
longo dos anos. A palavra escola deriva do grego σχολή (scholē), ou seja,  
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descanso, repouso, lazer, tempo livre; estudo; ocupação de um homem com 
ócio, livre do trabalho servil, que exerce profissão liberal, ou seja, ocupação 
voluntária de quem, por ser livre, não é obrigado a; escola, lugar de estudo”; 
para comentários do ponto de vista semântico. Passou para a língua latina 
onde era encontrado como schòla, scholae, significando “lugar nos banhos 
onde cada um espera a sua vez; ocupação literária, assunto, matéria; escola, 
colégio, aula; divertimento, recreio. (MARTINS, 2005, p.35) 

Podemos recorrer também aos livros básicos especializados em assuntos 
musicais. O Grove Music Online (2007-2015) contém um grande verbete dedicado ao 
vocábulo escolas. O dicionário se refere à escola como instituição de ensino e narra a 
história da escola de música desde o seu possível surgimento, no Egito e nas cidades-
estado da Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., até o século XXI, passando por todos 
os períodos da história e descrevendo as transformações ocorridas nos métodos de 
ensino da música dentro destas instituições ao longo dos séculos, relacionando-os com 
os interesses e necessidades de cada época. O Grove assim introduz o verbete: 

A música é uma das mais antigas disciplinas escolares – a longa tradição de 
estudos musicais como um valioso componente da educação liberal ou geral 
pode ser rastreada desde as primeiras civilizações e culturas clássicas - ainda 
que seu lugar na educação tenha sido muitas vezes incerto e às vezes tópico 
de controvérsia. Em certos períodos da história das artes o espetáculo foi 
pensado como atividade social, ao invés de educação, e, portanto, de pouca 
importância nas escolas. Na ocasião, figuras influentes manifestaram forte 
oposição à música com o fundamento de que as artes são mero 
entretenimento e não exigem atenção em instituições, onde a principal 
preocupação deve ser o cultivo da capacidade intelectual. 

Um levantamento dos sistemas educativos nacionais revela que, hoje, é 
surpreendentemente raro encontrar escolas onde atividades musicais, de um 
tipo ou outro, não figuram como parte do programa regular. Na maioria dos 
países, as crianças são suscetíveis à receber algum tipo de instrução musical 
no contexto da sua formação geral. Durante o século XX, houve uma expansão 
mundial em investimentos em instrumentos, aumentando as oportunidades 
para alunos de todas as idades participarem de uma série de atividades 
coletivas; muitas escolas são conhecidas por seus coros, orquestras e bandas, 
algumas das quais realizam um trabalho a nível muito elevado. Mesmo assim, 
os investimentos são extremamente variáveis dentro e entre os sistemas. As 
opiniões permanecem divididas sobre o valor educativo da música; 
consequentemente, qualquer consideração sobre a sua posição nas escolas 
não só levanta questões sobre como o assunto é organizado e ensinado, mas 
também questões mais gerais sobre a natureza e a finalidade da própria 
educação. (tradução nossa)87 

                                                           
87 Music is one of the oldest of school subjects – the long tradition of musical studies as a valued 
component of a liberal or general education can be traced back to the earliest civilizations and 
classical cultures – yet its place in education has often been uncertain and sometimes the topic of 
controversy. At certain periods in history the performing arts have been thought of as social rather 
than educational activities, and therefore of only marginal significance in schools. On occasion, 
influential figures have voiced strong opposition to music on the grounds that the arts are mere 
entertainment and do not warrant attention in institutions where the chief concern should be the 
cultivation of intellectual capacity. 
A survey of national educational systems reveals that it is now surprisingly rare to find schools where 
musical pursuits, of one sort or another, do not feature as part of the regular programme. In most 
countries children are likely to receive some type of musical instruction within the context of their 
general education. During the 20th century there was a worldwide expansion in instrumental tuition 
and increasing opportunities for pupils of all ages to participate in a range of corporate activities; 
many schools are known for their choirs, orchestras and bands, some of which perform to a very high 
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No entanto, quando consideramos a palavra escola inserida no contexto das 
artes, percebemos que ela, além de significar instituição, pode adquirir significados 
mais amplos e se confundir com outros termos, como por exemplo tradição. Tanto nas 
artes plásticas, como na arquitetura ou na música, quando falamos em Escola Italiana, 
Escola Francesa, Escola Alemã, ou Escola Clássica, Barroca ou Impressionista, 
estamos longe de imaginar casas de ensino ou estabelecimentos e instituições. Essas 
escolas significam algo mais abrangente, como uma certa tendência, um método que 
permanece, um conjunto de características semelhantes que se perpetuam através das 
gerações. 

Alguns dicionários comuns nos apresentam algumas definições possíveis 
do termo ligado às artes e com um sentido mais amplo. O dicionário de português 
online Michaelis (2009) assim define escola:  

1 Casa ou estabelecimento em que se ministra ensino de ciências, letras ou 
artes. 2 Conjunto dos alunos e professores. 3 Qualquer concepção técnica e 
estética de arte, seguida por vários artistas. 4 Conjunto dos adeptos ou 
discípulos de um mestre em filosofia, ciência ou arte. 5 Doutrina, seita, 
sistema. (grifo nosso) 

No dicionário The Macquarie (2011) um dos significados dado à escola é 
“um corpo de estudiosos, artistas, escritores etc., que foram ensinados pelo mesmo 
mestre, ou que estão unidos por métodos, estilos e princípios similares.” (tradução 
nossa) 88 

Recorrendo à filosofia, Japiassú e Marcondes (2008) escrevem o seguinte 
verbete: 

escola (lat. sccola, do gr. eschole) 1. Na linguagem filosófica, tanto pode 
designar um grupo de filósofos em torno de um mestre quanto uma tendência 
perpetuada por certo tempo por filósofos historicamente ligados uns aos 
ouros. As condições do ensino da filosofia na Antigüidade nos asseguram a 
existência concreta de escolas: a *Academia, o *Liceu. o *Pórtico, a escola 
*megárica etc. 2. Nos tempos modernos, até o séc.XIX, quando se falava de a 
Escola, referia-se à escolástica. Hoje em dia, os filósofos não se dividem mais 
em escolas. 

A partir dessas definições encontradas nos dicionários podemos criar uma 
ponte do vocábulo escola com o vocábulo tradição. Seguindo o mesmo caminho, no 
Dicionário Morfológico da Língua Portuguesa (1984), a palavra tradição aparece no 
topo da família, definida da seguinte forma: “Relativo a entregar; passar adiante 
(historicamente sem lexema, porque desapareceu o d de dare)”. “Origem: do l. trans; 
úmbr. traf e tra; bretão tra; irl. tar; sânscr. tirah; av. taro; gal. traws.” 

                                                           
standard. Even so, provision is extremely variable both within and across systems. Opinion remains 
divided over the educational value of music; consequently, any consideration of its position in schools 
not only raises issues about how the subject is organized and taught, but also more general questions 
about the nature and purpose of education itself.participate in a range of corporate activities; many 
schools are known for their choirs, orchestras and bands, some of which perform to a very high 
standard. Even so, provision is extremely variable both within and across systems. Opinion remains 
divided over the educational value of music; consequently, any consideration of its position in schools 
not only raises issues about how the subject is organized and taught, but also more general questions 
about the nature and purpose of education itself. 
 
88 A body of scholars, artists, writers, etc., who have been taught by the same master, or who are 
united by a similarity of method, style, principles, etc. 
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Gerd Bornheim (1929-2002) levantou a etimologia e as acepções 
dicionarizadas de tradição. Segundo Bornheim, a palavra tradição 

vem do latim: traditio. O verbo é tradire, e significa precipuamente entregar, 
designa o ato de passar algo para outra pessoa, ou passar de uma geração a 
outra geração. Em segundo lugar, os dicionaristas referem a relação do verbo 
tradire com o conhecimento oral e escrito. Isso quer dizer que, através da 
tradição, algo é dito e o dito é entregue de geração a geração. (1987) 

O Grove Music Online (2007-2015) não possui um verbete exclusivo para o 
vocábulo tradição, mas, dentro do verbete musicologia, tradição aparece como o 
sistema de crenças, repertório, técnicas, estilo e cultura que é passada através de 
gerações subsequentes. 

O Michaelis online (2009) assim define tradição: 

sf (lat traditione) 1 Ato de transmitir ou entregar. 2 Comunicação ou 
transmissão de notícias, composições literárias, doutrinas, ritos, costumes, 
feita de pais para filhos no decorrer dos tempos ao sucederem-se as 
gerações. 3Notícia de um feito antigo transmitida desse modo. 4 Doutrinas, 
costumes etc., conservados num povo por transmissão de pais para 
filhos. 5 Conjunto de usos, ideias e valores morais transmitidos de geração 
em geração. 6 Memória, recordação, símbolo. (...)  

E o dicionário The Macquarie assim define o vocábulo: “transmissão de 
declarações, crenças, lendas, costumes, etc., de geração em geração, especialmente 
boca a boca ou através da prática: uma história que chegou até nós pela tradição 
popular.”89 

Na tentativa de compreendermos o termo, recorremos novamente à 
filosofia. Japiassú e Marcondes (2008) escrevem:  

(lat. traditio) Continuidade, permanência de uma doutrina, visão de mundo, 
ou conjunto de costumes e valores de uma sociedade, grupo social ou escola 
de pensamento, que se mantêm vivos pela transmissão sucessiva através 
de seus membros (ex.: a tradição metafísica ocidental). A filosofia 
hermenêutica de H.-G. Gadamer procura recuperar um sentido positivo para 
a tradição, contra as críticas habituais a seu caráter conservador feitas 
sobretudo pelo Iluminismo e pelo racionalismo crítico. Para Gadamer, a 
tradição se mantém por ser cultivada, aceita e justificada, e portanto continua 
a ter sentido, não sendo necessariamente transmitida de forma dogmática e 
nem sempre servindo aos interesses dos dominantes. No fundo, segundo essa 
visão, seria tão legítimo aceitar a tradição justificadamente quanto questioná-
la. Além disso, a tradição seria a garantia da consciência histórica de uma 
cultura. (grifo nosso) 

 

Nicola Abbagnano, no seu Dicionário de Filosofia (2007), apresenta o 
conceito de tradição como “herança cultural, transmissão de crenças ou técnicas de 
uma geração para outra.” No campo da filosofia, conecta tradição à verdade e mostra 
as concepções de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) e de Hegel (1770-1831) e a visão do 
Iluminismo e da filosofia moderna a respeito do termo. Aristóteles, segundo o autor, 
considerava a tradição como única garantia da verdade. 

                                                           
89  The handing down of statements, beliefs, legends, customs, etc., from generation to generation, 
especially by word of mouth or by practice: a story that has come down to us by popular tradition. 
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"Nossos antepassados, das mais remotas idades, transmitiram à posteridade 
tradições em forma mítica, segundo as quais os corpos celestes são divindades 
e o divino abrange a natureza inteira. Outras T. foram acrescentadas em 
forma de mito, para persuadir a maioria e como objetivo de reforçar as leis e 
promover a utilidade pública; elas dizem que os deuses têm forma de homens 
ou de outros animais, dando sobre eles outros pormenores semelhantes. Mas, 
se considerarmos apenas o essencial em separado do resto, ou seja, que as 
primeiras substâncias são tradicionalmente consideradas divindades, 
poderemos reconhecer que isso foi divinamente dito e que estes e outros 
mitos, ainda que explorados, aperfeiçoados e novamente perdidos pelas artes 
e pela filosofia, foram conservados até hoje como antigas relíquias. E, só desse 
modo que podemos tornar claras as opiniões dos nossos antepassados e 
predecessores" (Met.. XII, 8, 1074 b). Para Aristóteles, sua própria filosofia 
consiste em libertar a T. de seus elementos míticos, portanto em descobrir a 
T. autêntica ao mesmo tempo em que se funda na garantia oferecida por essa 
mesma 'f'. Esse foi o ponto de vista que predominou no último período da 
filosofia grega, especialmente na corrente neoplatônica.(...) 

Abbagnano considera que o conceito de tradição não se modificou desde 
então, conservando esse sentido de garantia da verdade, e que o grande retorno da 
ideia de tradição aconteceu no Romantismo. J.G Herder (1783-1791) exaltou a 
tradição como "cadeia sagrada que liga os homens ao passado, conserva e transmite 
tudo que foi feito pelos que os precederam". Hegel, como mostra o autor, falou da 
mobilidade dentro da tradição, do seu caráter providencial, do herdar como “receber 
a herança e fazê-la frutificar” (Geschicbte der Philosophie, ed. Glockner, I, p. 29).  

Já o Iluminismo se colocou contra a tradição, considerando sua herança 
um grande erro, um preconceito ou superstição e se utilizando do juízo da razão crítica 
para condená-la. Abbagnano vê, então, as discussões filosóficas a respeito da tradição 
como discussões sobre história de crenças e técnicas. 

Na atitude tradicionalista, o indivíduo considera como seus os modos de ser 
e de comportar-se que recebeu ou continua recebendo do ambiente social, 
sem perceber que são modos de ser do grupo social. Na T., não há distinção 
entre presente e passado, entre "mim" e os outros, sendo por isso uma forma 
de comunicação primitiva e imprópria (ABISAGNANO, Problemi di 
sociologia, 1959, XI, 3). Segundo esse ponto de vista, a atitude tradicionalista 
opõe-se à atitude crítica, graças à qual o indivíduo tem certa liberdade de juízo 
(que no entanto nunca absoluta ou infalível) em relação às crenças e técnicas 
que hauriu da tradição. A atitude crítica tem condições antitéticas em relação 
às da T.: alteridade entre presente e passado e entre os indivíduos.  

Eric Hobsbawn, que foi um historiador britânico marxista, dedicou-se 
largamente ao estudo do desenvolvimento das tradições. A expressão “invenção das 
tradições” (A invenção das tradições, 1984) é utilizada em sentido amplo, mas bem 
definido, incluindo tanto as tradições propriamente inventadas e institucionalizadas, 
quanto aquelas que surgem repentinamente e da mesma forma se estabelecem, 
permanecendo tal como as outras, como se sua origem fosse remota, ainda que durem 
relativamente pouco. Esse conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica teriam 
por objetivo incorporar determinados valores e comportamentos definidos por meio 
da repetição em um processo de “continuidade em relação ao passado”, via de regra, 
um passado histórico apropriado. Para o autor, a tradição tem por objetivo e 
característica a invariabilidade, impondo práticas fixas, normalmente formalizadas, 
como repetição. Algumas vezes o processo é documentado em sua criação o que facilita 
a investigação, outros não. Ainda há algumas situações em que as tradições são parte 
inventadas, parte desenvolvidas em grupos fechados ou realizadas de modo informal 
em determinado ambiente aberto e se perpetuam.  
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Ora, depois de percorrermos este longo caminho na tentativa de conceituar 
termos imprescindíveis às nossas pesquisas, quando nos referimos às escolas de 
instrumentos musicais, estamos obviamente fazendo alusão aos preceitos técnicos e 
estéticos que são transmitidos de mestre para discípulo oralmente ou com o auxílio de 
poucos métodos escritos ou fonogramas. E é a continuidade, a permanência dessa 
transmissão que faz com que esses preceitos se constituam em escola, ou seja, em 
tradição. As duas palavras, neste contexto, transformam-se praticamente em 
sinônimos.  

Cabe aqui uma questão: essas escolas ou tradições de arte se mantêm sem 
alterações ao longo da história? Certamente não. Principalmente por se tratar de 
transmissão oral, as características técnicas e estéticas de uma escola se transformam, 
se adaptam às novas exigências, aos novos repertórios, além de sempre existir a 
individualidade de cada professor, aluno ou executante, que interpreta e transfere, 
cada um à sua maneira, a informação recebida. Há, então, movimento, o que não 
significa rompimento com a escola ou tradição. 

Apesar da invariabilidade como aspecto característico e determinante 
descrita por Hobsbawn, alguns filósofos também refletem acerca do movimento e da 
inovação dentro da tradição. Como já mencionamos acima, Hegel escreveu que “a 
tradição não é uma estátua imóvel, mas vive e mana como um rio impetuoso que mais 
cresce quanto mais se afasta da origem.”  

Michel Foucault (2002:23) também reflete sobre a novidade dentro da 
tradição:  

Assim é a noção de tradição: ela visa dar uma importância temporal singular 
a um conjunto de fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e idênticos (ou, 
pelo menos, análogos); permite repensar a dispersão da história na forma 
desse conjunto; autoriza reduzir a diferença característica de qualquer 
começo, para retroceder, sem interrupção, na atribuição indefinida da 
origem; graças a ela, as novidades podem ser isoladas sobre um fundo de 
permanência, e seu mérito transferido para a originalidade, o gênio, a decisão 
própria dos indivíduos.  

Hans-Georg Gadamer (1900-2002), em Verdade e Método (1999), não 
trata a tradição como uma “força inercial e conservadora que paralisa a mudança e o 
ritmo dos tempos, mas sim que realiza-se por gestos criativos e livres de 
reconhecimento e transmissão de princípios civilizacionais.”(CÔRTES, 2006:15) 

Está claro que a análise apresentada neste artigo é uma análise contextual 
e, por isso mesmo, podemos concluir que o conceito de escola, inserido no contexto 
das artes, está intimamente ligado ao conceito de tradição, adquirindo um significado 
mais amplo do que simplesmente instituição de ensino. 

Encerramos o artigo com uma reflexão do próprio Gadamer (1999: 622-
623) sobre as desconstruções e ressignificações dos conceitos.     

É claro que a linguagem, ainda que contenha uma subordinação de cada 
intencionado (Gemeint) à generalidade (Allgemeinheit) de um significado 
prévio das palavras, não deve ser pensada como a combinação desses atos 
subsumpçores, em virtude dos quais algo particular é integrado em cada caso 
sob um conceito geral. Aquele que fala – e isto significa aquele que faz uso de 
significados gerais de palavras – está tão orientado para o particular de uma 
contemplação pautada na coisa, que tudo o que diz participa da 
particularidade das circunstâncias que tem diante de si. 

Inversamente, isso quer dizer que o conceito geral, a que faz referência o 
significado da palavra, se enriquece, por sua vez, com a contemplação da coisa que 
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ocorre em cada caso, de maneira que, no final, se produz uma formação nova e mais 
específica da palavra, mais adequada ao caráter particular da contemplação da coisa. 
Tão certo como que o falar pressupõe o uso de palavras prévias, com um significado 
geral, existe um processo continuado de formação dos conceitos, através do qual se 
desenvolve a própria vida dos significados da linguagem. 
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A História vista por partes: As temporalidades 
presentes no discurso historiográfico. O exemplo do 

violão no Rio de Janeiro. 

Hugo Farias de Sousa 
hgfariasdesousa32@gmail.com 

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. 

Palavras-chave: Violão, História, Historiografia, Temporalidade. 

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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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 
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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 
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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 
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99 Idem 8. Página 411. 
100 TABORDA, Marcia Ermelindo. Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro 1830/1930.Rio de 
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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. 

Referências 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Companhia das letras. 2008 

BARROS, José D’ Assunção. Os usos da temporalidade na escrita da História. Saeculum. 

Revista de História. João Pessoa. 2005. 

CATROGA, Fernando. Memória, história e historiografia. Quarteto Editora. Coimbra,1ªed., 

2001. 

CAZES, Henrique. Choro, do quintal ao Municipal. São Paulo: ed. 34 1998 

CERTEAU, Michael de. A escrita da História. Forense universitária, Rio de Janeiro 

DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: UFRP, 1994. 

HARO, Maria Jesus Fábregas. Nicanor Teixeira: A música de um violonista-compositor 

brasileiro.Rio de Janeiro. UFRJ,1993. 

JEROME, David. The brazilian guitar of Dilermando Reis. California.2005. 

JOSÉ, Graça Alan. Violão carioca nas ruas, nos salões e na universidade: uma trajetória.Rio 

de Janeiro, UFRJ, 1995. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Editora Unicamp. São Paulo, 1990. 

LIMA, Luiz Costa. Pergunta-se pela escrita da História. Varia História. Belo Horizonte, vol 22 

nº 35. Julh/Dez 2006. 

NOGUEIRA, Genésio. Dilermando Reis, Sua Majestade, o Violão. 1ª ed. Rio de janeiro. 

                                                           
 
106 HARO, Maria Jesus Fábregas. Nicanor Teixeira: A música de um violonista-compositor 
brasileiro.Rio de Janeiro. UFRJ,1993. 
 
107 CAZES, Henrique. Choro, do quintal ao Municipal. São Paulo: ed. 34 1998. 
 
108 NOGUEIRA, Genésio. Dilermando Reis, Sua Majestade, o Violão. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Ed. do autor, 2000. 
 
109 TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular brasileira: da modinha à lambada. 6  
ed, revista e aumentada.São Paulo: Art Editora.1991. 
 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 156 

 

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. 

REILY, Suzel Ana. Hybridity and segregation in the Guitar Cultures of Brazil. In Guitar 

Cultures. Oxford, New York. 2001. 

TABORDA, Marcia Ermelindo. Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro 1830/1930.Rio 

de Janeiro.Civilização Brasileira.Rio de Janeiro. 2011. 

TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular brasileira: da modinha à 

lambada. 6  ed, revista e aumentada.São Paulo: Art Editora.1991. 

 
 

  

  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 157 

 

Karl Richter e os Ciclos Bach do Rio de Janeiro 

Marcelo Portela Nunes 
nunesmarc@hotmail.com 

 
Prof. Dr. Marcelo Fagerlande 

fagerlande@gmail.com 

 

Resumo: O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado em andamento, abordando a presença no 
Rio de Janeiro, do regente, organista e cravista alemão Karl Richter (1926-1981) nos Ciclos Bach 
realizados na Sala Cecília Meireles nas décadas de 1960 e 1970. Segundo críticas musicais especializadas 
do período mencionado, consultadas em fontes primárias, estes Ciclos constituíram o maior e mais 
importante evento ocorrido na referida sala de concertos. O objetivo da pesquisa é a documentação 
historiográfica destes Ciclos, bem como um levantamento de informações para a constatação de uma 
possível existência de um legado que este evento artístico possa ter deixado para futuras gerações.  

Palavras-chave: Ciclos Bach; Karl Richter; Sala Cecília Meireles.  

 
Karl Richter 

Karl Richter, regente, organista e cravista nasce na cidade de Plauen na 
região da Saxônia, Alemanha em 1926. Vindo de uma família de luteranos do norte do 
país, Richter estuda com profundidade a teologia luterana, mantendo-se fiel aos 
preceitos da religião (GOLOMB, 2004, p.55), e segue a tradição da chamada "Escola 
de Leipzig", o que viria influenciar diretamente sua visão e interpretação da obra de 
J.S.Bach.  

Segundo GOLOMB (2004, p.53), a Escola de Leipzig pode ser entendida 
como toda a associação de músicos que dirigiram o Thomanerchor (Coro da Igreja de 
São Tomás) ao longo do século XX, desde Karl Straube, que exerce as funções de 
organista e kantor110 da referida igreja entre os anos de 1902 até 1940, passando por 
Günther Ramin (1940-1956) até Erhard Mauersberger (1961-1971). A Escola inclui 
ainda o Kreuzchor em Dresden, dirigido por Rudolf Mauersberger (1931-1971) e outros 
estudiosos, destacando-se Arnold Schering (1877-1941).111 

A carreira musical de Karl Richter inicia-se já na sua infância quando em 
1937 ingressa no Kreuzchor em Dresden e paralelamente estuda órgão em Leipzig com 
Straube. Em 1949 é indicado para o cargo de organista na Thomaskirche (Igreja de 
São Tomás), sob indicação de seu professor Günther Ramin e eventualmente atuava 
como cravista realizando o baixo contínuo.  

Em 1951, com apenas vinte e cinco anos de idade, Karl Richter é convidado 
para exercer o cargo de kantor na Markuskirche (Igreja de São Marcos) em Munique. 
Ali encontra o coro misto "Heinrich Schütz", expandindo-o e então sendo rebatizado 

                                                           
110 Segundo o The New Grove Dictionary of Music and Musicians, o termo alemão kantor está relacionado ao 

diretor de música na Igreja Luterana, bem como o diretor musical de qualquer estabelecimento educacional que 

esteja ligado à igreja.  
111 GOLOMB (2004) situa a Escola de Leipzig em sua tese, especificamente ao longo do século XX, mas há de 

se entender, que tal movimento tem suas origens no século XIII com a fundação do Thomanerchor, e os primeiros 

"kantors" como Georg Rhau, que exerceu a função entre 1518 e 1520, bem como posteriormente Johann Hermann 

Schein, Johann Kulmau, Johann Sebastian Bach, entre outros. Ver "The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians" verbete "Leipzig 1.Church music." 
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em 1954 como Coro Bach de Munique. Logo após, Richter funda a Orquestra Bach de 
Munique.  

A partir de então, Karl Richter concilia sua função de kantor em Munique 
com uma sólida carreira internacional e numerosas gravações através do selo 
"Deutsche Grammophon".  

Convém observar que, a partir do início da década de 1960, começa a 
despontar um novo modelo para a interpretação da música barroca, a denominada 
"performance historicamente informada" (PHI), tendo como seus principais 
defensores Nikolaus Harnoncourt (1929-) e Gustav Leonhardt (1928-2012). As bases 
para tal performance encontram-se fundamentadas na necessidade de se reavaliar a 
interpretação da então denominada "música antiga", “recriando-a segundo o espírito 
do tempo em que foi concebida” (HARNONCOURT, 1998, p.18). 

Buscava-se com isso a tentativa de uma reconstrução da música dos séculos 
XVII e XVIII, direcionada por extensas pesquisas musicológicas e a proposta de um 
total antagonismo ao estilo interpretativo da música barroca em uso desde o início do 
século XX, inspirado na herança romântica vinda do século anterior. Fortes 
características estão relacionadas a esta nova prática, como uma maior liberdade 
improvisatória em relação à partitura, mudanças de articulação, padrão de afinação, 
uso de instrumentos originais ou cópias fiéis aos originais (HAYNES, 2007). 

Karl Richter mantém-se fiel ao seu estilo interpretativo, obtendo enorme 
receptividade pelo público que então começava a tomar contato com a nova PHI. Em 
entrevista concedida para o jornal "O Globo", Richter denuncia seu estilo performático 
citando alguns dos seus mentores e modelos de regência dizendo que  

Karl Straube, Günther Ramin, Furtwangler112 e Knappertsbusch113 Eles [sic] 
deixaram as marcas mais importantes na minha juventude. Com eles aprendi 
tudo quanto sei hoje. (6/09/75, Caderno Cultura, p.27)  

O estilo de Richter, ao confrontado com a PHI, passa a ser considerado 
pelos novos estudiosos em Bach como um gênero "antiquado" e "romântico". O 
regente explica sua opção  em não ter aderido ao novo estilo interpretativo 
considerando-o como um "modismo", e que o mesmo poderia causar "confusão"114. 
Segundo Richter, as modernas descobertas musicológicas levam a esta suposta 
confusão, pois não é possível existir uma interpretação baseada somente em regras, 
devendo-se valorizar essencialmente a expressão musical. (NYT, 1981)115 

GOLOMB (2004, p.52) cita o regente Helmuth Rilling116 que então aborda 
três formas distintas da interpretação de Bach: a tradição sinfônica, a performance 
histórica e os coros de igreja e os conjuntos instrumentais das congregações, 
principalmente das igrejas protestantes, em especial as luteranas. É importante 
observar que as duas principais instituições exponentes da obra de Bach, o 
Thomanerchor em Leipzig e o Kreuzchor em Dresden, optam por um misto de 
pesquisa histórica com a suposta tradição herdada de épocas passadas. Mesmo 
estando ligado à "Escola de Leipzig" (que em tese mantém a citada tradição), Karl 

                                                           
112 Wilhem Furtwängler (1886-1954), regente alemão, relacionado à Orquestra Filarmônica de Berlim.  
113  Hans Knapepertsbusch (1888-1965) regente alemão que atuou principalmente na Orquestra 
Filarmônica de Viena e no Festival de Bayreuth, especializando-se na obra de Richard Wagner.  
114 New York Times, ed. online publicada em 17/02/81. 
115 Ver site eletrônico "The New York Times", edição de 17/02/1981 
.http://www.nytimes.com/1981/02/17/obituaries/karl-richter-conductor-dies-at-54-leader-of-
munichbach-orchestra.html  Acesso em 4/12/2015 
116 Helmuth Rilling (1933- ), regente alemão fundador do Gänchinger Kantorei em 1954 e 
posteriormente o Bach-Collegium Stuttgart em 1965.  
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Richter adota um estilo de alta performance em suas execuções não admitindo coros 
congregacionais amadores bem como conjuntos orquestrais, e não aderindo aos 
preceitos da performance histórica.  

O crítico Zito Baptista Filho, na edição do jornal "O Globo" dos anos 70, cita 
que  

As interpretações de Karl Richter dramatizam ao extremo: suas exigências a 
todos, solistas vocais, coro e instrumentistas, levam à exaustão os intérpretes, 
impedidos, momento a momento, de não darem tudo de si para um realismo 
devastador. (15/11/76, Caderno Cultura, p.35)  

É bastante útil o texto de abertura do crítico Antonio Hernandez de "O 
Globo" sobre um concerto do Ciclo Bach de 1977, em que descreve de modo metafórico 
o estilo de Richter: 

La machine à coudre, que Colette identificava em Bach, começou a trabalhar 
em tempo lento. Era o Largo da Sonata para violino e cravo nº 5, em fá menor. 
Karl Richter estabelecia os pontos no cravo Neupert. (14/08/77, Caderno Rio, 
p.16)  

Renzo Massarani confirma a autoridade de Karl Richter, na época, perante 
a música de Bach em sua coluna musical do "Jornal do Brasil": "[...] É considerado o 
mais completo conhecedor da obra de Bach em todo o mundo." (17/08/70, Caderno 
B, p.4)  

Richter, que na América do Sul frequentava com regularidade as 
temporadas em Buenos Aires, a partir de 1966 passa a incluir o Brasil, em especial a 
cidade do Rio de Janeiro, na sua agenda anual de concertos acompanhado do elenco 
de solistas cantores alemães. Em duas temporadas do Ciclo Bach-Händel, nos anos de 
1976 e 1978, Karl Richter sobe ao palco da Sala Cecília Meireles acompanhado da 
Orquestra Bach de Munique.  

A Sala Cecília Meireles, a música barroca e os Ciclos Bach 
Gênese 

A história da sala de concertos tem sua origem na localização onde ainda no 
século XIX encontrava-se a confeitaria denominada Armazém do Romão, "com 
entrada pelo Beco do Império, rua lateral da Sala e que o passar do tempo batizou 
como Teotônio Regadas"117. Pouco ou nada se sabe sobre tal estabelecimento que 
inicialmente ocupava o terreno onde hoje se encontra a Sala Cecília Meireles.  

As primeiras notícias sobre o prédio que deu origem ao edifício remontam 
às últimas décadas do século XIX, localizado no Largo da Lapa para abrigar o Hotel 
Freitas construído em 1887 e que posteriormente mudando de administração, passa a 
denominar-se Grande Hotel em 1896. Estabelecimento respeitável, costumava receber 
como hóspedes políticos da época em que a cidade era o Distrito Federal, rivalizando 
em qualidade de serviços com o tradicional e renomado Hotel dos Estrangeiros, 
localizado próximo ao Largo do Machado. Por sua excelente localização próximo ao 
Passeio Público, Biblioteca Nacional (esta, teve seu atual prédio fundado 
posteriormente em 1910), ao Cassino Fluminense (atual prédio do Automóvel Clube 
do Brasil à Rua do Passeio, 90), era frequentado pela burguesia e políticos nacionais.  

                                                           
117 Consultar site eletrônico da Sala Cecília Meireles. 
http://salaceciliameireles.rj.gov.br/?page_id=5472 Acesso em 26/11/2015. 
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A história do Grande Hotel é escrita até o ano de 1939, quando a região da 
Lapa entra em franca decadência, em uma zona que abrigava a prostituição e a 
malandragem carioca. Neste ano o hotel fecha suas portas conforme notícia do "Jornal 
do Brasil" em sua edição de 12 de maio de 1939, na p.6: "Apogeu e Decadência"  

-Você não se recorda do velho Grande Hotel no Largo da Lapa?    

-Podemos considerá-lo uma tradição da cidade.    

-Ali tomaram aposentos o Campos Sales e o Afonso Pena, antes de assumirem 
a Presidência da República. Nele se hospedaram os parlamentares mineiros 
em sua quase totalidade, bem como os representantes de várias bancadas do 
Norte. Em suas dependências foram escolhidos novos Ministérios e 
resolvidas graves crises políticas...    

-Pois está fechado há muitos anos, após ter funcionado em seu andar térreo, 
uma tavolagem...    

-Que não o transformem em habitação coletiva! ... 

Após seu fechamento especula-se sobre a demolição do prédio, fato que é 
definitivamente descartado surgindo então o novo Cine Colonial, inaugurado em 1941. 
Possuía a mais alta tecnologia cinematográfica da época, dotado de grande conforto, 
tela de porcelana, ingressos a preços populares e exibia sempre os últimos 
lançamentos da temporada. O cinema manteve-se em funcionamento até 1965, 
encerrando por definitivo suas atividades.  

Surgimento da Sala Cecília Meireles 

No início da década de 1960, a cidade do Rio de Janeiro, perde o status de 
capital nacional com a inauguração de Brasília, porém ainda é considerada a capital 
cultural do país. Centro cosmopolita, lançador de modas e ideias, abriga importantes 
instituições culturais como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas-Artes, a 
Academia Brasileira de Letras, o Museu Histórico Nacional, Arquivo Nacional e o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

No que diz respeito à música, a cidade possuía poucos espaços disponíveis 
para tais produções culturais, sendo o Teatro Municipal e o Salão Leopoldo Miguez as 
principais sedes para tal manifestação. O primeiro, por suas grandes dimensões, 
abrigava com bastante conforto as montagens de óperas e balés, bem como grandes 
corpos sinfônicos e corais, porém um espaço demasiadamente amplo para a música de 
câmara. O segundo, apesar de sua excelente acústica e refinamento arquitetônico, era 
um auditório escolar aberto à toda e qualquer manifestação concertística de qualidade 
ou não, e padecia em não possuir um sistema de refrigeração o que fazia com que se 
tornasse uma sala extremamente tórrida e desconfortável para o público quanto para 
os artistas.  

Carlos Lacerda o então governador do estado da Guanabara, entre 1961 e 
1965, promove profundas mudanças de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. 
Grandes obras viárias são realizadas na cidade, como a abertura do túnel Rebouças, a 
criação do Aterro do Flamengo, alargamento da Avenida Atlântica, os primeiros 
estudos de viabilidade para o sistema de metrô, a construção do viaduto da Perimetral, 
a inauguração do Sistema Guandú, que poria fim à falta d'água, um problema crônico 
da cidade. Enfim, grandes obras que facilitariam a mobilidade urbana e o bem-estar 
social da população da Guanabara.    
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À época das futuras comemorações do IV Centenário da Cidade do Rio de 
Janeiro (1965), Lacerda, "homem de cultura, ex-estudante de violino e amante da 
música" (MARQUES, 2006), decide atender as solicitações do público carioca que 
ansiava por uma sala dedicada exclusivamente à música de concerto. O Rio de Janeiro 
até então não possuía um espaço adequado para formações camerísticas. Segundo o 
crítico  Renzo Massarani, a construção de uma nova sala iria    

descongestionar o superocupado Teatro Municipal, e criada exclusivamente 
para a orquestra e o coro (e a música de câmara) e para dar à vida concertística 
do Rio uma intensidade maior e portanto uma mais fecunda variedade de 
repertórios. (Jornal do Brasil, Caderno B, edição de 16/03/65, pg.2)   

Ao anúncio do então Governador, em dezembro de 1964, da desapropriação 
do edifício do Cine Colonial onde se instalaria a nova sala, o crítico Andrade Muricy 
entusiasticamente saúda a iniciativa, ratificando a verdadeira falta de uma sala de 
concertos adequada para a cidade. Apesar dos "pequenos e simpáticos" espaços 
alternativos de concerto, estes continuavam inapropriados, seja pelo tamanho 
reduzido, pela acústica, e pela falta de um piano em boas condições. (MARQUES, 
2006).  

Ainda Muricy, no "Jornal do Commercio", citado por MARQUES (2006, 
págs.20, 21), corrobora a antiga tese de uma necessária urgência na construção deste 
espaço, dizendo: "Há quanto tempo temos reclamado para o Rio de Janeiro, [capital 
cultural do país], um auditório de concertos!" 

Sob o ponto de vista político, entende-se que o então governador Carlos 
Lacerda, um homem ligado à temática cultural, estava em seu último ano de mandato 
e provavelmente pretendia deixar sua marca no campo da música, promovendo em 
tempo rápido e hábil, as diretrizes para a fundação da nova sala de concertos para a 
cidade. Assim, em dezembro de 1964, Lacerda desapropria o prédio do Cine Colonial 
e ali planeja instalar a mais nova sala de concertos da cidade do Rio de Janeiro.  

Após vários adiamentos, em 1 de dezembro de 1965 a Sala finalmente é 
aberta ao público, sob a direção do maestro Henrique Morelembaum, e com uma 
programação diversificada, na qual a primeira parte estava a cargo da atriz Maria 
Fernanda, filha da poetisa Cecília Meireles, e de Paulo Padilha. A segunda parte da 
inauguração contou com a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, 
com a regência de Mário Tavares e Nelson Freire como solista.    

Ao longo das décadas, a Sala se afirma como o grande centro musical do Rio 
de Janeiro com uma programação diversificada, desenvolvendo políticas de formação 
de público, popularizando a música erudita e atingindo em mesmo pé de igualdade as 
grandes salas de concertos internacionais no que diz respeito à sua programação, 
segundo jornais da época.  

Em matéria publicada no jornal "O Globo", (18/08/70, pág. 20), o crítico 
musical Antonio Hernandez, comenta o concerto do violoncelista Paul Tortelier, então 
participante do Ciclo Bach, edição do mesmo ano, e abre com o seguinte comentário:     

Melômano algum, bem informado, trocaria neste mês de agôsto o Rio de 
Janeiro por qualquer outra cidade do mundo: primeiro, o Beethoven de 
Arrau; depois as seis Suítes/Bach que Paul Tortelier completou ontem; hoje, 
o Trio de Trieste; amanhã, Karl Richter. São todos astros de primeira 
grandeza. E o público está correspondendo. A Sala Cecília Meireles estava 
quase lotada para aplaudir a seriedade total: no palco, um compositor - a 
essência da música-, um instrumento - o menos popular dos homofônicos -, 
um intérprete, um sábio, um poeta - o próprio Don Quixote, de Richard 
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Strauss e, também, visualmente, de Cervantes, com tôdas as qualidades e sem 
os defeitos.   

A música barroca no século XX 

Após um longo período em que novos estilos a suplantaram, como o 
Classicismo e o Romantismo, a música barroca, de um modo geral, após seu período 
de apogeu, voltou pouco a pouco a ser novamente executada. Musicistas como Wanda 
Landowska e Arnold Dolmetsch, nos primeiros anos do século XX, estavam na 
vanguarda da redescoberta da música barroca, com o resgate de repertório e 
instrumentos chamados antigos, que por um longo tempo permaneceram 
desconhecidos aos ouvidos do século XIX.  

Assim, a música barroca ressurge e com o fim da Segunda Guerra Mundial 
grandes pesquisas musicológicas se desenvolvem no sentido de resgatar a música dos 
séculos XVII e XVIII. Vivaldi tem toda sua obra sistematicamente catalogada e editada 
pela Casa Editrice Ricordi na Itália (KOLNEDER, 1978) e imediatamente conjuntos 
musicais como I Musici passam a registrar grande parte de sua produção instrumental. 
Karl Richter, já na década de 1950, torna-se o grande nome associado à música de 
Bach. Nikolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, na mesma época, dedicam-se a 
pesquisas musicológicas com embasamento histórico-científico para a elaboração de 
uma nova proposta interpretativa que se aproximasse ao pensamento retórico do 
período barroco.  

A música barroca atinge um momento de grande sucesso como consumo 
cultural ocidental na década de 1970 e no Brasil alcança a preferência do público de 
concerto. Segundo matéria publicada no "Jornal do Brasil" de 8/10/75, que discorria 
sobre a I Bienal de Música Contemporânea, há a informação de que uma pesquisa de 
opinião feita em 1974 na Sala Cecília Meireles, comprovou que   

[...]o barroco está em primeiro lugar no gosto do público. E que a música 
contemporânea vem logo em seguida, sobretudo junto ao público jovem, que 
constitui 80% da frequência média da Casa. (Caderno B, pg.8)  

Os Ciclos Bach 

Observa-se que ao longo da elaboração de suas temporadas anuais, a Sala 
Cecília Meireles mantém como premissa a diversidade musical, a divulgação de 
artistas nacionais sejam eles consagrados ou não, bem como o constante intercâmbio 
com artistas estrangeiros de relevância no cenário musical internacional.   

Outra iniciativa da Sala é a promoção de Ciclos ou Festivais que traçam um 
panorama de determinados compositores ou períodos estilísticos musicais.   

Com isso, em sua programação a Sala Cecília Meireles cria os Ciclos Chopin, 
Ciclos Beethoven, Ciclos Brahms, Ciclos Ravel, Ciclos Bach, Ciclos Música Nova, Ciclos 
de Música Francesa, Ciclo Barroco  e os Festivais Villa-Lobos, Festival Vivaldi, Festival 
Haydn, Festival Interamericano de Música, Festival das Américas, entre outros.  

Para a constatação de que possivelmente os Ciclos Bach tenham sido os 
mais importantes e relevantes já ocorridos na Sala, será feito um levantamento 
comparativo entre os outros ciclos em uma metodologia quantitativa ao longo da 
pesquisa e elaboração da respectiva dissertação  

Em março de 1966, com a mudança de governo no estado da Guanabara, o 
maestro Henrique Morelenbaum é substituído na direção da recém criada Sala Cecília 
Meireles pelo jornalista José Mauro Gonçalves (MARQUES, 2006). Uma de suas 
tarefas era "recriar" a Sala então fundada no ano anterior a toque de caixa, sem as 
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condições básicas de infraestrutura para tal. O prédio fora entregue precariamente o 
que fez com que longos oito meses fossem necessários para sua finalização.   

Assumida a direção, Gonçalves cria o cargo de "diretor musical" da Sala, 
nomeando o musicólogo Ayres de Andrade. Membro da Academia Brasileira de 
Música, Andrade tem uma formação pianística interrompida "devido a acidente que 
lhe afetou a mão direita". Sua maior realização na pesquisa musicológica foi a edição 
em 1967 da obra "Francisco Manuel da Silva e seu tempo", obra em dois volumes e 
referência para o entendimento da música carioca do século XIX.118 

Grande entusiasta e admirador da música do Padre José Mauricio bem 
como de Johann Sebastian Bach, Ayres de Andrade idealiza, para o primeiro ano de 
sua gestão frente à direção musical, um ciclo de concertos dedicado ao Kantor de 
Leipzig. Tal ciclo estava estruturado em uma série de quatro concertos no mês de 
novembro de 1966, com um elenco de músicos brasileiros e que iria abranger um 
apanhado das obras mais representativas de Bach, como alguns dos Concertos de 
Brandenburgo, cantatas, concertos para teclado, para violino, e coroando o concerto 
final, a primeira audição no Brasil das três primeiras cantatas do Oratório de Natal 
BWV 248. A grande novidade para o público brasileiro seria a vinda ao país pela 
primeira vez de Karl Richter, então a grande autoridade na música de Bach e que, 
desde 1962, fazia aparições anuais no Teatro Colón de Buenos Aires, atuando com 
artistas locais (MARTIN, 2005,p.11).  

Em sua estreia brasileira Richter estava acompanhado dos "quatro 
primeiros cantores da ópera de Munich",Antonia Fahberg, Norma Lerer, Güntner 
Morbach e John Van Kesteren - (Jornal do Brasil, 25/11/66, Caderno B, p.6), da 
Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e do Coro da Associação de Canto Coral, 
preparado pela sua regente titular Cleofe Person de Matos. O mesmo concerto fora 
apresentado em 30 de novembro de 1966 e uma repetição no dia seguinte no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro.  

O crítico do "Jornal do Brasil" Renzo Massarani enfatiza o grande sucesso 
do empreendimento de Ayres de Andrade em matéria assinada no mesmo jornal em 
2/12/66 quando diz  

E finalmente Karl Richter[...] foi o herói da emprêsa que Aires de Andrade, 
José Mauro Gonçalves e Cleofe Person de Matos quiseram, e que fechou 
triunfalmente a primeira temporada da Sala Cecília Meireles. (Caderno B, 
p.2)  

Ainda no final de sua coluna, Massarani avisa aos leitores que: "Não sei se 
a notícia deveria ser mantida em segrêdo: mas, em 1967, Richter voltará ao Rio com 
seus solistas, para a Paixão de São Mateus." 

O II Ciclo Bach, previsto para o ano seguinte, por motivos desconhecidos 
não foi levado à cena na Sala Cecília Meireles, ainda que estivesse programado para o 
mês de novembro (Jornal do Brasil, 26/10/67, Caderno B, p.7).  

Em julho de 1968, sob a colaboração da Embaixada da Alemanha no Brasil 
e do Instituto Cultural Brasil-Alemanha em comemoração ao segundo aniversário de 
abertura da Sala Cecília Meireles, realiza-se então a segunda edição do Ciclo Bach, 
igualmente apoiado em um grande elenco nacional mas que começava a receber 
músicos de fama internacional, como o violoncelista Paul Tortelier. Organizado em 
uma série de nove concertos, o II Ciclo recebe novamente o regente e cravista Karl 
Richter, que viria coroar o encerramento do evento com os dois concertos finais.  

                                                           
118 Ver site eletrônico da Academia Brasileira de Música. 
http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=rayres-de-andrade&id=142 Acesso em 27/11/15  
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Pela primeira vez no Brasil ouviu-se na versão integral a Paixão Segundo 
São João, BWV 245, com Richter regendo ao cravo, e novamente acompanhado por 
seus solistas cantores (Maria Stader, Norma Lerer, John Van Kesteren e Ernest Gerold 
Schramm), a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Coro da 
Associação de Canto Coral.   

No concerto final, Richter apesenta dois concertos da série dos 
Brandenburgos (3 e 6), o concerto para cravo em ré menor BWV 1052, como solista e 
regente, e a cantata BWV 189 para tenor e orquestra.  

A grande novidade para o ano de 1968 foi a aquisição pela Sala Cecília 
Meireles de um moderno cravo de concertos, da marca J. C. Neupert, de Bamberg, 
Alemanha, que seria utilizado por Karl Richter durante o Ciclo. A direção da Sala segue 
as orientações de Richter para a compra do cravo modelo "Bach". Até então, nenhuma 
sala de concertos no Brasil possuía um instrumento deste padrão, que à época era 
bastante aceito e utilizado por cravistas brasileiros e estrangeiros que vinham ao Brasil 
para seus recitais.  

Novamente as críticas especializadas são bastante favoráveis acerca do II 
Ciclo Bach e o sucesso é tamanho perante o público carioca que Renzo Massarani do 
"Jornal do Brasil" contraria o senso comum dizendo que  

As assinaturas para o Ciclo Bach [...] estão abertas na bilheteria da Sala Cecília 
Meireles, com uma procura que desmente certas afirmações bôbas sôbre o 
desinterêsse do público carioca para com a música de classe. (16/7/68, 
Caderno B, p.2)  

A partir deste II Ciclo, o evento adquire tamanha importância e proporção, 
que passa a se tornar algo constante no calendário anual de concertos da cidade do Rio 
de Janeiro e programa fixo da Sala Cecília Meireles. A abertura de matéria do "Jornal 
do Brasil", em seu Caderno B, do dia 4/8/68, diz que  

[...] O interêsse que cerca o Ciclo Bach desde a sua primeira realização em 
1966 fez com que a direção da Sala decidisse inclui-lo todos os anos em sua 
programação. Este é o segundo.  

Com isso, nos anos sucessivos de 1969 e 1970, são realizadas as III e IV 
edições do Ciclo Bach sempre nos meses de julho e agosto, em coincidência com o 
recesso estival no hemisfério norte, contando com isso com a regular presença de Karl 
Richter nos Ciclos.  

No início do ano de 1971 José Mauro Gonçalves e Ayres de Andrade deixam 
a direção da Sala Cecília Meireles e assumem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Chagas Freitas, o novo governador do estado da Guanabara, toma posse neste mesmo 
ano e decide aplicar um modelo de gestão de dinamismo exemplar no então decadente 
Teatro Municipal. Ali as temporadas se tornavam cada vez mais empobrecidas, os 
corpos artísticos necessitavam de renovação, e a Sala era o grande espaço de concertos 
que refletia esse desejo de mudanças e modernidade no tradicional teatro carioca.    

Apesar dos Ciclos Bach terem tomado uma dimensão que aparentemente 
não dependiam  mais da antiga direção da Sala para que fossem realizados, é bastante 
sintomático que com a saída do grande artífice deste evento, Ayres de Andrade, abriu-
se um hiato na regularidade anual dos Ciclos.  

Não se sabe exatamente quais motivos levaram Jacques Klein, o novo 
diretor da Sala Cecília Meireles a partir de 1971, a não reeditar com a habitual 
regularidade os Ciclos Bach com a presença de Karl Richter. Foi realizado no mês de 
novembro de 1973 um pequeno Ciclo Bach de apenas duas récitas com a Orquestra de 
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Câmara da Rádio MEC, com entrada franca ao público, e que segundo pequena 
matéria publicada no "Jornal do Brasil", este Ciclo homenageava àqueles trazidos à 
cena anteriormente por Ayres de Andrade. (4/11/73, p.5)    

Houve um planejamento para a vinda de Richter junto à Orquestra Bach de 
Munique em 1972, para a realização do Ciclo (O Globo, 31/1/72, p.10), e 
posteriormente em 1974 (O Globo, 17/12/73, p.24). Ambas as edições jamais foram 
realizadas.119  

Ao final de 1973 Isaac Karabtchevsky deixa a direção musical da Sala Cecília 
Meireles e Jacques Klein convida a pianista e professora Myrian Dauelsberg para 
assumir o cargo que ficara vago na ocasião.   

No dia 26 de outubro de 1974 Ayres de Andrade morre vítima de uma 
trombose cerebral, e gera grande consternação no meio musical carioca. Em um 
depoimento ao Jornal do Brasil, a diretora artística da Sala, Myrian Dauelsberg, conta 
que soube da morte de Ayres de Andrade no momento em que iniciava contatos com 
Karl Richter para reviver os Ciclos Bach criados por Ayres em 1966. Disse que ao 
receber o convite de Jacques Klein para assumir a direção musical, hesitou, levando 
em conta  tamanha responsabilidade, e que só pode entender a real importância do 
cargo, quando avaliou o que o trabalho de Ayres representou para o cenário musical 
do Rio de Janeiro. (1/11/74, Caderno B, p. 2)  

A partir da temporada de 1975, Myrian Dauelsberg reedita os Ciclos Bach 
nos mesmos moldes e proporções que Ayres de Andrade havia criado quase uma 
década antes. Karl Richter é a figura central da programação que nesta edição conta 
com a participação de nomes como Aurèle Nicolet e Pierre Fournier, bem como a 
Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra 
de Câmara da Rádio MEC e a parceria com o Coro da Associação de Canto Coral de 
Cleofe Person de Matos. Para a realização dos Ciclos, em 1975, a Sala Cecília Meireles 
contou com a colaboração do Instituto Cultural Brasil-Alemanha.  

As grandes novidades para o Ciclo de 1976, foram a inclusão de Händel 
como compositor homenageado, passando a ser denominado Ciclo Bach-Händel, bem 
como a estreia carioca da Orquestra Bach de Munique. Neste ano, a realização do Ciclo 
contou com o patrocínio do Jornal do Brasil que na ocasião comemorava seus oitenta 
e cinco anos de fundação e copatrocínio do Instituto Goethe de Munique. Dauelsberg 
conta que não obteve auxílio da Embaixada da antiga Alemanha Federal que já havia 
atuado no Ciclo do ano anterior. (Jornal do Brasil, 17/8/76, Caderno B, p. 4)  

O Ciclo Bach em definitivo tornou-se um evento obrigatório da agenda 
cultural do Rio de Janeiro, tornando-se algo quase mitificado. Em extensa reportagem 
assinada por Liana Ximenes na revista "Domingo" do "Jornal do Brasil", de 12/9/76, 
p.12 intitulada "Lazer no Rio: Um problema sério na cidade que já foi maravilhosa", 
o então diretor do Departamento Estadual de Cultura Paulo Afonso Grisolli, questiona 
o significado de "lazer" como  

E o que é lazer, afinal? É jogar pelada no fim de semana? É ir à praia e torrar-
se ao sol? É assistir a um jogo no Maracanã? É fazer fila para comprar ingresso 
e finalmente conseguir assistir aos concertos do Ciclo Bach na Sala Cecília 
Meireles?  

                                                           
119 Segundo depoimento obtido através da professora e cravista Helena Jank, aluna de Karl Richter em 
Munique na década de 1960, em 1971 Richter sofre um infarto e a partir da metade da década de 1970, 
começa a ter problemas de visão que quase o levaram à cegueira. Possivelmente esses fatores tenham 
influenciado para o hiato ocorrido entre as edições de 1970 e 1975. 
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Em 1977 o Ciclo Bach-Händel toma um caráter essencialmente camerístico 
com a participação de Richter acompanhado pelos flautistas Jean Pierre Rampal e 
Aurèle Nicolet, pelo gambista Johannes Fink e pelo violinista Kurt Guntner. Pela 
primeira vez o público carioca teve a oportunidade de assistir Karl Richter atuando 
como organista em disputados recitais realizados no Salão Leopoldo Miguez da Escola 
de Música da UFRJ. O Jornal da Brasil novamente patrocina o evento em parceria com 
a Souza Cruz e Funterj. Segundo Ronaldo Miranda, a opção camerística deu-se 
decisivamente pela falta de patrocínio do Instituto Goethe que já havia atuado no ano 
anterior com a vinda da Orquestra Bach de Munique. (Jornal do Brasil, 12/8/77, 
Caderno Serviço)  

O ano de 1978 foi marcado pela última edição do Ciclo Bach-Händel, 
patrocinado pelo Jornal do Brasil e Funterj, Karl Richter veio novamente 
acompanhado de sua Orquestra Bach de Munique numa programação que culminou 
com o Oratório de Natal BWV 248, exatamente como o encerramento de sua primeira 
aparição no Rio de Janeiro em 1966. O crítico Luiz Paulo Horta, do "Jornal do Brasil", 
sugere uma possível decadência dos Ciclos a partir desta edição, quando aponta para 
um visão onde o público reconhece a qualidade e importância dos eventos, quando nos 
mesmos estão presentes nomes pródigos. O elenco de artistas passa a ser algo já 
habitual do público carioca, e Karl Richter, ainda que no auge de sua maturidade e 
fama internacional, não desperta com tanto entusiasmo o sabor da novidade aos 
ouvidos acostumados há mais de uma década ao estilo do regente. Paralelamente, 
Horta indaga o quanto as sucessivas temporadas do Ciclo possam ter contribuído para 
um legado e desenvolvimento do músico nacional. (22/8/78, Caderno B, p. 2)  

De fato, os Ciclos não serão mais reeditados e Karl Richter retorna ao Brasil 
pela última vez em dezembro do ano seguinte, onde encerraria um Encontro 
Internacional de Instrumentistas de Cordas, apoiado por um conjunto orquestral 
formado por alguns dos mais relevantes músicos nacionais em atividade na época.  

Morre prematuramente aos 54 anos, em 15 de fevereiro de 1981 vítima de 
um ataque cardíaco.  

O Estilo Interpretativo de Karl Richter 

O conceito de "estilo", pode ser entendido sob diversos pontos de vista. 
Tanto aquele ligado ao período histórico, onde há distinção, ordenação e generalidades 
composicionais, como por exemplo, os estilos de composição que caracterizam 
determinado autor e sua época, como também questões ligadas a possibilidades 
idiomáticas específicas, como o estilo polifônico, o estilo cromático, etc.     

A visão abordada neste artigo refere-se àquela que faz a distinção entre as 
diversas formas nas quais as obras musicais são interpretadas, de acordo com as 
tradições temporais e elementos cognitivos de performance.     

Para se entender o estilo interpretativo de Karl Richter convém, ainda de 
forma sucinta, entender as origens de tal, que remontam à herança romântica do 
século XIX, com a tradição das grandes orquestras e conjuntos corais.  

O musicólogo Bruce Haynes, na sua obra "The End of Early Music" (2007) 
traça um amplo panorama histórico de como os estilos interpretativos se 
desenvolveram ao longo dos séculos, de forma a entender suas origens bem como todo 
o embasamento teórico para o desenvolvimento da interpretação historicamente 
informada a partir do início da década de 1960.    
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Haynes (2007) classifica especificamente três formas distintas de 
interpretação da música histórica120: o estilo romântico, o moderno e o estilo de época, 
e como suas influências determinaram a interpretação da referida música em um 
contexto temporal, ou seja, o gosto da época (situando-se entre a segunda metade do 
século XIX e as primeiras décadas do século XX) refletindo na performance e trazendo 
para si as características próprias do período em que era executada. Haynes utiliza a 
palavra "estilo", de uma maneira ampla, para definir as distinções e/ou generalidades 
existentes nas três formas interpretativas por ele classificadas. 

Vamos nos ater em especial aos dois estilos: o romântico e o moderno, 
sendo que a performance histórica, no corpo deste artigo, terá um aspecto apenas 
comparativo ao estilo de Richter, de acordo com sua temporalidade e concomitância 
ao estilo moderno. 

Analisaremos a seguir as definições propostas por HAYNES (2007) para a  
interpretação específica da música retórica sob o olhar de dois dos estilos distintos por 
ele classificados e supracitados. Nota-se claramente o conceito do cronocentrismo 
existente nestes dois estilos, onde a estética do século XIX eclipsou de forma 
considerável o espírito da música dos séculos XVII e XVIII, assim como a modernidade 
do século XX propôs uma visão bastante rígida, em grande contraste com a eloquência 
original da música barroca.    

O estilo romântico 

O estilo romântico, segundo HAYNES (2007), é o único que não se 
perpetuou contemporaneamente, tornando-se de fato extinto. Sua origem remonta às 
primeiras décadas do século XIX, sob o domínio das novas estéticas que surgiam entre 
os artistas e intelectuais da época com o movimento romântico.     

Por um longo período o estilo romântico influenciou gerações de músicos 
em interpretações permeadas de elementos do caráter da época, não havendo qualquer 
tipo de preservação e preocupação com os modelos representativos dos séculos 
anteriores, ou seja, as características próprias da música originária destes períodos 
foram substituídas pelo gosto do século XIX.    

Haynes (2007, p.68) define algumas das características da performance 
romântica, que se mostram bastante anacrônicas para a interpretação da música 
barroca e que representam com clareza os ideais do século XIX no que diz respeito à 
arte musical:    

 Portamento, bastante aplicado aos instrumentos de corda   

 Grande legato  

 Falta de precisão ainda que sem intenção   

 Tempos mais lentos que os utilizados atualmente   

 Não há hierarquia métrica, e sim, ênfase nas marcações  

 Fraseado baseado na melodia   

 Caráter solene   

 Expressividade   

 Uso controlado do vibrato   

 Acentos agógicos constantes  

 Rubato   
 

                                                           
120  Tenhamos este conceito de "música histórica" como toda arte musical produzida em períodos que 
não sejam o atual, aquilo que foge à contemporaneidade.      
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Cronologicamente considera-se que o estilo romântico permanece em 
prática aproximadamente entre os primeiros anos do século XIX até às primeiras 
décadas do século XX, cedendo lugar então ao novo estilo moderno. 

O estilo moderno 

Na ordem sucessória proposta por Haynes, o novo estilo moderno começa 
a despontar por volta das primeiras décadas do século XX. O "The New Grove 
Dictionary of Music & Musicians" cita o verbete "stile moderno" como "um termo 
bastante usado, em antítese ao stile antico, para se referir à música da igreja composta 
depois de 1600, em um estilo atualizado."    

Já no verbete "modernism", o Grove Dictionary define como sendo a mais 
nova forma em teoria estética, composição e práticas interpretativas próprias da 
tradição do século XX. Richard Wagner é tido como o marco delimitador entre a 
estética romântica e a moderna, Anteriormente a Wagner "modernismo" era 
entendido como aquilo que fosse "novo", "recente", "contemporâneo", e dentro da 
estética wagneriana, "moderno" é entendido como a contraposição à música absoluta.    

Em qualquer das definições citadas, o significado de "moderno", 
"modernismo" ou "modernidade", nos remete ao ideal de um rompimento com o 
passado, à suplantação de estéticas, idéias ou paradigmas que se encontravam 
exauridos e que já não correspondem ao gosto vigente.     

No contexto deste artigo, o "moderno" será entendido como o novo estilo 
de interpretação da música histórica, que sucedeu àquela estética anteriormente em 
prática do século XIX com seus ideais românticos e a adequação da referida música 
dos séculos anteriores para esta linguagem de cunho cronocentrista.    

O estilo moderno, que então entra em vigor nas primeiras décadas do século 
XX, era claramente uma reação à estética romântica que por muitos já era considerado 
como algo ultrapassado e de caráter extremamente sentimental, o que não condizia 
com a nova visão de mundo despertada no século XX, especialmente após a Primeira 
Guerra Mundial.    

Haynes (2007) sugere que o novo estilo moderno comparativamente surgiu 
como total forma de antagonismo ao estilo romântico, e tudo nele era visto como uma 
reação à prática vinda do século XIX que estava por se extinguir. Questões agógicas, 
rítimicas, fidelidade à partitura, um caráter impessoal de interpretação, eram marcas 
registradas do estilo moderno que aflorava nas primeiras décadas do século XX. Os 
modernistas são caracterizados pela rigidez e criticam o sentimentalismo e liberdade 
expressiva excessiva atribuída aos românticos.    

O autor destaca algumas das características próprias do estilo moderno que 
vemos a seguir:    

 Legato sem emendas  

 Vibrato contínuo e forte   

 Longo fraseado  

 Falta de hierarquia nos tempos  

 Tempos inflexíveis e precisos  

 Dissonâncias não são acentuadas  

 Igualdade nas semicolcheias   

 Austeridade   

 Antissentimentalismo  
Haynes (2007) estabelece o período pós Segunda Guerra Mundial como 

sendo aquele onde o estilo moderno se afirma e então passa a ser o modelo de execução 
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para toda e qualquer música, seja ela a música retórica, a romântica, ou a 
contemporânea, ignorando as particularidades de cada uma delas e criando um padrão 
interpretativo. Em sua concepção este estilo tem a força de represar as singularidades 
tanto do estilo romântico quanto da música eloquente, que com suas especificidades  
se caracterizam pela liberdade interpretativa.   

O estilo de Karl Richter 

Karl Richter adota um estilo próprio (GOLOMB, 2004,p.55), ainda que 
seguidor da Escola de Leipzig e adepto do estilo moderno de performance.  

Elementos articulatórios que, segundo Richter, se caracterizam como 
excessivamente românticos e portanto inapropriados à interpretação de Bach, são 
explicitamente dispensados, como os rubati, crescendi e diminuendi, mas ao mesmo 
tempo adota o legato, e o uso do vibrato nos instrumentos de cordas (GOLOMB, 
2004,p.56).  

Paradoxalmente, Richter sendo herdeiro da tradição de Leipzig, utiliza coro 
misto com vozes femininas e com grande quantidade de cantores e igualmente 
orquestra com grande massa sonora (em média cento e cinquenta integrantes no 
total)121. Ao mesmo tempo, Richter como organista prioriza os instrumentos barrocos, 
utilizando regularmente os instrumentos construidos por Karl Joseph Riepp em 1766 
e instalados na Basílica de Ottobeuren122, próximo à Munique e orienta em 1967 a 
construção do "Ott-Orgel" na Igreja de São Marcos em Munique, com uma sonoridade 
que remete aos órgãos do século XVIII.123 Utiliza normalmente modernos cravos 
industriais da empresa J.C.Neupert, em modelos que não seguem padrões  históricos 
e com sonoridade distinta dos instrumentos barrocos,  dotados de até cinco pedais que 
mudam padrões dinâmicos do instrumento.  

GOLOMB (2004, p.57) afirma que o estilo de Richter está repleto de clareza, 
precisão e sobriedade, e que seu pensamento interpretativo se opõe ao romantismo 
nesse sentido. Na verdade, o estilo de Richter vigorou por muitos anos como um 
padrão interpretativo, e somente passou a ser classificado como sendo um artista 
"romântico", quando comparado à performance historicamente informada, que surge 
a partir da década de 1960. Percebe-se também uma larga dramaticidade expressiva 
se comparado a outros regentes da época, como Fritz Werner124, que abriria as portas 
para Harnoncourt e Leonhardt.  

Ainda GOLOMB (2004,p.58) defende que Richter associava ao mesmo 
tempo elementos modernistas e românticos, mas que ao longo de sua carreira, o estilo 
foi gradativamente sofrendo modificações. Inicialmente percebe-se precisão e rigidez, 
agregando ao mesmo tempo elementos obtidos durante sua formação inspirados em 
seus mestres, bem como características próprias criadas por ele. Richter adotava 
tempos mais rápidos e rigorosos se comparados com outros executantes 
contemporâneos a ele. A partir da década de 1970 adota forte expressividade (grande 
legato) e um caráter mais romântico (flexibilidade rítmica e dinâmica).  
 

                                                           
121  Revista "Der Spiegel" on line, edição digitalizada de 24/11/1965. 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46275119.html Acesso em 2/12/2015. 
122 Ver site eletrônico: http://www.pfarrei-ottobeuren.de/Basilika/Orgeln.html  Acesso em 2/12/2015  
123 Ver site de Markuskirche auf München: http://www.markuskirche-muenchen.de/orgel  Acesso em 
2/12/2015 
124 (1898-1977). Regente, organista e compositor alemão e fundador do  "Heinrich-Schütz-Chor 
Heilbronn", em 1947. 
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Conclusão  

A criação de uma nova sala de concertos na cidade do Rio de Janeiro vem 
atender à uma necessidade e demanda existentes na década de 1960. De fato, a cidade 
não contava com espaços de concertos adequados que pudessem atender as 
especificidades da música camerística, seja em acústica, níveis de conforto, 
instrumentos disponíveis, e temporadas concertísticas regulares.   

A conjuntura político-cultural da época favoreceu a fundação da Sala Cecília 
Meireles, com a política adotada pelo então governador Carlos Lacerda, de 
manutenção da cidade como capital cultural do país e "vitrine da nação". Através de 
ações culturais fomentadas pelo governo estadual à época houve incentivos para a 
criação de museus, institutos culturais e tornando a cidade um grande canteiro de 
obras que melhorariam consideravelmente sua infraestrutura.   

Indiscutivelmente o surgimento da Sala delimita um marco para a história 
da música de concerto no Brasil, desenvolvendo um papel inovador, crítico, e 
colocando a cidade em pé de igualdade com os grandes centros mundiais no que diz 
respeito à quantidade e qualidade de artistas que ali passaram a atuar.  

Karl Richter, um dos grandes nomes do cenário musical internacional a 
partir da década de 1950, e que segundo críticas de seu tempo o consideravam o maior 
especialista na música de J.S. Bach de sua época, foi um dos habituais hóspedes do 
palco da Sala Cecília Meireles. Figura central dos Ciclos Bach, Richter possuía um 
estilo interpretativo próprio, absorvendo tanto elementos da tradição musical-
religiosa de Leipzig, quanto características delimitadoras do estilo moderno de 
performance.  

Em um mundo no qual os parâmetros interpretativos para a música barroca 
estavam fundamentados em elementos remanescentes ainda do século XIX, e a 
incipiente performance historicamente informada ensaiava seus primeiros passos, 
Richter ocupa lugar primordial na divulgação da música de Bach no século XX, 
independentemente do fato de que novas visões interpretavas surgiram e se 
estabeleceram atualmente.  

Referências 

ABM- Academia Brasileira de Música. Disponível em: 

http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=rayres-de-andrade&id=142. Acesso em 

dezembro de 2015.  

BLAKE, Wilson, BUELOW, George J., HOYT, Peter A. Verbete: Rhetoric and Music In: 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Ed. online 

www.oxfordmusiconline.com, 2001 

BOTSTEIN, Leon Verbete: Modernism, In: The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. Ed. online www.oxfordmusiconline.com, 2001 

CAVALCANTI, Nireu Oliveira. Araújo Porto Alegre e o patrimônio arquitetônico do Rio de 

Janeiro. Revista Museologia e Patrimônio, PPGPMUS- UNIRIO, Vol.I, nº1. Jul/dez de 2008. 

Disponível em:  

http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/9/21  
Acesso em dezembro de 2015  

DER SPIEGEL. Edição de 24/11/1965. Disponível em: 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46275119.html  Acesso em dezembro de 2015.  

http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=rayres-de-andrade&id=142
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/9/21
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46275119.html


  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 171 

 

GOLOMB, Uri. Expression and Meaning in Bach Performance and Reception: Examination 

of the B minor Mass on Record. PhD Dissertation. The Music Faculty, Cambridge University, 

King's College: Cambridge UK, 2004 

GRIFFITHS, Paul. A Música Moderna; tradução de Clóvis Marques 2.ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2011.  

HARNONCOURT, Nicolau. O Discurso dos Sons: caminhos para uma nova compreensão 

musical. Tradução Marcelo Fagerlande, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1998.   

HAYNES, Bruce.The End of early Music. A Period Performer's History of Music. New York, 

NY, USA: Oxford University Press, 2007.  

INEPAC- Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Disponível em: 

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/290 Acesso em dezembro de 

2015.  

JORNAL DO BRASIL. Edições de 1966 a 1980. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 

Nacional, Hemeroteca Digital Brasileira. Disponível em:   

http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx Acesso em novembro de 2015.  

KOLNEDER, Walter. Antonio Vivaldi. Tradução Carlo Pinelli. Milano, Italia: Ed, Rusconi 

Libri S.p.A., 1978.  

MARKUSKIRCHE AUF MÜNCHEN. Disponível em: http://www.markuskirche-

muenchen.de/orgel  Acesso em dezembro de 2015.  

MARQUES, Clóvis. 40 Anos de Música: Sala Cecília Meireles. Rio de Janeiro: Associação 

dos Amigos da Sala Cecília Meireles, 2006.    

MARTIN, Johannes. Karl Richter in München. 1951-1981. Dettelbach, Deutschland: 

Conventus Musicus, 2005. 

O GLOBO. Edições de 1966 a 1980. Rio de Janeiro:  Disponível em:   

http://acervo.oglobo.globo.com  Acesso em novembro de 2015.  

SALA CECÍLIA MEIRELES. Disponível em: 

http://salaceciliameireles.rj.gov.br/?page_id=5472 Acesso em novembro de 2015.  

STAUFFER, George B. Verbete: Leipzig- 1 Church music, In: The New Grove Dictionary of 

Music and Musicians, Ed. online www.oxfordmusiconline.com, 2001 

THE NEW YORK TIMES. Edição de 17/2/1981. Disponível em: 

http://www.nytimes.com/1981/02/17/obituaries/karl-richter-conductor-dies-at-54-leader-of-

munich-bach-orchestra.html Acesso em novembro de 2015.   

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/290
http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx
http://www.markuskirche-muenchen.de/orgel
http://www.markuskirche-muenchen.de/orgel
http://acervo.oglobo.globo.com/
http://salaceciliameireles.rj.gov.br/?page_id=5472
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://www.nytimes.com/1981/02/17/obituaries/karl-richter-conductor-dies-at-54-leader-of-munich-bach-orchestra.html
http://www.nytimes.com/1981/02/17/obituaries/karl-richter-conductor-dies-at-54-leader-of-munich-bach-orchestra.html


  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 172 

 

Sebastião Sampaio e o Rio “chic” nas festas de inverno 
da belle époque carioca 

Thadeu de Moraes Almeida 
thadeu.malmeida@gmail.com 

 

Maria Alice Volpe 
volpe@musica.ufrj.br 

 

Antonio José Augusto 
antoniojaugusto@musica.ufrj.br 

 

Resumo: A conferência-concerto “A evolução musical no Brasil”, conduzida por Sebastião Sampaio, 
ocorreu em maio de 1914, no Restaurante Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um 
acontecimento revestido de simbolismo para a elite letrada carioca que pretendia atrelar o pensamento 
de modernidade brasileira às correntes políticas, intelectuais e artísticas dos países europeus. Este 
encontro pretendia oferecer ao público um histórico do desenvolvimento da música no Brasil desde o 
período colonial até o início do século XX sob a luz do pensamento positivista e evolucionista que 
inspirava os meios intelectuais da primeira República. Desse modo, podemos observar através desse 
evento de forte repercussão na imprensa da época as matrizes que impulsionavam a tentativa de 
construção de uma narrativa de nossa história musical e a consagração dos artistas dignos de serem 
reconhecidos – no entendimento deste segmento social – como os fundadores da nossa música 
nacional. 

Palavras-chave: Música Brasileira; Historiografia musical brasileira; Belle époque carioca; Sebastião 
Sampaio; João Octaviano Gonçalves; Frederico Nascimento Filho. 

 
Desde os primeiros anos da República, a elite brasileira buscava uma 

modernização pautada nos padrões europeus. Para esssa elite havia um contraste 
enorme entre o estágio “civilizatório” europeu e o brasileiro. Entre as várias estratégias 
pensadas, havia até a tentativa de alterar a data do carnaval carioca transferindo 

esse evento popular para o inverno devido às altas temperaturas do princípio 
do ano; e a medida mais curiosa, ocorrida em 1909, quando há a proibição da 
fantasia de índio, muito usada pelas já citadas camadas mais desfavorecidas 
economicamente do Rio de Janeiro. A elite carioca desejava importar práticas 
utilizadas no carnaval de Veneza, como as fantasias de arlequim, pierrô e 
colombina, pessoas nos automóveis a desfilarem pelas ruas da cidade, brigas 
de confetes... Aspectos considerados mais refinados pelas classes 
dominantes.125 

 Ser chic era o tom principal do momento. Falar francês, inovar o guarda 
roupa, principalmente se fosse um tecido ou uma peça vinda de algum país europeu, 
promover encontros nas casas e salões para o chá da tarde...  

 Quando chegava o inverno na cidade carioca a alta sociedade carioca 
agitava-se para distribuir o seu tempo entre os mil atrativos que de todos os lados 
surgiam. Podemos observar na imagem abaixo, um aspecto da conferência-concerto 
“A evolução musical no Brasil” reconhecida como um desses eventos de fina 
espiritualidade e, por isso, local onde os participantes eram distinguidos como uma 
elite magnífica e bem representada.126 
                                                           
125 FERREIRA, 2003. 
126 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
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Fig. 1. Aspecto do público presente na conferência A evolução musical no Brasil (Revista da Semana, 6 
de junho de 1914). 

 

A conferência conduzida por Sebastião Sampaio, ocorreu em 27 de maio de 
1914, no Restaurante Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro127, e marcou o 
início das comemorações de inverno daquele ano. O conferencista era tesoureiro do 
Instituto Nacional de Música e secretário do jornal A Notícia (RJ), considerado um 
dos jornalistas mais respeitados, tanto pelos “primores de sua inteligência quer pela 
afabilidade do seu trato, quanto por sua forma literária e pura ao saber bem expressar 
tudo quanto escreve”.128 

Essa conferência o colocava em primeiro plano dentre os conferencistas 
literatos daquele momento. Dentre suas qualidades como escritor destacava-se sua 
alta capacidade de síntese e sua segura argumentação histórica ao discorrer sobre a 
música brasileira “desde o batuque agreste do selvagem até a formosa expressão lírica 
do Abul, de Alberto Nepomuceno”.129 

Esse reconhecimento favorecia para que sua conferência fosse facilmente 
qualificada como uma “delicada festa de elegância e de arte”130 que pretendia oferecer 
ao público um histórico do desenvolvimento da música no Brasil desde o período 
colonial até o início do século XX. Iniciando pelos autos de Anchieta, as modinhas 
brasileiras na corte de D. Maria I, em Portugal, e os músicos de D. João VI, Marcos 
Portugal (1762-1830) e do Pe. José Maurício (1767-1830), Sampaio abordou, 
cronologicamente, aspectos das obras do diretor do Conservatório de Música e 
compositor do Hino Nacional, Francisco Manoel da Silva (1795-1865); dos 
compositores que marcaram a ópera nacional: Carlos Gomes (1836-1896) e Elias 
Álvares Lobo (1834-1901); dos músicos que estruturaram o ensino da música no 
Brasil, a partir da Proclamação da República: Leopoldo Miguez (1850-1902), Alberto 
Nepomuceno (1864-1920), Henrique Oswald (1852-1931), Francisco Braga (1868-
                                                           
127 Inicialmente a conferência estava marcada para o dia 23 de maio de 1914, porém o pianista João 
Octaviano Gonçalves encontrava-se gripado, sendo assim transferida para o dia 27 de maio de 1914. (cf. 
A Epoca, notícia “A conferencia de Sebastião Sampaio”, 22 de maio de 1914, p. 4. 
128 Revista da Semana, “Uma festa elegante”. Rio de Janeiro, 23 de maio de 1914. 
129 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
130 O Paiz, coluna “Vida Social”, Conferencias. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1914, p. 3.  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 174 

 

1945); e da nova geração que vivenciava naquele momento o contato com novas 
tendências e técnicas composicionais da música brasileira: Glauco Velasquez (1884-
1914), Barroso Netto (1881-1941) e Homero Barreto (1884-1924).131 

 

 
 

Fig. 2. Conferencista Sebastião Sampaio (Revista da Semana, 23 de maio de 1914). 

 Para ilustrar seu estudo sobre a “evolução” da música brasileira, 
participaram da conferência-concerto alguns dos mais importantes nomes da música 
brasileira atuantes naquele período, o jovem pianista João Octaviano Gonçalves, que 
havia recebido o 1º Prêmio de Piano, em 1913, do Instituto Nacional de Música; e o 
famoso cantor Frederico Nascimento Filho132. Os ingressos para o evento davam 
direito ao chá da tarde, durante o qual, a orquestra de damas parisienses, sob a 
orientação da Mlle. Maria Louise Gaudrion executou os petits-morceaux, de Volpatti 
Jr. e alguns tangos argentinos.133 
 

 
 

Fig. 3. 1º Prêmio de Piano de 1913 do Instituto Nacional de Música, o pianista J. Octaviano (Site 
Cifrantiga). 

O articulista do O Paiz, Oscar Lopes, ao realizar sua crônica sobre o evento, 
ressaltou que aquela ocasião, além do “fútil chá das cinco” e da “palavra ardente do 
conferencista” assumia uma importância simbólica que marcava o reencontro da mais 
fina sociedade com os homens de letras:  
                                                           
131 O Paiz, coluna “Vida Social”, Conferencias. Rio de Janeiro, 16, 26 e 28 de maio de 1914, p. 3, passim. 
132 Filho do famoso violoncelista, professor do Instituto Nacional de Música, o barítono Frederico 
Nascimento Filho teve uma curta carreira, na qual foi responsável pela primeira audição de várias obras 
vocais de compositores como Alberto Nepomuceno, Glauco Velasquez, Luciano Gallet e Villa-Lobos. 
(Cf. LAGO, 2010, p. 94, rodapé 7). 
133 O Paiz, coluna “Vida Social”, Conferencias. Rio de Janeiro, 27 de maio de 1914, p. 5. 
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Naquele recinto, entre as mesas onde era servido o fútil chá das cinco horas e 
a tribuna de onde fluía a palavra ardente do conferencista, estava sendo um 
pouco mais solidificado o tratado de paz, já existente, mas, às vezes 
lamentavelmente esquecido, entre a sociedade e o artista.134 

 

 

Fig. 4. O brilhante cantor brasileiro, Nascimento Filho (A Notícia, 28 de maio de 1914). 

 
Para o articulista, conferências como essa – que não eram ocasiões isoladas, 

ao contrário, tornaram-se frequentes naquele tempo – representavam a 
reaproximação entre o segmento da “alta” sociedade e dos intelectuais depois de certos 
embates e tensões. Se realmente essa reaproximação aconteceu no Rio de Janeiro, em 
São Paulo esses embates e tensões ainda estavam latentes, como podemos observar no 
discurso proferido por Olavo Bilac, príncipe dos poetas parnasianos, aos estudantes 
da Faculdade de Direito de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1915. Nessa ocasião, Bilac 
encorajava aos jovens estudantes a idealizarem um país sem “arrivismo”135, pois a alta 
sociedade podia ser retratada como um espetáculo, no qual cada personagem “quer 
gozar e viver sozinho, e crescer, prosperar, brilhar enriquecer, depressa, seja como for, 
através de todas as traições por cima de todos os crepúsculos”136. Esse tipo de “alerta” 
já vinha sendo frequentemente exposto na imprensa na busca de que a classe burguesa 
e os jornalistas estreitassem seus laços, há muito distanciados, na construção dessa 
sociedade idealizada. 

Já havia um ano que se iniciara a Primeira Guerra Mundial e podemos 
ponderar que Olavo Bilac estivesse provocando naqueles jovens estudantes de Direito 
– bem como em toda a sociedade que lhe era atenta – a tomada de uma atitude que 
definitivamente constituiria a nação brasileira que ele imaginava. A época era de 
instabilidades e convulsões que provocavam ou abriam possibilidades para reformas 
em vários aspectos políticos e sociais. Estes fatores foram fundamentais para que a 
belle époque brasileira tenha sido um período de profundas mudanças na nossa 
sociedade, criando condições para o surgimento de várias expressões artísticas que 
marcariam esse período. 

Por isso, Oscar Lopes afirmava que a tônica desta conferência fosse 
“conheçam-se para que se estimem”. E para firmar esta convicção era necessário que 
se estabelecessem frequentes encontros que fortalecessem o contato direto entre os 
homens das letras e a sociedade “como se quisesse o bom senso provar a cada uma das 
                                                           
134 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
135Ambição; desejo de alcançar resultados a todo custo. 
136 BILAC in FIGUEIREDO, 2007, p. 260. 
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partes que já está mais do que chegado o tempo de destruir o mal entendido secular 
que a ambos fazia inimigos terríveis e ferozes”.137 

 

 
 

Fig. 5. Aspectos da conferência A evolução musical no Brasil. Nota-se o compositor Alberto 
Nepomuceno na mesa em primeiro plano (Revista O Malho, 06 de junho de 1914). 

 
O sociólogo Anthony Smith argumenta que nação é uma comunidade de 

indivíduos vinculados social e economicamente, que compartilham certo território, 
que reconhecem a existência de um passado comum, ainda que divirjam sobre 
aspectos desse passado; que têm uma visão de futuro em comum; e que acreditam que 
esse futuro será melhor se se mantiverem unidos.138 Bilac, atento a esses fatores, 
mantinha a preocupação quanto ao fato dos imigrantes conservarem suas línguas 
pátrias e seus costumes originais em terras brasileiras. Para ele, havia o perigo que o 
povo brasileiro pudesse confundir o real sentimento de nacionalismo, desconsiderando 
a nação a qual pertenciam. Dizia que “outros idiomas e outras tradições deitam raízes, 
fixam-se na terra, viçam, prosperam. E a nossa língua fenece, o nosso passado apaga-
se...”.139 

Nesse sentido, as preocupações dos intelectuais – que perpassavam por 
questões políticas, sociais e de projetos para a nação brasileira – afastava-os das elites 
financeiras que buscavam o referencial e práticas estrangeiras como base de seus 
gostos, modas e condutas. Ocasiões como a conferência A evolução musical no Brasil, 

surgiam como espaços para se afinarem os discursos e criar memórias em comum, propiciando 

o compartilhamento de materiais simbólicos essenciais a esta visão de futuro em comum, como 

se refere Anthony Smith.  

É constante a vinculação entre a busca pelo que seria a modernidade 
europeia e a Primeira República, motivo de embates e tensões entre os diversos 
segmentos da sociedade brasileira. O desejo pela modernidade e pelo progresso levava 
esses segmentos a se voltarem para valores externos que dialogavam coma 
europeização dos costumes, das cidades e dos estilos artísticos. Essa tendência é bem 
ilustrada grande concorrência do “Rio chic” na conferência de Sebastião Sampaio. A 
conferência-concerto objetivava constituir um panteão de heróis nacionais, que se 
                                                           
137 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
138 SMITH, 2000, p.1-26.  
139 BILAC apud FIGUEIREDO, 2003, p. 260. 
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dedicaram as diversas práticas que constituiriam nossa memória musical. Entre esses 
nomes, Sampaio deu especial destaque aos compositores que se dedicaram à ópera 
nacional e a sedimentação dos espaços de ensino e de atuação no Brasil.  

O historiador Nicolau Sevcenko afirma que na capital brasileira do século 
XIX houve uma “modernização das estruturas da nação, com a sua devida integração 
na grande unidade internacional e a elevação do nível cultural e material da 
população”. Ainda de acordo com o autor, a palavra de ordem da “geração modernista 
de 1870” era condenar a sociedade “fossilizada” do Império e pregar as grandes 
reformas redentoras: “a abolição”, “a república”, “a democracia”.140 

Percebemos assim, a manutenção desse vínculo entre modernidade e a 
visão de mundo que entendia a necessidade de “atualizar” a sociedade as correntes 
políticas, intelectuais e artísticas da Europa, nos últimos decênios do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX. Com a proclamação da República em 1889, esse 
desejo se amplia e viabiliza uma transformação do cenário musical carioca. 

Entre tantos exemplos, destacamos a nova direção que assumiu o Instituto 
Nacional de Música, após a extinção do Conservatório de Música, levada a efeito 
poucos dias após o golpe militar que viabilizou a República. A criação do Instituto 
Nacional de Música aconteceu através do decreto nº. 143, de 12 de janeiro de 1890, e 
pouco tempo depois, em março do mesmo ano, seu diretor, Leopoldo Miguez, 
manifestava seu orgulho ao relatar que “o programa de ensino organizado para o 
Instituto era equivalente aos dos Conservatórios de Paris, Munique, Milão, e que não 
tardaria a apresentar seus resultados incluindo o Brasil no grande concerto das 
nações”.141 

Esta atualização do Instituto às instituições de ensino musical da Europa 
assumiria mais efetividade após Miguez empreender uma viagem a fim de estudar a 
organização dos seus principais estabelecimentos. Esta missão realizada sob os 
auspícios do governo brasileiro resultou em várias ações, entre elas a adoção do Traité 
Complet d’ Harmonie (1881), de Emile Durand, que deu novos horizontes ao ensino 
da harmonia no Brasil.142 

Jefrrey Needel descreve este período como a belle époque carioca, 
considerando-a um fenômeno inédito na história cultural brasileira. Para o autor, esse 
período é iniciado em 1898, com a posse do presidente Campos Sales143, do Partido 
Republicano Paulista, e pelas condições de estabilidade política e econômica 
alcançadas em seu mandato.144 

Ao compreender as influências europeias na sociedade brasileira, 
principalmente na belle époque carioca, Maria Alice Volpe observa que tais influências, 
geraram transformações na vida musical no Rio de Janeiro por meio do referencial 
cosmopolita francês e a penetração da cultura alemã e da música alemã, especialmente 
a “música do futuro”, compreendendo o poema sinfônico e o wagnerismo, via França 
predominantemente, e em alguns casos, apenas, diretamente da Alemanha.145 
Transformada sua nova paisagem, a antiga capital brasileira se tornou o mais 
importante centro cosmopolita nas Américas. 

Este novo referencial teria possibilitado políticas que buscavam o 
branqueamento da população e a alteração de suas práticas culturais. Estas estratégias 

                                                           
140SEVECENKO, 2003, p. 97. 
141AUGUSTO, 2010, p. 2. 
142VERMES, 2004, p. 11. 
143Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913) foi um advogado e político brasileiro, segundo presidente 
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dialogavam com a visão de mundo que viabilizava um evento como a conferência, o 
período em que ela foi realizada, documentando e refletindo sobre os processos de 
formação e institucionalização da produção musical e suas consequentes implicações 
com o estabelecimento de representações simbólicas de nossa cultura musical.  

A conferência de Sebastião Sampaio foi enormemente noticiada e 
enaltecida pelos articulistas dos principais jornais e revistas publicados na cidade do 
Rio de Janeiro daquele período. Isso faz com que ela possa ser entendida dentro do 
amplo esquema de esfera pública, de Habermas146. Essa esfera é uma categoria que 
deve ser analisada dentro do contexto histórico de uma sociedade – neste caso, o da 
belle époque carioca – na qual a “burguesia” é caracterizada fundamentalmente com o 
público que lê e que domina os veículos de comunicação. Possuía assim, o controle 
sobre a produção midiática que garantia a prevalência de sua visão de mundo no seu 
entorno.  

Habermas sugere que as ideias de espacialidade da esfera (ou espaço) 
público, sua composição e estrutura social, bem como sua multiplicidade podem ser 
visualizadas em teatros, cafés e outros espaços que, como o Restaurante Assyrio, 
serviam de pontos de encontros deste segmento. Desse modo, “a esfera pública pode 
ser descrita como uma rede adequada para a comunicação dos conteúdos, tomadas de 
posição e opiniões. Nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto 
de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas”.147 

A seleção e exposição dos doze compositores que compunham a “evolução 
da música no Brasil”, que juntos perpassavam a temporalidade dos séculos XVIII ao 
XX, vem objetivar a canonização destes personagens e suas obras no cenário da música 
nacional. Porém, é preciso que estejamos atentos à exclusão de nomes ligados às 
práticas populares e dos critérios que levaram ao esquecimento de tantos outros. A 
identidade sociocultural não corresponde a valores específicos do grupo social ao qual 
cada compositor pertence, mas a posição política ideológica que ocupa e defende nesse 
contexto. Onde há uma manifestação musical, configura-se também um sistema de 
códigos ideológicos vinculados com fatores como lugar, tempo e conjuntura histórica 
da qual faz parte. 

A conferência representava ao mesmo tempo uma esfera pública a ser 
ocupada pela burguesia e um espaço de atuação de um homem de letras. Buscava-se 
assim a aproximação de dois sistemas de pensamento: um que queria a modernidade 
mundana, dos padrões civilizatórios mais ligados ao comportamento. E o sistema que 
se conectava com os padrões de civilização conectados aos modelos de constituição 
intelectual, de princípios morais, como bem representados pela estética germânica. A 
conferência-concerto de Sebastião Sampaio veio, naquele momento, apresentar para 
a belle époque carioca uma proposta de compartilhamento de um passado musical em 
comum e que tornava possível uma visão coletiva de futuro. 
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