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Resumo: São poucos os estudos sobre as gravações iniciais feitas no Brasil, tanto na atualidade como 
em textos anteriores. Esta pesquisa torna-se viável graças ao acervo de fonogramas da Casa Edson31. 
Este texto tem por objetivo examinar as semelhanças e diferenças entre duas fontes históricas no 
estudo de maxixes e lundus: suas gravações e os autores mais conhecidos que pesquisaram esta 
temática. Alguns dos estudos mais antigos destes gêneros musicais são essenciais para produções 
acadêmicas recentes, no entanto esses adotaram uma postura nacionalizante e sistemática, desta 
forma distanciando-se da performance, da oralidade e das próprias gravações.  
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Trabalhos do passado e do presente sobre as gravações de lundu e 
maxixe 

Este artigo se baseia na pesquisa realizada sobre lundus e maxixes gravados 
pela Casa Edson no período de 1902 a 1915, que deram origem a dissertação de 
mestrado “Estudo Musical de Maxixes e Lundus Gravados entre 1902 a 1915 pela 
Casa Edison”. Este recorte se apresenta pois estes seriam os primeiros registros 
sonoros desses gêneros musicais. Após este período, a tecnologia de gravações se 
modifica e permite que percussões sejam registradas sonoramente. Desta forma, os 
primeiros quinze anos se apresentam como um marco inicial das gravações, assim 
como, um período de transição e adaptação tecnológica.  

É necessário observar que a escolha desse recorte histórico se dá também pois 
é aqui que muitas das canções mais populares de anos anteriores são gravadas, entre 
elas lundus e maxixes. Algo que pode se apresentar como um registro histórico de 
gêneros musicais que antes só existiam através da escrita musical e da oralidade.  

São escassos os estudos acadêmicos sobre a música popular gravada no início 
do século XX no Brasil, principalmente sobre gravações de maxixe e lundu. Ao buscar 
textos sobre este assunto encontramos a dissertação de mestrado de Luana 
Zambiazzi dos Santos (2011) A “Casa A Electra” e as primeiras gravações 
fonográficas no sul do Brasil: um estudo etnomusicológico sobre a escuta e o fazer 
musical na modernidade. O trabalho citado examina as relações musicais e sociais a 
partir da instalação daquela fábrica de discos no Rio Grande do Sul em 1914.  

Outra leitura de referência sobre maxixe e lundu é Feitiço Decente de Carlos 
Sandroni (2001), no qual estuda as transformações do samba de 1917 a 1933. Apesar 
de ter o samba como principal objeto de pesquisa, esta obra é uma referência 
importante, pois ali se apresenta um apanhado histórico dos gêneros maxixe e lundu, 
influências diretas para o gênero estudado por Sandroni. 

Outros textos mais conhecidos que estudaram maxixe e lundu utilizaram 
partituras produzidas no século XIX como ponto de partida para estudar estes 
gêneros. Como exemplo, podemos citar dois livros importantes para se conhecer o 
lundu: A modinha e o lundu de Bruno Kiefer (1977) e A modinha e o lundu no século 
XVIII de Mozart de Araújo (1963). Os dois trabalhos tratam de modinhas e lundus 

 
31 Acervo de discos gravados pela Casa Edson a partir de 1902 (PAES LEME, 2020) que constituem a 
fonte principal para a minha dissertação de mestrado (TEIXEIRA, 2016) 
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pois estes são considerados pioneiros da música brasileira pelos autores citados. 
Além deste fato, historicamente, modinhas e lundus muitas vezes foram confundidos 
e nomeados um com o nome do outro, demonstrando uma proximidade entre os dois 
gêneros. Esta troca de nomes dos gêneros também é comum nas gravações da Casa 
Edson como veremos mais adiante. 

Dos livros sobre o maxixe se apresenta Maxixe a dança excomungada do 
pesquisador Jota Efegê (1974), no qual é abordado o preconceito sofrido por este 
gênero musical em relação à alta sociedade carioca no final do século XIX e início do 
século seguinte. José Ramos Tinhorão (1988, 1998) também escreveu sobre maxixe 
e lundu em alguns de seus livros, buscando suas origens e características encontradas 
em relatos históricos de viajantes, cartas, jornais e outras fontes. Este autor nos 
revela algumas informações importantes sobre as gravações, em seus aspectos 
históricos e sociais, como a vida de alguns cantores e detalhes da instalação da Casa 
Edison no Brasil. 

A falta de estudos musicais mais amplos sobre as gravações de maxixe e lundu 
no início do século XX pode ser justificada por diversos fatores como: 

  
● A má qualidade sonora dos primeiros discos, que pode ter 

desencorajado os estudiosos da primeira metade do século XX;  
● A não existência de acervos de discos na época em que 

pesquisavam os nossos principais escritores, que poderiam ter 
algumas gravações, mas não um conjunto de músicas para 
examinar; 

● Ou, simplesmente, escolher apenas a partitura para falar sobre 
maxixe e lundu em seus trabalhos. 

 
Por outro lado, alguns autores mais recentes têm pesquisado sobre este tema, 

tais como Martha Tupinambá de Ulhôa, contribuído assim para esta área de 
pesquisa. Em seu artigo Lundu e prosódia musical: caminhos de pesquisa, Ulhôa 
(2011) propõe um “reexame das fontes primárias” da música brasileira, além de uma 
“escuta atenta de seus repertórios do passado”, o que nos permite através da pesquisa 
musicológica uma “revisão de vários mitos” forjados na sua história. 

Este tipo de abordagem, que a autora denomina de musicologia como escuta, 
nos permite realizar um estudo musicológico no qual as gravações se constituem 
como uma fonte de pesquisa. No entanto, quando um estudioso compara aquilo que 
foi escrito sobre lundu e maxixe com as primeiras gravações realizadas desses 
gêneros, dúvidas se apresentam. 

Uma das impressões que se pode ter ao comparar estas duas fontes de 
pesquisa é que alguns autores tentaram catalogar o que seriam maxixe e lundu como 
num verbete de enciclopédia, o qual poderia ser entendido por qualquer pessoa. 
Sendo assim, maxixe e lundu possuiriam características rígidas que seriam “típicas” 
dos mesmos. No entanto, de maneira oposta, as gravações nos revelam misturas das 
características destes gêneros musicais, até com outros gêneros, além de constantes 
transformações dos mesmos. Desta forma, o estudo das gravações mostra que as 
letras e os acompanhamentos são importantes ferramentas para conhecer melhor 
estas músicas e onde devem ser observadas questões como a oralidade e a 
performance. 
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Autores consagrados da história da música brasileira  

Não é objetivo deste trabalho desmerecer os nossos autores renomados, até 
porque parte do que pode ser produzido sobre a história da música brasileira se deve 
ao que eles pesquisaram, mas podemos observar que escolhas metodológicas 
existiram e, desta forma, as gravações foram pouco mencionadas. Os estudiosos do 
passado possuíam como característica o que Elizabeth Travassos, em seu Esboço de 
balanço da etnomusicologia no Brasil, nos esclarece como o paradigma da 
nacionalização: 

No âmbito nacional, a implantação acadêmica da etnomusicologia 
corresponde à superação do paradigma da nacionalização que orientou as 
abordagens da música desde o início do século XX. Os saberes sobre a 
música nasceram, no Brasil, sob o duplo signo dos ideais de progresso e 
nação, os quais guiaram as indagações da pioneira história da música feita 
no Brasil. Tratava-se de encontrar os fatos que comprovassem o percurso 
da música brasileira em direção à emancipação dos moldes europeus e à 
aquisição de um perfil próprio – uma história teleológica que se escrevia a 
partir dos valores e preocupações do presente do historiador. 
(TRAVASSOS, 2003, p. 75) 

Entender a maneira de pensar daqueles que produziram os primeiros estudos 
sobre nossa música popular se faz necessária, no intuito de compreender quais eram 
os seus objetivos e quais escolhas foram feitas nas suas produções literárias. Os 
autores que escreveram os primeiros capítulos sobre a história da música brasileira, 
a partir do século XX, tinham as ciências ditas “exatas”32 como parâmetro no estudo 
acadêmico da música. Isto se deve ao fato de que estas foram as primeiras ciências a 
se estabelecerem como acadêmicas. Desta forma, é possível notar nestes primeiros 
escritos tentativas de explicação do que seria a música brasileira, com a criação de 
dicionários, nomeações e descrições de seus gêneros.  

Havia nos estudiosos pioneiros da música brasileira, então, um desejo 
classificatório, no sentido de que se alguém descrever o que é lundu, este gênero 
musical pode ser entendido por qualquer pessoa em qualquer época, como é 
classificado num verbete de enciclopédia. Esta forma de pensar pode ser reconhecida 
como a importação de um comportamento taxonômico da botânica, ou da biologia 
em que se define a espécie morta, que fica caracterizada e congelada.  

Podemos observar no livro de Mozart de Araújo, A modinha e o lundu no 
século XVIII, traços desta tentativa de definição do lundu como nacional, após traçar 
panorama histórico de sua origem “primitiva”, quando este concorda com a 
afirmação de Mário de Andrade (1945): 

Mas a verdade que se extrai dessa diversidade de tipos de lundu é que ele, 
frequentando todas as camadas da sociedade, não possuía mais, por isso 
mesmo, nem a sua função coreográfica primitiva, e muito menos o caráter 
exclusivo de canção solista ou de música instrumental de salão. Sem possuir 
ainda, nos últimos anos de mil e setecentos, forma sistematizada, só nos 
últimos albores do século XIX o lundu assumiria o seu caráter definitivo de 
canção satírica ou de dança sensual, com o qual iria atravessar todo o século. 
Só nos primeiros anos do século XIX, como observou Mário de Andrade, o 
lundu adquiriria no Brasil, foros de nacionalidade. 

 
32 Ver em CASTAGNA (2008) sobre a institucionalização da musicologia no século XX no Brasil e a 
influência do positivismo. 
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“Então ele não é mais de classe. Não é mais de raça. Não é branco mas já 
não é negro mais. É nacional.” (ARAÚJO, 1963, p. 24) 

No livro de Araújo, assim como em outras publicações mais antigas, tenta-se 
construir o caminho percorrido pelo lundu desde suas origens, especificando como 
este gênero musical foi deixando as ditas camadas mais populares da população e 
chegou, com o passar dos anos, à elite e, por fim, sua transformação em música 
nacional. São pouquíssimas ou quase inexistentes citações de instrumentos musicais 
utilizados, ou como eram tocados esses lundus, ou ainda quem eram seus músicos 
cantores e tocadores.  

A falta destas informações para se lidar com o lundu do século XVIII pode ser 
justificada pela dificuldade de se encontrar documentos sobre este assunto. No 
entanto, possuímos alguns textos sobre o lundu no século XX, onde já existem 
gravações e não somente partituras. Assim sendo, é interessante pensar que mesmo 
com as gravações já realizadas os nossos primeiros autores escreveram sobre o lundu 
transcrito em partituras e buscaram relatos históricos sobre sua possível origem, 
além de observar concordâncias e discordâncias na bibliografia histórica sobre este 
gênero musical, o que demonstra uma escolha de discurso. 

Ademais das questões referentes ao paradigma da nacionalização e à busca 
das origens, encontramos também em nossa literatura sobre lundu e maxixe, o que 
Peter Burke (2010, p. 17) chama de teoria do rebaixamento social. Para o autor, 
quando analisamos a cultura das classes populares encontramos o termo “cultura 
popular”. No entanto, este apresenta alguns problemas, pois dá uma “falsa impressão 
de homogeneidade e que seria melhor usá-lo no plural, ou substituí-lo por uma 
expressão como '‘a cultura das classes populares’'”.  

Dentro deste contexto, a autora Márcia Taborda (2011) explica do que se trata 
o “rebaixamento” citando Burke (2010): 

No processo de interação entre as tradições, o historiador diagnostica a 
existência de um '‘tráfego de mão dupla’' entre cultura popular e cultura 
erudita, modelo que sensivelmente altera a concepção de '‘rebaixamento’' 
social (termo usado por folcloristas do passado para designar a passagem 
da cultura de elite para a cultura popular) até então vigente. A teoria de 
rebaixamento, que implica um procedimento de aceitação passiva, é 
encarada pelo autor com tosca e mecânica. (TABORDA, 2011, p. 182, apud 
Burke 2010) 

Burke afirma que os pesquisadores chamados folcloristas salientam mais as 
diferenças entre as culturas populares e das elites, algo que considera equivocado. 
Sendo assim, defende que é importante para o pesquisador de história focar mais na 
interação do que na divisão entre as duas culturas. O autor, então, nos fornece 
ferramentas importantes que também são úteis para os novos estudiosos da música 
popular, tais como a percepção da ideia de “rebaixamento” verificada na leitura de 
alguns estudiosos da música brasileira.  

Um bom exemplo pode ser encontrado em texto do cronista João do Rio citado 
no livro Raízes da música popular brasileira, de Ary Vasconcelos (1926):  

[…] a modinha dera na gandaia, a modinha era vagabunda, a modinha 
descera à ralé, igualmente anônima, desprezada. Melo Morais empresta a 
sua companhia de homem sério a tamanha bambochata, precipitava-se nas 
vielas e bodegas para apanhar a história dos mais célebres e mais notáveis 
poetas, que ninguém conhece […] (DO RIO, 1908 apud, VASCONCELOS, 
1926, p. 251) 
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Podemos notar neste pequeno trecho de um dos relatos do autor memorialista 
João do Rio, um grande preconceito quando fala sobre camadas mais pobres da 
população, em termos como vagabunda, ralé, bambochata33, além da afirmação de 
que o gênero musical modinha dera na gandaia. Para pesquisadores de música 
popular é possível uma interpretação das palavras deste autor, ou seja, de acordo 
com ele a modinha passou a viver em más companhias, com gente de baixa renda, 
possivelmente de maioria negra, que adora uma gandaia34. 

Além disso, a modinha também passou a ser encontrada em vielas e bodegas, 
diferentemente da modinha dos salões nobres, da elite, os quais eram frequentados 
por pessoas importantes como o intelectual da época Mello Morais Filho. João do 
Rio, ao utilizar aquilo que chamamos de teoria do rebaixamento, se preocupou mais 
em separar os tipos de modinha existentes em sua época, com preconceitos, juízos 
de valor e não procurou as interações de classes sociais diferentes que se 
encontravam na cultura musical daquele tempo. 

Semelhante a João do Rio (1908), Mozart de Araújo (1963) em A modinha e o 
lundu no século XVIII eleva o lundu que estaria rebaixado socialmente, mas a 
modinha aparece mais uma vez rebaixada:  

Com efeito, enquanto o lundu subia de nível social, se irmanando à moda, 
que depois se chamaria modinha, a moda descia do plano aristocrático em 
que nascera, para se apresentar, no seio do povo, ao lado do lundu. 
(ARAÚJO, 1963, p. 14) 

É interessante pensar aqui que algumas crenças ou formas de pensamento se 
perpetuaram no estudo da música brasileira. Nas datas das citações anteriores, 
podemos perceber que os autores que contaram a história dos gêneros musicais no 
Brasil repetiram discursos num período de cinquenta e cinco anos. Na verdade, 
características destes estudos que separavam tanto as classes sociais, quanto as suas 
culturas, também são mencionadas no paradigma da nacionalização descrito por 
Elizabeth Travassos (2003). Isto ocorre porque ao mostrar o que deveria ser música 
nacional, os chamados autores consagrados separavam totalmente as culturas 
musicais da elite das culturas do que era chamado “povo”. 

Na maneira de pensar nacionalizante era mais importante, como vimos, 
buscar origens e afirmações do nacional do que interações culturais das diferentes 
classes sociais. Desta maneira, a pesquisadora Elizabeth Travassos (Idem) alinha-se 
a Peter Burke (2010) ao apontar esta separação cultural das classes, realizada por 
alguns pesquisadores da música brasileira. 

As gravações de lundu e maxixe 

No intuito de mapear melhor o material gravado utilizado nesta pesquisa, 
foram elaboradas dois Quadros que nos ajudam a visualizar as informações 
fornecidas pelo IMS sobre cada música ouvida, dentro de nosso recorte histórico 
(Quadros 1 e 2). O Quadro 1 (a-c) contém os lundus escutados, e O Quadro 2 (a-b), 
os maxixes. 
  

 
33 Bambochata significa: pintura representativa de cenas burlescas ou de banquetes populares, 
patuscada, orgia, comezaina (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2020). 
34 Gandaia quer dizer: ato de remexer o lixo à procura do que nele se pode aproveitar; madraçaria, 
vadiagem (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2020). 
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Quadro 1a - Lundus escutados (1 de 3) 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações 

adicionais 
Ano 

1 Isto é bom Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Xisto Bahia Odeon 
108076  

  1907-
1912 

2 Isto é bom Maior Piano, fig. 1 Baiano Xisto Bahia Zon-o-phone 
1031   

  1902-
1904 

3 A 
bandoleira 

Maior Piano, fig. 1 Pepa 
Delgado 

Não 
informado 

Odeon 
40531 
  

Chamada de 
cançoneta, possui 
duas identificações 
diferentes 

1904-
1907 

4 A cabeça da 
mulher 

Maior Violão Eduardo 
das Neves 

Eduardo das 
Neves 

Odeon 
10407 
  

Acompanhamento 
de polca. 

1907-
1913 

5 A casaca do 
homem 

Maior Violão, fig. 2 Mário 
Pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 
108221 
 
 

  

Possui cavaquinho, 
levada típica da 
fig. 2, em semi-
colcheias. 

1907-
1912 

6 A 
confragação 
oropéa 
[sic.] 

Maior Violão, fig. 2. Boa 
qualidade de som. 

Caboclo de 
Caxangá 

Cirano Odeon 
120269 

Cantor anunciado 
como caboclo do 
norte. Fala sobre a 
guerra: “O russo 
anda devagar que 
nem trem da 
central” 

1912-
1915 

7 A farofa Menor Violão, fig. 2. Baihano Não 
informado 

Odeon 
10324 

Muitas partes 
faladas, conta 
história. 

1907-
1913 

8 A moqueca Maior Violão, fig. 2. Baihano Baihano Odeon 
10283 

Possui falas, 
relativas à música. 

1907-
1913 

9 A mulata 
carioca 

Maior Violão, fig. 1. Neco Neco Favorite 
record1455007 

  1910- 
1913. 

10 A mulata da 
Bahia 

Maior Piano, fig. 1 Baihano Baihano Zon-o-phone 
617 

  1902-
1904. 

11 A mulata da 
roça 

Maior Piano, fig. 1 Senhorita 
Diva 

Não 
informado 

Odeon 
10051 

“Não há dinheiro 
no mundo que 
pague o preço de 
uma mulata”. 

1907-
1913 

12 A mulher é 
o diabo de 
saia 

Maior Violão, fig. 2. Mário 
pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 40513 Caráter cômico. 1904-
1907 

13 A mulher é 
um anjo 

Maior Violão. 
Acompanhamento 
diferente (com 
poucas síncopes), 
mas com síncope nos 
baixos. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 108502 Resposta à música 
anterior, 
anunciada como: 
“o homem é o 
diabo” 

1907-
1912 
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Quadro 1b - Lundus escutados (cont. 2 de 3) 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações  

adicionais 
Ano 

14 A mulher 
sapeca 

Maior Piano, fig. 1 Baihano Não 
informado 

Odeon 
108496 

Mais uma resposta 
ao lundu anterior, 
com a mesma 
melodia. Possui 
expressão antiga: 
“fala mais que o 
preto do leite”. E 
também machismo: 
“Quando der para ter 
tremelhique é 
cascalho e cacete no 
lombo” 

1907-
1912 

15 A 
pombinha 
de lulu 

Menor Viola ou violão, fig. 
2. 

Baihano Costa Silva Odeon 
120148 

Letra cômica de 
duplo sentido, possui 
viola de arame, ou 
violão desafinado. 

1912-
1915 

16 A reforma Menor Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

  Odeon120038 Letra com crítica à 
corrupção. Possui 
duas partes. 

1912-
1915 

17 A 
revolução 
no paraná 

Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Eduardo das 
Neves 

Odeon 
120402 

  1907-
1912 

18 A sogra e 
o genro 

Maior Piano, marcha Mário 
Pinheiro 

Cotoco Odeon 108131   1907-
1912 

19 A velha 
quer 
ascender a 
luz 

Maior Violão, figura 2 Bahiano e 
Eduardo 
das Neves 

  Odeon 
108841 

  1907-
1912 

20 Amor no 
sertão 

Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Não 
informado 

Odeon 
120223 

  1912-
1913 

21 Aninha 
faceira 

Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Não 
informado 

Odeon 
108675 

  1907-
1912 

22 As horas 
que passo 

Maior Violão, fig. 1. Mário 
Pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 
108197 

Anunciada como 
tango. 

1907-
1912 

23 As 
laranjas 
da sabina 

Maior Piano, fig. 1. Pepa 
Delgado 

Não 
informado 

Odeon 40350   1902-
1907 

24 Aurora Maior Violão, figura 1 e 2. Eduardo 
das Neves 

Não 
informado 

Odeon 
108173 

  1902-
1907 

25 Bahia Maior Banda Thomas de 
Souza 

Não 
informado 

Columbia 221 Completamente 
instrumental. 

1908-
1912 

26 Bahia 
cidade 
altiva 

Maior Piano, fig. 1. Risoleta Não 
informado 

Odeon 
120040 

  1912-
1915 

27 Baiano 
vaidoso 

Maior Violão, figura 2 Bahiano Não 
informado 

Odeon 10295   1907-
1913 

28 Baladas 
dos olhos 

Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 
108466 

  1907-
1912 

28 Baladas 
dos olhos 

Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 
108466 

  1907-
1912 

28 Baladas 
dos olhos 

Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 
108466 

  1907-
1912 
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Quadro 1c - Lundus escutados (cont. 3 de 3) 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações  

adicionais 
Ano 

29 Balas Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não informado Odeon 
108485 

Muitas falas no 
meio da música. 

1907-
1912 

30 Batuque na 
cosinha  [sic.] 

Maior Violão, fig. 1. Zeca Não informado Favorite 
Record 
1455157 

“Batuque na 
cozinha sinhá não 
quer, dança a 
crioula do pai 
José”. Letra da 
música dos Oito 
Batutas, exemplo 
de autoria incerta. 

1911-
1913 

31 Bem-te-vi Maior Violão, fig. 2. Nozinho Não informado Columbia 
11620 

  1908-
1912 

32 Boceta de 
rapé 

Maior Violão, fig. 2. Mário 
Pinheiro 

Não informado Odeon 
40643 

Anunciada como 
cançoneta. 

1904-
1907 

33 Boêmio Maior Violão, fig. 1. Caramuru Anacleto de 
Medeiros e 
Catullo da 
Paixão 
Cearense 

Columbia 
305 

Melodia mais 
elaborada, frases de 
violão 
características do 
choro. 

1908-
1912 

34 Bolim 
bolacho 

Maior Violão, fig. 2. Mário 
Pinheiro 

Não informado Victor 
record 
98911 

Presença de falas 
na música, letra 
cômica. 

1908-
1912 

35 Bolim 
bolacho 

Maior Piano, figura 1 Baihano Não informado Odeon 
10002 

Anunciado como 
acompanhado ao 
violão, mas possui 
piano. 

1902-
1904 

36 Bolim-
bolacho 

Maior Violão, fig. 2. Eduardo 
das Neves 

Não informado Odeon 
108072 

Exemplo de 
improviso em cima 
de um refrão e 
outra parte com 
mesma melodia. 

1907-
1912 

Uma das primeiras características observadas na escuta das gravações 
pioneiras feitas no Brasil é a sensação de que maxixe e lundu estão em constante 
transformação, pois se misturam a outros gêneros musicais nas músicas gravadas e 
têm seus próprios nomes trocados com outros gêneros nos anúncios falados no 
princípio de cada música. Esta confusão nos nomes dos tipos de música, pode ser 
entendida como sendo própria da música popular, onde as classificações musicais 
não são tão fechadas (ou cristalizadas) e estão diretamente ligadas à prática musical. 

 Um bom exemplo das muitas trocas de nomes entre os gêneros musicais 
gravados se apresenta na música As horas que passo (Quadro 1, N. 22 e Quadro 2, 
N. 12): nas suas duas identificações em disco uma é de lundu e outra de maxixe. No 
entanto, as duas gravações são iguais, com os mesmos números de série  (108197)35. 
O que difere os dois arquivos são as rotações por minuto dos discos, a primeira com 
78 rpm e a segunda 76. O mais interessante destes dois registros sonoros é que a 
música é anunciada como tango, incluindo assim um terceiro gênero musical 
possível para a identificação desta.  
  

 
35 Informação presente no endereço do IMS na internet, nos rótulos das gravações da música As horas 
que passo. 
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Quadro 2a - Maxixes escutados (1 de 2). 

N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações 
adicionais 

Ano 

1 A capital 
federal 

Maior Banda. João Barros e 
Júlia Martins 

Nicolino 
Milano 

Victor 
Record 
98908 

Com cantores, 
banda e percussão.  

1908-
1912 

2 A cozinheira Maior Piano. Figura 1. Mário 
Pinheiro. 

Ramos Odeon 
108134 

Com percussão. 
Possui nomeação 
de lundu também. 

1907-
1912 

3 A crítica do 
maxixe 
francês 

Maior Marcha, sem síncopes, 
ao piano. 

Os Geraldos Não 
informado 

Odeon 
108286 

Maxixe cantado. 
Tem nomeação de 
cançoneta também. 

1907-
1912 

4 A seresta Maior Banda de música. Medina de 
Souza e 
Olímpio 
Nogueira 

Não 
informado 

Victor 
Record 
99700 

Presença de 
percussão, banda 
de sopros e 
cantores. 

1908-
1912 

5 Acerta o 
passo 

Menor Banda de música, 
figura 1, música com 
três partes, 
instrumental. 

Banda da 
Casa 
Faulhaber & 
Cia. 

Não 
informado 

Favorite 
Record 
1452171 

Anunciado como 
tango, possui frase 
característica do 
que se identifica 
como tango, 
presente na música 
Corta Jaca. 

1910-
1913 

6 Allright Maior Banda de música, 
instrumental. 

Banda 
Escudero 

Não 
informado 

Odeon 
108564 

Presença de 
percussão 
característica de 
bandas de música. 

1911-
1912 

7  Amapá Menor Banda de música, 
instrumental. 

Banda do 
Corpo de 
Marinheiros 
Nacionais 

Juca Storoni 
  

Victor 
Record 
98783 

  1908-
1912 

8 Ameno 
resedá 

Maior   Banda do 
Corpo de 
Bombeiros 

Albertino 
Pimentel 

Favorite 
Record 
1452136 

Anunciado como 
polca-maxixe. 
Talvez uma 
indicação de 
mistura destes dois 
gêneros. 

1911-
1913 

9 Amor Maior Figura 1, cavaquinho e 
banda de música. 

Fernando e 
coro. 

José Luiz de 
Morais 

Odeon 
122812 

Passa um ano 
apenas do período 
desta pesquisa, 
caracteriza os 
primeiros sambas-
amaxixados. 

1916-
1921 

10 Apreciações 
de nhô Juca 

Maior Banda, presença da 
figura 1 no 
acompanhamento dos 
sopros 

Olímpio 
Nogueira 

Luiz Moreira Victor 
Record 
98717 

  1907-
1912 

11 Aristocrático Maior     Não 
informado 

Odeon 
40770 

Banda de sopros. 1904-
1907 

12 As horas que 
passo 

Maior   Mário 
Pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 
108197 

Anunciada como: 
“Música do maestro 
Arthur Camilo”. 
Possui percussão. 

1907-
1912 
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Quadro 2b - Maxixes escutados (2 de 2). 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações 

adicionais 
Ano 

13 As 
mariposas 

Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Banda da Casa 
Edison 

Não 
informado 

Odeon 
108026 

Anunciada como 
polca. 
Instrumental. 

1907-
1910 

14 Baiana, 
olha pra 
mim 

Menor Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Fernando. 
Jazz Band Sul 
û Americano 
Romeu Silva 

J. F. Fonseca 
Costa 

Odeon 
122087 

Com canto, 
percussão, banda e 
coro. 

1907-
1913 

15 Bambino Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Grupo dos 
Sustenidos 

Ernesto 
Nazareth 

Odeon 
120144 

Com bandolim, 
cavaquinho, violão. 
Instrumental, 

1902-
1915 

16 Bebê Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Banda da Casa 
Edison 

Paulino 
Sacramento 

Odeon 
40156 

Anunciado como 
tango, sem frases 
características no 
início. 

1904-
1907 

17 Bionne Maior Figura 1 e 2. Banda 
Columbia 

Chiquinha 
Gonzaga 

Columbia 
12118111 

  1910-
1912 

18 Brejeiro Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Banda do 
Corpo de 
Bombeiros 

Ernesto 
Nazareth 

Odeon 
40572 

Anunciado como 
tango, possui 
frases típicas como 
em Corta Jaca. 

1904-
1907 

19 Brochas Maior   Banda da Casa 
Edison 

Não 
informado 

Odeon 
40478 

Possui percussão 
leve. 

1904-
1907 

20 Cabeça de 
porco 

Menor Instrumental, banda, 
segunda parte com 
ritmo “balançado”. 

Banda do 
Corpo de 
Bombeiros 

Não 
informado 

Odeon 
40621 

Anunciado como 
polca. Primeira 
parte sem 
síncopes, mas 
segunda com 
percussão. 

1904-
1907 

21 Caboclo 
velho 

Maior   Banda 
Escudero 

Boaventura 
Ribeiro 

Odeon 
120476 

Anunciado como 
tango, possui 
percussão leve. 
Instrumental. 

1912-
1915 

22 Cacilda Maior   Banda Odeon J. I Fontellas Odeon 
137039 

Anunciado como 
polca-maxixe. 
Instrumental. 

1913 

23 Café 
avenida 

Maior   Banda da Casa 
Edison 

Não 
informado 

Odeon 
40077 

Anunciado como 
tango, 
Instrumental. 

1904 

24 Café Ideal Maior Piano, figura 1 Pepa Delgado Não 
informado 

Odeon 
10074 

Da revista Cá e lá. 1907-
1913 

25 Calça larga Maior   Banda do 1° 
Regimento da 
Força Policial 

Não 
informado 

Odeon 
10139 

Anunciado como 
polca, 
instrumental. 

1907-
1913 

26 Casquinha     Banda do 1° 
Regimento da 
Força Policial 

Não 
informado 

Odeon 
10136 

Anunciado como 
tango, 
instrumental. 

1907-
1913 

27 Cautela 
Amigo 

Maior   Banda do 10° 
Regimento de 
Infantaria do 
Exército 

Martins, 
Eduardo F 

Odeon 
120715 

Anunciado como 
habanera, 
instrumental. 

1913 

 Podemos perceber o mesmo tipo de situação em outras músicas, tais como 
as gravações de maxixes (Quadro 2) que são anunciados como tango: Acerta o passo, 
Bebê, Café Avenida, Casquinha e Brejeiro. Também há aqueles identificados como 
maxixes e anunciados como polca: Cabeça de porco e Antonina. Outro caso é o 
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maxixe que é anunciado como polca-maxixe: Cacilda; e ainda aquele definido como 
habanera: Cautela Amigo.  

Retornando à música As horas que passo podemos observar a presença de 
percussão nas partes sem canto, algo que parece ser um caxixi, ou algum tipo de 
chocalho. A ausência de tecnologia da época não era suficiente para gravar voz e 
percussão ao mesmo tempo, sendo assim, esses dois elementos raramente aparecem 
juntos nas gravações. Além desses fatores, também podemos observar o 
acompanhamento do piano que se apresenta no ritmo descrito abaixo. Este se  
apresenta tanto em lundus quanto em maxixes gravados no momento histórico aqui 
pesquisado (Figura 1). 

Na escuta de 44 lundus gravados entre 1902 a 1915 em 13 podemos identificar 
o ritmo descrito acima nos seus acompanhamentos em instrumentos harmônicos, 
sendo todos cantados. Em relação aos maxixes, dos 25 que foram ouvidos, 10 
maxixes apresentaram o ritmo da Figura 1, sendo que 16 são instrumentais, tocados 
em sua maioria por bandas militares e particulares. Apesar da maioria dos maxixes 
serem instrumentais, 9 foram gravados com presença vocal, sendo 22 em modo 
maior e apenas 3 em modo menor. Estes números demonstram uma predominância 
dos maxixes instrumentais e dos lundus como sendo um gênero cantado, no que diz 
respeito à primeira quinzena do século XX. 

 

 

Figura 1 - Ritmo presente nos acompanhamentos rítmicos de maxixes e lundus gravados. 

A maioria dos lundus e maxixes ouvidos estão em modo maior, o que podemos 
descrever como sendo uma característica destes gêneros musicais no início do século 
XX. No entanto, também foi possível perceber que esta não é uma regra fixa, apesar 
de recorrente, pois foi possível encontrar alguns poucos lundus e maxixes em modo 
menor36.  

Ao escutar as gravações neste trabalho, confirma-se, assim, alguns elementos 
presentes nos dois gêneros musicais aqui estudados. Fato que nos leva a pensar que 
eles eram certamente próximos. Foi feito então um recorte metodológico para 
evidenciar um dos aspectos menos observados na bibliografia sobre o tema: um 
enfoque nos acompanhamentos harmônicos. 

O acompanhamento harmônico (também chamado de “levada” ou “batida” 
informalmente por músicos) descrito na Figura 1 aparece tanto em lundus, quanto 
nos maxixes gravados. No entanto, também se apresenta uma segunda maneira de 
se acompanhar maxixes e lundus. Para a descrição desta outra maneira de se tocar 
estes gêneros musicais, a gravação da música Isto é bom apresenta-se como uma 
fonte para entender melhor como é esse segundo acompanhamento. 

Apesar de aparecerem cinco exemplares de Isto é bom quando buscamos este 
título no endereço do IMS na internet, na realidade, o que se apresenta são apenas 
duas versões desta canção. Isto acontece devido à repetição de versões presentes no 
acervo aqui pesquisado. A segunda versão do lundu Isto é bom (Quadro 1, N.1) foi 
gravada entre os anos de 1907-1912 em disco de 78 rpm, cantada e acompanhada ao 
violão por Eduardo das Neves, sendo o número do álbum 108076, com imprenta 

 
36 Para maiores detalhes ver os Quadros 1 e 2.  
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Odeon. Nesta versão de Isto é bom observa-se como característica no 
acompanhamento uma alternância nas notas graves dos acordes.  

O primeiro acorde (F), que é o primeiro grau da tonalidade, é tocado com a 
tônica no baixo. Após este momento este acorde se repete com a terça deste no baixo. 
Na sequência, é tocada a dominante (C7) com a quinta no baixo. Logo após, o acorde 
se repete com a tônica sendo sua nota mais grave. A levada é tocada repetidamente 
durante toda a música, que escrita em partitura se apresenta da seguinte forma: 

 

Figura 2 - Acompanhamento rítmico ao violão do lundu Isto é Bom, tocado por Eduardo 
das Neves. 

Outros lundus também apresentam esta maneira de acompanhar: A casaca 
do homem, A farofa, A pombinha de Lulu, Aninha faceira, Baiano vaidoso e 
Catorrita (Quadro 1, N. 5; N. 7; N. 15; N. 21; N. 27; N. 44 respectivamente). Nestas 
gravações, esta maneira de se tocar o lundu pode variar e conter também o ritmo 
descrito da Figura 1, além do estilo de acompanhamento descrito na Figura 2, no 
entanto, a descrição da Figura 2 é predominante nas levadas de violão das músicas 
mencionadas neste parágrafo. 

Este tipo de situação também foi percebida em outras gravações de lundus, 
onde as duas descrições de acompanhamentos (Figuras 1 e 2) aparecem em uma 
mesma música. Estas são: A moqueca, A mulata da roça, A mulher é o diabo de 
saias, A mulher é um anjo, A mulher sapeca, A velha quer acender a luz, Amor no 
sertão, Aurora, Baiano vaidoso, Bem-te-vi, Boceta de rapé, Bolim bolacho 
(respectivamente, Quadro 1, N. 8; N. 11; N. 12; N. 13; N.14; N. 19; N. 20; N. 24; N.27; 
N. 31; N. 32; N. 34 e 36;), Caboclo do norte, Cabra da saúde, Caipira Paulista, 
Carangueijo (Quadro 1, N. 37; N. 38; N. 39; N. 42). 

Em relação aos maxixes encontramos a Figura 1 nos acompanhamentos 
rítmicos e harmônicos nas seguintes gravações: A cozinheira; Acerta o passo; Amor; 
Apreciações de nhô Juca; As mariposas; Baiana, Olha pra mim; Bambino; Bebê; 
Brejeiro; Café Ideal (Quadro 2, Ns. 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 24, respectivamente). 
No maxixe Bionne (Quadro 2, n. 17) encontramos a Figura 1 em seu 
acompanhamento, no entanto, a Figura 2 também faz parte do mesmo. 

A Figura 2 não aparece muito na Quadro 2 como sendo um acompanhamento 
para o maxixe, mas é muito presente nos lundus. Este ponto é intrigante pois, de 
acordo com a bibliografia consultada os tipos de acompanhamentos rítmicos 
encontrados nos lundus e descritos nas Figuras 1 e 2, são utilizados para caracterizar 
os acompanhamentos do maxixe por autores atuais, tais como Marco Pereira (2007) 
e Zé Paulo Becker (2013). 

 Do ponto de vista metodológico, esta seria uma maneira de se lidar com o 
maxixe e o lundu, ou seja, pensar as gravações como fonte para realizar uma 
abordagem musicológica, com ênfase na escuta do que foi gravado. Em outras 
palavras, a partir das gravações o que podemos perceber musicalmente? 

Em primeiro lugar, o que o estudo deste material apresenta é uma 
desmistificação em torno do que foi escrito sobre os gêneros musicais como se 
fossem coisas congeladas, rígidas, existindo assim, a possibilidade de instabilizá-los. 
O que se apresenta como conhecimento estabelecido, estável, sobre lundu e maxixe, 
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muda quando ouvimos estas músicas: as mudanças de acompanhamento mudam, os 
nomes dos rótulos das músicas mudam a todo o tempo.  

No entanto, de outra maneira, algumas versões consagradas na bibliografia da 
história da música popular entendem os gêneros musicais como coisas estanques. A 
cada década uma nova modificação pode ter ocorrido, mas os autores destes livros 
não abordam muito as mudanças dos gêneros musicais e não informam 
precisamente a que tempo histórico se referem suas caracterizações.  

Os autores consagrados buscaram, na maioria de seus trabalhos, as origens do 
maxixe e do lundu baseando-se em relatos históricos, cartas e jornais. Eles possuíam 
a preocupação comum de afirmar o que era brasileiro, nacional (TRAVASSOS, 2003) 
e por vezes, repetiram seus escritos na determinação do que seria maxixe e lundu. 
Além disso, não abordaram as gravações como fonte direta de estudo e separam cada 
gênero musical como se não pudessem ter algo em comum. Ao ouvirmos estas 
músicas percebemos que suas gravações variam e nos mostram grande mobilidade. 

Considerações finais 

Ao tomarmos as primeiras gravações de maxixe e lundu como fonte de 
pesquisa musicológica, podemos observar algumas diferenças entre este material e o 
que os autores consagrados escreveram sobre o assunto. No entanto, estes textos 
mais antigos ainda são importantes para se lidar com os registros sonoros, pois nos 
apontam algumas semelhanças entre o que foi escrito e o que foi gravado sobre estes 
dois gêneros musicais. 

Podemos notar que as descrições de lundus e maxixes feitas através de exames 
de partituras produzidas no século XIX mostram transformações nestes tipos de 
música, mas não atentam para as possíveis misturas existentes nos gêneros. Alguns 
textos de autores antigos chegam a atestar a dificuldade de nomeação das diferentes 
músicas e o fato dos seus nomes se encontrarem embaralhados. No entanto, os 
mesmos não tentaram descobrir os motivos pelos quais estas confusões de nomes 
ocorriam, de outra maneira, estavam mais preocupados em criar uma classificação 
definitiva para os gêneros musicais. 

Ao buscar origens, classificações engessadas e representações de nação e 
progresso, nossos estudiosos da música brasileira popular não aprofundaram em 
seus estudos a possibilidade dos gêneros musicais se misturarem e muitas vezes se 
confundirem. Para que lundu e maxixe se tornassem representantes da nação, estes 
não poderiam ter imprecisões, que seriam típicas de estudos não-científicos. 

Outra questão importante é o fato dos nossos estudiosos da música popular 
citarem pouco as gravações. Podemos pensar em algumas explicações como: a falta 
de um acervo existente; a dificuldade de se reunir tantos discos e escrever sobre eles 
e; a possível facilidade de se trabalhar com partituras, pois nestas já estavam 
produzidas características a serem comentadas. 

Comparando estas gravações com o que foi escrito sobre maxixe e lundu, 
podemos notar que a ideia de gênero musical possui certa fluidez, não podendo este 
ser estudado como sendo algo estanque, ou cristalizado. Descrever um gênero 
musical num dicionário nos traz informações de uma época, não de todas as épocas. 
Da mesma forma, músicas transcritas em partituras podem não ter informações 
vindas da prática musical, como foi observado por Mário de Andrade, ao citar o 
músico Sinhô, quando aquele reconhece a diferença entre o que foi escrito sobre o 
que este artista cantava: 

Os maxixes impressos de Sinhô são no geral banalidades melódicas. 
Executados, são peças soberbas, a melodia se transfigurando ao ritmo novo. 
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E quanto à peça nordestina ela se apresenta muitas feitas com uma rítmica 
tão sutil que se torna quase impossível grafar toda a realidade dela. 
(ANDRADE, 1972, p. 23) 

Para entendermos melhor as características de um estudo dos gêneros 
musicais na música popular, talvez a melhor definição existente para gênero seja a 
de Juan Pablo González: 

[…] uma categoria de discurso musical que é reconhecido por um grupo de 
habitantes de uma região, uma determinada prática musical que tenha 
sentido, que possa identificar esta prática e que seja útil para sua 
identificação como gênero popular musical. A ideia de gênero é uma 
construção social, um termo utilizado para as necessidades de um grupo, 
por isso a recepção e o discurso estão presentes na criação de conceitos 
sobre gênero na musicologia. (GONZÁLEZ, 2008, p. 6, tradução nossa) 

Neste sentido, fazer um estudo sobre gravações de música popular nos 
aproxima mais da prática, da performance, da música de tradição oral, que nem 
sempre pode ser escrita, ou descrita com extrema precisão. As diferenças nas 
maneiras de se fazer um estudo musicológico, onde gêneros da música popular são 
objetos de pesquisa, são explicadas com clareza pela pesquisadora Martha 
Tupinambá Ulhôa em seu artigo Lundu e prosódia musical: caminho de pesquisa, 
nos ajuda esclarecer estas diferenças de práticas, repertórios, escutas e estudos 
musicais: 

Na música popular a obra não se define em termos de notação musical nem 
a autoria é claramente identificável. Ritmo, timbre e estilos de 
performance, para os quais a musicologia tradicional tem vocabulários 
precários, tendem a subjugar harmonia e contraponto como itens do código 
musical relevantes, resultando em um discurso musicológico tradicional 
que rapidamente toma um aspecto reprovador em relação à música 
popular. (ULHÔA, 2011, p. 75)  

A importância dos nossos autores consagrados na história da música popular 
é incontestável, mas podemos encontrar discordâncias entre o que ouvimos nas 
gravações iniciais de maxixe e lundu em comparação com os primeiros trabalhos 
musicológicos sobre este assunto. Discursos mais tradicionais da musicologia e 
ideais de nação e progresso são alguns dos traços encontrados neste tipo de pesquisa, 
mas diálogos entre estas diferentes fontes, com um olhar mais atual e crítico, talvez 
nos proporcionem discussões renovadoras sobre a música brasileira. 
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