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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 Colóquio de Pesquisa do PPGM da UFRJ é um evento tradicional no cenário 

acadêmico do Rio de Janeiro, tendo chegado em 2013 à sua 12ª edição. Os 

Anais do Colóquio visam à divulgação junto à comunidade acadêmica das 

pesquisas realizadas por mestrandos e seus orientadores, seja apresentando seus 

reultados finais ou parciais, seja discutindo aspectos teóricos ou metodológicos dos 

projetos.  

Os 14 artigos publicados nos Anais do 12º Colóquio são distribuídos em três linhas de 

pesquisa, subordinadas a duas áreas de concentração: Poéticas da Criação Musical e 

As Práticas Interpretativas e seus Processos Reflexivos (Área de Processos Criativos)  

e História e Documentação da Música Brasileira e Ibero-americana (Área 

Musicologia).  

Ainda que os artigos submetidos para a publicação nesta edição não correspondam à 

totalidade de trabalhos apresentados oralmente durante o Colóquio, representam um 

painel expressivo da produção acadêmica discente e docente do programa durante o 

ano de 2013. 

 
Carlos Almada 

Organizador 

O 



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  5 

 
 

SUMÁRIO 
 
Apresentação................................................................................................................................................................ 04 
 
Área de Concentração: Processos Criativos 
 

Linha de Pesquisa: Poéticas da criação musical 
 
Música e metacognição: a composição musical para jogos neuropedagógicos 
Alexandre de Souza Ferreira da Silva Pinto ............................................................................................... 06 
 
Codex Troano – Análise Particional e principais gestos composicionais 
André Codeço dos Santos ............................................................................................................................. 12 
 
Emprego de gráficos para análise de contornos melódicos em choros de Pixinguinha 
Carlos Almada .............................................................................................................................................. 19 
  
Contornos particionais: aplicações metodológicas na Introdução da Sagração da Primavera de Igor 
Stravinsky 
Daniel Moreira de Sousa ............................................................................................................................. 27 
 
Composição e textura: atualização e revisão do Reticulado de Young Particional (RYP) 
Pauxy Gentil-Nunes...................................................................................................................................... 35 

 
Linha de Pesquisa: As Práticas Interpretativas e seus Processos Reflexivos 
 
Serenata Humorística, para quarteto de fagotes, de Francisco Mignone: uma edição prática 
Carlos Henrique Bertão, Pedro Paulo Emílio Parreiras, Raquel Santos Carneiro, Aloysio Fagerlande
 ....................................................................................................................................................................... 42 

 
 

Área de Concentração: Musicologia 
 

Linha de Pesquisa: História e documentação da música brasileira e ibero-americana 
 

Sinfonia do Trabalho: Ideologias na produção musical de Francisco Mignone 
Charlene Neotti Gouveia Machado ............................................................................................................. 49 

 
Os Poemas Sinfônicos de Leopoldo Miguéz 
Desirée Mayr ................................................................................................................................................ 56 
 
Música e músicos na Confeitaria Colombo (Rio de Janeiro-1894-1950): um estudo histórico-cultural 
Milena Cardoso Assis ................................................................................................................................... 63 

 
Leitmotiv, cromatismo harmônico e arte total na ópera wagneriana: um estudo histórico e analítico 
Paulo Roberto Peloso Augusto ..................................................................................................................... 69 

 
O violão acompanhador: uma vocação através dos séculos 
Samuel da Silva ............................................................................................................................................ 74 
 
Chiquinha Gonzaga e o teatro musicado 
Solange Pereira de Abreu ............................................................................................................................ 81 
 
Os sons dos cassinos: música, diversão e cultura na capital federal 
Suely Campos Franco................................................................................................................................... 87 

 
 A retórica e a educação musical no Brasil Colônia 

Thiago Tavares ............................................................................................................................................. 95 

  



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  6 

 
 

Música e metacognição: a composição musical para jogos 
neuropedagógicos 

 

Alexandre de Souza Ferreira da Silva Pinto  
alexf.mah@gmail.com 

 
 

Resumo: O presente artigo busca expor os resultados parciais da pesquisa sobre a aplicação da música 
em jogos virtuais neuropedagógicos, que objetivam, através de técnicas específicas, a avaliação e o 
desenvolvimento metacognitivo de crianças. A pesquisa em questão tem como foco o desenvolvimento 
composicional das músicas do jogo Meggido, assim como o referencial teórico que embasou a relação da 
música com a imagem, desconsiderando questões tecnológicas relativas a gravação, sequenciamento, 
entre outros. Este trabalho objetiva uma contribuição para a fundamentação teórica para a composição 
em jogos virtuais em geral e, especificamente, para “jogos neuropedagógicos”, destacando as 
especificidades e diferenças entre a composição para jogos e para outros produtos audiovisuais. 
 
Palavras-chave: Metacognição. Jogos neuropedagógicos. Música em jogos virtuais. Composição para 
audiovisual. 

 

Introdução 
 

 No início de 2012, houve a primeira edição do curso de extensão em “games 
inteligentes”, oferecido pelo NCE/UFRJ e ministrado pela neuropsicóloga cognitiva 
Ma. Carla Verônica Marques e pelo especialista em informática Dr. Carlo Oliveira. O 
curso em questão foi formado por alunos de cursos diversos e visava à criação de jogos 
para desenvolvimento metacognitivo de crianças, jogos estes que fazem parte do 
trabalho de Carla Verônica Marques (2010). Este propõe a utilização de jogos 
psicopedagógicos como ferramenta de avaliação e recuperação cognitiva de crianças 
com problemas de aprendizado. A produção de jogos neuropedagógicos é recente e, 
portanto, torna-se necessário entender como a relação entre som e imagem auxiliaria 
no entendimento dos desafios propostos. 

 
Metacognição 

 

 Faz-se necessário, pela pouca utilização do termo “metacognição” em 
música, uma contextualização do seu real significado e aplicação. A metacognição, 
termo cunhado pelo psicólogo J. H. Flavell (1976), pode ser definida como uma 
tomada de consciência do próprio processo cognitivo, ou seja, trata-se de um processo 
cognitivo que podemos desenvolver para tornar consciente todo tipo de regra ou lógica 
que está por trás de conteúdos ou eventos (ibid, p.232). Segundo Flavell, “qualquer 
conhecimento ou atividade cognitiva que é monitorada e regulada pode ser 
considerada metacognição.” (FLAVELL et alii, 1999, p.125).  
 Para o psicólogo Franco Seminério (1999), a metacognição já preexistia 
como conhecimento espontâneo, pois todos costumam avaliar o próprio saber, e todo 
homem é capaz de refletir e criar avaliações metacognitivas dos seus conhecimentos. 
Para Seminério, a revolução da metacognição seria a possibilidade de ensinar não 
apenas o resultado, comum no método tradicional de repetição associativa, mas regras 
implícitas no processo (p.2). 
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A metacognição e os conceitos relacionados têm sido utilizados nos campos da 
psicologia cognitiva, da inteligência artificial, das habilidades humanas, da 
teoria da aprendizagem social, da modificação cognitiva do comportamento, 
do desenvolvimento da personalidade, da gerontologia e da educação. 
(FLAVELL et alii, 1999,  p.126).  

 

 Myriam Lemos e outros (2012) salientaram que a teoria metacognitiva de 
Arthur Shimamura trata da importância de sugerir problemas e desafios, nos quais a 
memória, ao ser ativada, resgata e recupera informações armazenadas 
semanticamente. Os desafios que propõem variações e/ou imprevisibilidade provocam 
a quebra de paradigmas e viabilizam a formação de esquemas inovadores. E neste 
processo o sujeito toma consciência de como pensa. 
 

Jogos neuropedagógicos 
 

 Torna-se necessário entender qual a diferença entre jogos virtuais em geral 
e jogos virtuais neuropedagógicos. Segundo Marques (2010), os jogos 
neuropedagógicos são aplicados por um mediador (psicólogo ou educador 
especializado) que pode, caso necessário, intervir na sessão de jogo da criança. O jogo 
não possui respostas certas ou erradas e também não é necessário conhecimento 
prévio em informática por parte da criança. 

 

No decorrer do jogo, as ações da criança são automaticamente registradas e 
podem ser consultadas na tela do aplicador, tais como: desistência do jogo, 
colocação do personagem no cenário, colisão entre personagens e elementos 
do cenário; mudanças de cenário; devolução de personagem; movimentação 
do mouse e tempos das jogadas.  O aplicador pode, ainda, registrar suas 
próprias observações para a sessão de jogo, as quais são armazenadas em 
bases de dados para referências futuras. (MARQUES, 2010, p. 34) 

 

 O registro das ações tomadas pelo jogador é de suma importância no 
desenvolvimento de jogos neuropedagógicos, onde os dados coletados servirão de base 
para avaliação e recuperação cognitiva da criança. 

 

O jogo Meggido 
 

 Segundo entrevista realizada por e-mail com o autor do jogo, Pe. Edgar 
Delbem, o game Meggido é um protótipo digital que faz parte de um conjunto maior 
de 36 games organizados em doze núcleos, criados a partir da fundamentação teórica 
da Psicogenética. A teoria psicogenética, criada pelo Prof. Pe. Joaquim Ferreira Xavier 
Júnior, é baseada em estudos sobre o tema da realidade em Aristóteles, Piaget e Ângelo 
B. Machado. Este último, que é especialista em neuroanatomia, ajudou o autor a fazer 
os cruzamentos dos conhecimentos filosóficos, educacionais e neuronais.  
 O autor ressalta que no jogo em questão foi feito um corte sobre a teoria 
psicogenética focando o processo de “articulação das instâncias ‘somestesia’ e 
‘psiquismo’ do funcionamento humano em alunos participantes do ensino médio”. A 
articulação é a chave de compreensão do escopo desta pesquisa psicogenética. O 
equilíbrio emanado dos funcionamentos instanciados gera capacidade de inter-
relacionar. É a estrutura evolutiva, subjacente, mensurável pela vivência relacional 
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diacrônica sazonal, pelos indicadores comuns às idades e tomados como indicadores 
mais saudáveis. 
 O game Meggido propõe-se a mensurar o nível de articulação das instâncias 
dos alunos participantes, verificando qual instância predomina, ou se há 
desenvolvimento de habilidades que melhore o funcionamento da instância menos 
ativa.  
 A palavra-chave do desenvolvimento e da aplicação do Meggido foi o 
princípio colaborativo. Os alunos participantes terão maior êxito à medida que 
compartilharem as habilidades e ativarem outras habilidades adormecidas, tudo isto 
no regime colaborativo. Os participantes deverão assimilar que o sucesso do jogo virá 
do fazer juntos em vista do objetivo. O grupo ganha, não o indivíduo. Durante a 
aplicação do Meggido, os passos dados pelos participantes, isto é, o deslocamento do 
mouse, o tempo de deslocamento, as opções realizadas, as infrações cometidas, os 
acertos, as ativações de outras habilidades, etc. são registrados para a análise dos 
dados. 

 

Composição para audiovisual 
 

 Ana Barbosa (2009) cita o artigo “Designing a movie for sound” de Randy 
Thom para apontar as possibilidades da participação do som em uma narrativa: 
sugerir um humor, evocar um sentimento; definir um ritmo; indicar uma localidade 
geográfica; indicar um período histórico; clarear o enredo; definir um personagem; 
conectar ideias, personagens, lugares, imagens, ou momentos de outra forma 
desconexos; aumentar ou diminuir realismo; aumentar ou diminuir ambiguidade; 
chamar atenção para um detalhe; tirar a atenção de um detalhe; indicar mudanças de 
tempo; suavizar mudanças de outra forma abruptas entre planos ou cenas; enfatizar 
uma transição para efeito dramático; descrever um espaço acústico; assustar ou 
acalmar; exagerar ação ou mediá-la. (THOM, 1999 apud BARBOSA, 2009, p. 110) 

 

A articulação entre sons e imagens no filme ocorre em dois níveis. O primeiro 
deles é o dramático/narrativo. A música é parte da articulação dramático-
narrativa do filme. Em outras palavras, ela é um dos elementos usados para se 
contar a história. A música se liga a personagens, situações, conflitos, locais, 
épocas, ajudando a identificá-los e contribuindo para a definição de seu 
caráter. O segundo nível de articulação entre sons e imagens se dá pela relação 
entre movimento visual e movimento sonoro. Imagens e sons são discursos 
temporais, ou seja, eles acontecem ao longo de um intervalo de tempo pré-
determinado. Assim, as relações temporais presentes nos dois discursos 
associam-se inevitavelmente, e podem ser exploradas poeticamente. Ações 
rápidas e fragmentadas, com cortes sucessivos na imagem podem ser 
acompanhadas de música em andamento acelerado e com muita atividade 
rítmica.  (CARRASCO, 2010)  

 

 A grande diferença entre a composição musical para cinema e para 
videogame está na interatividade. No videogame há uma relação maior entre o jogador 
e o produto audiovisual, fazendo com que o jogador se sinta parte da experiência por 
todo o tempo.  Outra diferença está na linearidade. Os espectadores assistirão aos 
filmes do começo ao fim, enquanto, no videogame, os jogadores controlam a ação do 
personagem, permitindo que o mesmo troque constantemente de cenário. A música, 
no caso, deverá ser feita de modo que a transição de cenários não soe “perturbadora”. 
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 Tratando-se da criação de jogos em plataformas virtuais, a música é um 
elemento de suma importância, pois a mesma serve como complemento à imagem. 
Assim divide, inevitavelmente, a responsabilidade no entendimento da proposta de 
“desafio”, apresentada pelo jogo, sendo consequentemente um recurso auxiliar para o 
desenvolvimento cognitivo. Torna-se aqui necessário, considerando-se a proposta dos 
jogos neuropedagógicos, um entendimento mais aprofundado sobre como música e 
imagem se complementam.  

 

Composição musical do game Meggido 
 

 Em Meggido, a imagem da tela do menu, como mostra a figura 1, é “vazia e 
escura”, sugerindo uma ambientação específica (o espaço sideral). A música da tela de 
menu do game Meggido possui um papel de transição, e seu desenvolvimento objetiva 
criar uma “suspensão”, gerando no jogador expectativa para o começo do jogo. A 
composição musical se estabelece no nível dramático/narrativo. 
 

 

Figura 1: Tela de menu do game Meggido 

 

 A fase principal do jogo, como exposto na figura 2, cria uma batalha no 
espaço sideral, onde duas naves revezam ataques constantes. A música possui um 
papel situacional e propõe uma marcha, onde a predominância dos metais e da 
percussão reforça o sentido marcial, sugerindo ao jogador a narrativa proposta pelo 
jogo. A mesma se estabelece no nível dramático/narrativo. 
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Figura 2: Fase principal do game Meggido 

 

 O jogo termina com uma animação onde o sol surge radiante diante da 
vitória do jogador, como demonstrado na figura 3. A música proposta objetiva realçar, 
através de uma fanfarra, a sensação de conquista do jogador, mantendo, ao mesmo 
tempo, o sentido marcial proposto pela narrativa do jogo. A mesma se estabelece no 
nível dramático/narrativo. 
 

 

 

 

Figura 3: Animação final do game Meggido 
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Conclusões parciais 
 

 Os estudos na área da composição para videogame demonstram a constante 
busca do entendimento de um discurso ou narrativa unificados entre sons e imagens 
visuais. Tendo em vista o estudo de caso dos jogos neuropedagógicos e as questões 
centrais que propõem – como a potencialização do desenvolvimento metacognitivo dos 
jogadores – pretende-se que a etapa inicial da investigação estará concluída com o 
estabelecimento de um conjunto consistente e abrangente de parâmetros de 
confluência entre sentidos musicais e sentidos imagéticos, que possibilitem uma 
delimitação consequente e produtiva para o desenvolvimento da pesquisa neste 
domínio. 
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Codex Troano – Análise Particional e principais gestos 
composicionais 

 
 

André Codeço dos Santos 
andrecodeco@hotmail.com 

 

Resumo: O Codex Troano é uma das peças referenciais dentro da obra de Roberto Victorio, sendo 
também uma das mais importantes obras brasileiras para grupo de percussão. O presente trabalho foca 
o primeiro de seus três movimentos e pretende revelar seu plano composicional a partir de dados da 
Análise Particional (AP – ver GENTIL-NUNES, 2009). A pesquisa objetiva também a aplicação do plano 
composicional do Codex como material para o planejamento composicional de uma obra autoral, em 
etapa posterior. Para a realização da análise, será tomado como referencial o indexograma, ferramenta 
gráfica da AP.  
 
Palavras-chave: Análise Particional; Planejamento Composicional; Codex Troano. 

 

Introdução 
  
 Victorio (2005, p. 1) explica que a relação numerológica da cabala hebraica 
serviu de suporte para o processo de criação musical, também baseado no código maia, 
ao qual o título, “Codex Troano” se refere.  “(...) a intenção em Codex Troano foi 
traçar um paralelo entre o percurso musical da obra e o código maia da criação, 
tendo como suporte a tradição cabalística hebraica (...)”. No texto do compositor 
encontram-se as fundamentações teóricas da obra, as conexões entre o material 
gerador das ideias e suas representações. Contudo, a análise proposta neste artigo não 
coloca em primeiro plano essas analogias, mas sim identifica elementos gestuais 
específicos e suas articulações no decorrer da obra. A AP – Análise Particional – será 
usada como ferramenta, devidamente exposta e explicada mais adiante. No decorrer 
da presente pesquisa, em etapa posterior, será formalizado o planejamento 
composicional, a partir de dados da aplicação da AP a obras específicas (uma delas, o 
Codex Troano). 
 A AP foi proposta por Pauxy Gentil-Nunes e Alexandre Carvalho (2003) e 
hoje encontra-se em expansão e em aplicação em pesquisas do PPGM/UFRJ ligadas ao 
grupo de pesquisa MusMat criado em 2013. Parte do ponto de tangência entre a teoria 
das partições de Leonhard Euler (1748) e a representação das texturas musicais de 
Wallace Berry (1976). Consiste na análise das configurações texturais representadas e 
observadas no tempo, ou seja, mostra pontos de maior ou menor polifonia entre as 
vozes, representados pelo índice de dispersão, e pontos de configurações mais ou 
menos espessas como blocos sonoros ou acordes, representados pelo índice de 
aglomeração. A representação gráfica da análise resulta do processamento de um 
arquivo MIDI pelo PARSEMAT, toolbox para MATLAB1 (GENTIL-NUNES 2009, p. 
62), também desenvolvido pelo mesmo autor. Dois gráficos são gerados - o 
indexograma e o particiograma. O indexograma será usado como principal 
ferramenta de visualização, pois este é acrescido de eixo temporal, além das 
disposições dos índices de aglomeração e dispersão. Isto é, no gráfico são apresentados 
pontos de tempo no eixo horizontal inferior, que correspondem às unidades de tempo 

 

1MATLAB interativo de alto desempenho voltado para o cálculo numérico (MATHWORKS 2013). 
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do compasso.  Na parte superior do gráfico (ainda horizontalmente) são apresentadas 
as partições e as suas variações resultantes dos movimentos das partes. 
 

Elementos geradores 
 

 No indexograma de todo o primeiro movimento, exposto na Fig.1, é possível 
observar os padrões gestuais mais recorrentes.  

 
 

Fig.1 – Indexograma completo do I mov. do Codex Troano. Gráfico produzido pelo programa 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 

 
 Estes gestos também são chamados de bolhas, ou seja, “áreas poligonais 
fechadas que têm início e término em partições pequenas. ” (GENTIL-NUNES, pag. 
78).O movimento é dividido em três grandes seções, que serão analisadas 
separadamente, observando os principais padrões de movimentos e suas derivações. 
Na Fig.2 é possível observar quatro gestos principais, que serão identificados como 
elementos a, b, c e d. Eles são apresentados na seção A (c. 1-12, pontos de tempo – 
doravante abreviados como pt. – 0 a 18). 
 Cada elemento possui contornos específicos. No elemento apode-se notar 
que não existem oscilações maiores entre os índices, revelando baixos valores de 
polifonia e aglomeração. Logo, ele é o elemento mais ‘fino’, sem pontos de grande 
tensão. Contudo, no elemento b é possível perceber a presença mais significativa de 
oscilações entre os índices em relação ao elemento a, através da aparição de bolhas 
mais encorpadas, tendendo para polifonia e dispersão entre as vozes. Em c, a formação 
de duas bolhas triangulares é dada pelo alto índice de aglomeração e pelo índice quase 
nulo de polifonia. Elas representam acordes ou blocos sonoros massivos, que neste 
caso indicam os ataques dos instrumentos de teclado (c. 4, pt. 7-11).Este é o elemento 
menos disperso. O elemento d carrega alto índice de polifonia, o que é contrastante em 
relação ao elemento anterior. Em d temos uma bolha em forma de triângulo que 
gradativamente chega ao ponto de maior dispersão, seguido por outra bolha menor 
que, por sua vez atinge ponto relativamente alto de polifonia. Pode-se dizer que o 
elemento d é o mais longo e contém a configuração mais polifônica e crescente. 
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Fig.2 – apresentação dos elementos a, b, c e d. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-

NUNES, 2004) 
  

Derivações e desenvolvimento 
 
 Ainda dentro da seção A, são apresentadas algumas derivações dos 
elementos geradores, que podem ser observadas na Fig. 3, correspondentes ao trecho 
entre os c. 7 e 12. (pt. 18-36). 

 

 
 

Fig.3 – derivação dos elementos geradores. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-
NUNES, 2004). 

 

 O elemento a ganha forma mais aberta atingindo maior nível de dispersão 
ou polifonia em relação a sua primeira aparição. Porém, é o elemento c que apresenta 
maior nível de transformação. Os gestos de aglomeração são mantidos, porém 

b + c 
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ampliados em suas durações e repetições (Fig. 3, pt. 22-32, e Fig.4). As novas bolhas 
resultantes da derivação têm correspondência com os blocos sonoros utilizados na 
forma da aparição original do elemento c. 
 

 

Fig.4 – aparição original de c e sua derivação. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-
NUNES, 2004). 

 
 Por fim, no caso do elemento d, ocorre a repetição literal de sua primeira 
parte. Outra funcionalidade para este elemento é a de finalizar um episódio. Nota-se 
através desta análise que ao fim de cada recorrência derivativa dos elementos o gesto 
de d aparece encerrando o momento, e apenas seu gesto maior é utilizado.  Por isso, é 
possível que na primeira aparição de d seu segundo gesto seja entendido como um 
novo elemento. Porém, como não há novas derivações no decorrer da obra sobre o 
segundo gesto, decidiu-se adotar a abordagem de que o elemento d comporta dois 
gestos em sua aparição original (c 5-7). 

 

 
Fig.5 – padrões menos recorrentes e novas variações de c. Gráfico produzido pelo programa 

PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 
 

 Alguns padrões menos recorrentes surgem na obra, mas através desta 
análise observou-se que um número maior de derivações e variações recai sobre os 
elementos apresentados. Os elementos mais expostos à derivação dos gestos são c e d. 
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Isto é observado na seção B (c. 13-25). Ocorrem novos motivos a partir do 
desenvolvimento e/ou combinação destes elementos (Fig.5). Com isto têm-se novas 
bolhas e, novamente após o desenvolvimento do elemento c, é apresentada a repetição 
literal do elemento d, reforçando a ideia já citada de que este último elemento é usado 
com intuito de fechamento do episódio. 

 
Fig. 6 – novos motivos surgidos da derivação de b e c. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT 

(GENTIL-NUNES, 2004) 

 
 Outros novos motivos surgem de derivações de b e c ainda na mesma seção, 
conforme apresenta a Fig. 6. 
 As configurações de maior dispersão encontradas na aparição original de b 
são potencializadas neste novo gesto derivativo. O elemento c é apresentado com seus 
altos índices de aglomeração, formando os blocos sonoros mais espessos. Porém, 
podemos notar que o índice não é tão alto quanto os anteriores. Nesta derivação dos 
elementos b e c, o primeiro ataque indica um bloco menos espesso, estabelecido em 
notas de maior duração. Tais configurações resultantes também se aplicam às duas 
bolhas seguintes, e por isso elas são mais longas e menos aglomeradas. Contudo, a 
semelhança com o gesto inicial de c é clara. 
 Na terceira seção da obra (chamada aqui de A’ – c. 35-54), ocorre o que se 
caracteriza como a retomada da ideia inicial, ou seja, a aparição sequencial dos quatro 
elementos com derivações individuais. O gráfico da Fig.7 mostra a retomada que 
ocorre nos c. 39-47.  
 As formas dos elementos apresentam semelhança, mesmo ocorrendo 
significativa variação do elemento b. A ampliação de c ocorrida anteriormente toma 
lugar outra vez, corroborando a ideia de que este elemento e suas derivações são 
sobremaneira recorrentes na obra. 
 A recorrência dos quatro elementos e suas derivações durante todo o 
primeiro movimento é apresentada e mapeada no indexograma completo exibido na 
Fig.8.Ocorre também mais duas derivações do grupo a + b (pt. 75e 110). Pode-se 
perceber que o elemento c parece sempre vir acompanhado de d(pt. 10, 25, 65 e 125). 
 
Conclusão 
 
 Através da AP foi possível segmentar geometricamente os principais 
elementos motívicos e suas derivações do primeiro movimento do Codex Troano. A 
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partir disto, é natural concluir que a unidade dessa obra é mantida e percebida pela 
recorrência dos elementos destacados, bem como por suas derivações. Além disso, 
parecem haver pontos de maior tensão causados pelo elemento c seguidos pelo 
elemento d– que por sua vez, exerce papel de encerramento destas passagens. Foi 
possível perceber também que surgiram padrões com menor recorrência, resultantes 
das derivações dos elementos. 
 

 
Fig.7 – retomada. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 

  

 
Fig.8 – mapeamento das derivações no indexograma completo. Gráfico produzido pelo programa 

PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 
  

 A pesquisa na qual este trabalho se insere pretende propor uma organização 
estrutural da obra Codex Troano a partir da AP e em seguida, propor um planejamento 
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composicional a ser aplicado em uma obra inédita utilizando a AP. Constatou-se que os                                                        
resultados obtidos nesta análise colaboram com o objetivo de propor um planejamento 
composicional a partir de dados fornecidos pela AP. 
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Resumo: Este artigo integra um estudo abrangente sobre alguns choros compostos por Pixinguinha, 
cuja fase inicial consiste em um levantamento estatístico considerando diversos aspectos estruturais do 
gênero (em relação a forma, relações tonais, ritmo, melodia e harmonia), visando ao estabelecimento de 
um modelo matemático para composição algorítmica de variantes idiomáticas de choro. A presente 
abordagem descreve uma das ferramentas computacionais analíticas desenvolvidas para a pesquisa, 
especificamente dedicada ao exame dos contornos melódicos de partes de choro. Ela produz cinco 
gráficos distintos para cada parte de choro analisada, envolvendo aspectos complementares. O artigo 
discute os resultados da aplicação de tal ferramenta na análise e apresenta uma proposta de tipologia 
das “narrativas” melódicas pixinguinianas. 
 
Palavras-chave: Contorno melódico; choro; Pixinguinha; Ferramentas gráficas para análise musical 
 
 

Introdução 
  
 Este estudo integra uma nova ramificação de um amplo de projeto de 
pesquisa dedicado à produção de estudos sistemáticos a partir dos princípios da 
variação progressiva (originalmente developing variation) e da Grundgestalt (termo 
alemão que pode ser traduzido como “configuração primordial”), ambos concebidos 
por Arnold Schoenberg,1 tornando-se provavelmente suas principais contribuições 
para os campos da teoria e da análise musicais. A referida ramificação pretende 
estender a área de atuação do projeto ao exame do choro, visando à criação de um 
programa computacional destinado à composição algorítmica de variações 
idiomaticamente associadas ao gênero (especialmente calcadas no que podemos talvez 
denominar “estilo composicional pixinguiniano”).2 O presente artigo compõe um 
grupo de estudos que, paralelamente, visam ao estabelecimento e formalização de 
regras sintáticas construtivas para alimentação do futuro programa, abrangendo 
aspectos estruturais relacionados a forma, relações tonais, harmonia, ritmo e, neste 
caso, melodia.  
 Esta abordagem específica examina o contorno de algumas melodias de 
choros compostos por Pixinguinha, a partir dos dados produzidos por um software 
especialmente elaborado para tal finalidade, denominado Contorno Melódico. São 
discutidos os resultados da análise de tais dados e é apresentada uma proposta de 
tipologia para algumas das topografias e estratégias melódicas encontradas. 
 

Contorno melódico de choros 
 
 O estudo dos contornos melódicos é um ramo de pesquisa relativamente 
recente, que tem ganhado considerável impulso nos últimos anos, abrangendo 

 

1 Para informações sobre o histórico da elaboração desses princípios ver, entre outras possíveis referências, 
EMBRY (2007). 
2 A ramificação da pesquisa é desenvolvida como projeto de iniciação científica, tendo como membros 
pesquisadores Alexandre Avellar e Pedro Sizels Ramos, ambos graduandos do curso de bacharelado em 
Composição Musical  na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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abordagens tanto analíticas e composicionais, quanto associadas ao campo da cognição 
musical.3 Em sua grande maioria, tais estudos baseiam-se no conceito de classe de 
contorno (contour class, MORRIS (1987)), uma generalização das possibilidades de 
uma sequência de alturas, que considera não seus respectivos valores específicos, mas 
apenas suas direções e posições relativas, gerando o que se denomina forma prima de 
uma classe de contorno (Ex.1). 
 
 

 

 

Ex.1: forma prima da classe de contorno de três diferentes linhas melódicas (a, b, c) (in: 
ALMADA,2013a) 

 
 Este, porém não é o caso da presente abordagem, na qual são examinados 
contornos melódicos particulares (ou seja, não redutíveis às formas primas de suas 
respectivas classes), pois pretende-se, em suma, o reconhecimento de procedimentos 
construtivos que possam caracterizar o estilo pixinguiniano de construção melódica. 
Em outras palavras, busca-se mapear topografias características de “narrativas” de 
melodias de choro, o que evidentemente só pode ser alcançado se estas forem 
consideradas em suas integridades. 
 Para a análise dos contornos específicos dos choros pixinguinianos que 
integram a pesquisa atual, foi elaborado na linguagem computacional MATLAB, o 
programa Contorno Melódico4. Tem como input um arquivo MIDI monofônico 
correspondente à melodia de uma parte de choro, retornando como output quatro 
gráficos, que fornecem informações distintas e complementares sobre características 
da linha examinada. Suas descrições sucintas são apresentadas em seguida. 
 

Os gráficos produzidos pelo programa Contorno Melódico 

 

3 Para o primeiro caso, ver, por exemplo, MORRIS (1987) e SAMPAIO (2012) Em relação a estudos 
eminentemente cognitivos, ver DEUTSCH (1969;1981), DOWLING (1978), SLOBODA 
(1986),NARMOUR (1992), entre outros. O conceito de classe de contorno é também abordado em um 
artigo que faz parte do presente projeto, porém com diferentes perspectivas e objetivos (ALMADA, 
2013a). 
4 Trata-se de um aplicativo executável em plataforma Windows, atualmente em sua versão de número 2. 
Este e outros programas, produzidos pelo grupo de pesquisa MusMat, do Programa de Pós-Graduação 
em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encontram-se disponíveis para download na 
página do grupo, cujo endereço eletrônico  é. www.musmat.org.br. 
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 O principal desses gráficos (nº 1) plota justamente o contorno da melodia a 
ser analisada, exibindo sua topografia em um sistema bidimensional de eixos, no qual 
o horizontal (eixo x) representa pontos no tempo (semínimas, no caso de choros) e o 
vertical (y), a variação de alturas da melodia, sendo calibrado na escala de alturas-
MIDI.5 O Ex.2b mostra o resultado da aplicação do programa à melodia da parte A de 
Abraçando Jacaré, de Pixinguinha (reproduzida no Ex.2a). Os pontos no gráfico 
representam pontos de ataque da melodia. 
 

 

Ex.2: melodia da parte A de Abraçando Jacaré (Pixinguinha) e seu contorno melódico (b) 
 

 O gráfico de nº 2 (Ex.3) revela o perfil de sequências intervalares 
ascendentes e descendentes da melodia analisada.  O eixo x apresenta a quantidade de 
ataques (onsets) da linha, ficando o eixo y com os intervalos (em números de 
semitons), convencionando-se  os sinais negativos para movimentos descendentes. 
Observa-se assim, considerando o caso exemplificado, a seguinte sequência: quatro 
intervalos ascendentes (3M-4J-2M-2m), um descendente (3M), um ascendente (3m), 
cinco descendentes (2M-2M-3m-3m-3M), e assim por diante. 

 

5 Convenção empregada para conversão de alturas musicais em números de modo a permitir a operação 
e manipulação computacional de arquivos midi. Por tal convenção, assume-se o Dó central (C3) 
equivalente ao número 60, sendo cada semitom igual à unidade. Assim, a escala de Dó maior (iniciando-
se nessa região), em alturas midi, é reescrita na sequência numérica: 60-62-64-65-67-69-71-72 (= C4). 
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 O terceiro gráfico (Ex.4) apresenta um balanço quantitativo (expresso 
percentualmente) dos movimentos melódicos presentes na melodia analisada, de 
acordo com quatro categorias estipuladas: escalar, por terça, salto (maior do que terça) 
e uníssono (ou repetição de nota),6 diferenciando-os por direção (através dos sinais 
“+”, para ascendente e “-”, para descendente). 

 

 

Ex.3: sequência de movimentos intervalares na parte A de Abraçando Jacaré 
 

   
 
 O gráfico de número 4 (Ex.5) é dedicado a quantificar as sequências 
alternadas de intervalos (ascendentes x descendentes). Em comparação ao gráfico 2, 
voltado para as qualidades intervalares (ver Ex.3), neste são apenas as quantidades de 
intervalos em mesma direção que são computadas, tornando-se um mapeamento 
quantitativo (uma outra “vista”, em termos geométricos) da topografia definida pelo 
primeiro gráfico. 
 

 

6 As categorias aqui consideradas são adaptações de tipologia proposta por Dowling (1978): passo diatônico 
(diatonic step), duplo passo diatônico  (skip), salto mais largo (larger leap) (o autor não inclui a repetição de nota 
entre os movimentos considerados). Tais elementos derivam de um estudo profundo sobre o reconhecimento de 
contornos, no qual, em sua seção conclusiva, são analisadas cantigas folclóricas norteamericanas, na busca por 
padrões recorrentes. Dowling detectou em suas análises uma forte proeminência dos dois primeiros casos (diatonic 
step e skip) em oposição á relativa raridade dos saltos, que se concentram especialmente nos gestos melódicos 
iniciais anacrústicos, subordinados geralmente ao movimento harmônico dominante-tônica (p.ex: os intervalos 
ascendentes de quarta justa sol-dó ou de sexta maior  sol-mi, em Dó maior). 
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Proposta de tipologia para narrativas melódicas de choros 
 

 Um dos desdobramentos do presente estudo consiste na possibilidade do 
estabelecimento de uma tipologia voltada para alguns casos recorrentes de topografias 
melódicas, levando-se em conta os resultados da aplicação da plotagem do gráfico nº 1 
nas partes de choro de Pixinguinha até o momento analisadas. Tudo indica que seria 
possível generalizar algumas dessas topografias como elementos constituintes de 
categorias associadas a estratégias construtivas, como espécies de narrativas melódicas 
(que sugeririam, por sua vez, algum tipo de vínculo com intenções expressivas). Dando 
início a tal processo de organização tipológica, é possível propor a seguinte 
classificação básica para as narrativas melódicas pixinguinianas, deixando seu 
detalhamento para um estudo futuro, a partir do aprofundamento da pesquisa: 
 
 

  

Ex. 4: relatório dos movimentos intervalares na parte A de Abraçando Jacaré 
 
 

1) Quanto ao perfil do contorno (referente à curva geral da linha melódica gerada pelo 
gráfico de nº 1): Os perfis de choro subdividem-se em dois grupos básicos: 
 
a) Ondulado – é o caso característico em choros, correspondendo a uma 

alternância entre picos e vales no desenrolar da linha melódica (como na linha 
do Ex.2); 

b) Não ondulado – as demais configurações que, embora possíveis, são 
consideravelmente raras no gênero; 
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2) Quanto à amplitude da linha: referente à distância (d, medida na escala de alturas-
MIDI) entre os pontos extremos agudo (clímax) e grave (nadir). Em geral, os 
choros de Pixinguinha apresentam alta amplitude melódica. 
 
a) alta – d ≥ 20; 
b) média – 10 ≤ d < 20; 
c) baixa – d < 10; 

 

  

Ex.5: quantificação das alternâncias intervalares na parte A de Abraçando Jacaré 

 
 
3) Quanto a estratégias construtivas: nesta categoria são consideradas algumas 

possibilidades recorrentes observadas, que se apresentam essencialmente como 
espécies de estratégias construtivas, quase sempre em âmbito local e, 
normalmente, associadas a aspectos motívicos. Levando-se em conta o estágio 
atual de pesquisa, podem ser relacionados alguns casos mais típicos (Ex.6), longe 
ainda de se pretender uma lista exaustiva de possibilidades: 
 
a) Platô – caracterizado por repetição de notas, geralmente em pontos agudos da 

linha (Ex.6a); 
b) Agulha – pico alcançado subitamente por grande salto, a partir de um curto 

trecho em registro relativamente grave (Ex.6b); 
c) Serrote – alternância intensa entre registros, nota a nota. Os “serrotes” podem 

ser estáticos (Ex.6c), quando as notas alternadas são repetidas (ou contíguas) 
ou dinâmicos (Ex.6d), quando associados a movimentos globais ascendentes ou 
descendentes; 

d) Rampa – sequência de, no mínimo, quatro pontos de ataque, em uma única 
direção, descendente (Ex.6e) ou ascendente (Ex.6f).  Embora sejam associadas 
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principalmente a movimentos escalares, “rampas” podem conter em seu 
“interior” alguns saltos eventuais, em geral, de terça. O ângulo de uma “rampa” 
(mais ou menos agudo) depende diretamente da configuração rítmica vigente 
no trecho; 

 

Ex.6: estratégias construtivas de contornos melódicos pixinguinianos: platô (a); agulha (b); serrote 
estático (c); serrote dinâmico (d); rampa descendente (e); rampa ascendente (f) 

 

Conclusões 
  
 Ainda em seu estágio inicial, na coleta de elementos, a partir de análise 
estatística, a extensão da pesquisa ao âmbito do contorno melódico revelou uma nova e 
importante via de trabalho, visando aos objetivos essenciais de elaboração do 
programa de composição algorítmica de choros idiomáticos. O aperfeiçoamento do 
processo de modelagem sistêmica, que formará a base de tal programa – 
considerando-se especialmente a arquitetura melódica – é dependente de um estudo 
detalhado e profundo das estratégias empregadas por Pixinguinha na criação de suas 
narrativas musicais, tão características quanto diversificadas. O presente artigo vem 
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contribuir para tal investigação analítica, a partir da tipologia cujas bases são aqui 
propostas, que certamente será ampliada e desenvolvida nas próximas etapas da 
pesquisa. 
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Introdução da Sagração da Primavera de Igor Stravinsky 
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Resumo: O presente artigo propõe a aplicação da Teoria dos Contornos Musicais aos parâmetros 
texturais, utilizando os conceitos desenvolvidos na Análise Particional de Pauxy Gentil-Nunes (2009). 
Espera-se estabelecer a estruturação da progressão particional tendo como orientação o conceito básico 
da Teoria dos Contornos, utilizando suas ferramentas de manipulação na criação de relações entre 
diferentes movimentos texturais. Como aplicação da proposta, foi feita a análise da Introdução da 
Sagração da Primavera de Igor Stravinsky, buscando relacionar os contornos melódicos do tema do 
fagote, aos contornos dos movimentos texturais. 
 
Palavras-chave: Contornos Musicais. Análise Particional. Movimentos Texturais. Sagração da 
Primavera 

 
Contornos musicais  
  
 A Teoria dos Contornos Musicais, ou simplesmente Teoria dos Contornos 
(MORRIS, 1987; MARVIN, 1988; CLIFFORD, 1995; SAMPAIO, 2008 e 2012, entre 
outros)constitui importante teoria analítica do século XX. Robert Morris (1993, p. 205) 
considera que o contorno musical é um fator importante para a percepção das alturas, 
pois está associado à capacidade dos ouvintes de apreender alturas distintas, 
relacionando as diferenças apenas a noções como ‘mais aguda’, ‘mais grave’ ou ‘igual’, 
sem que seja necessário perceber as alturas absolutas envolvidas. 
 Grande parte dos autores concentra-se na definição e desenvolvimento dos 
contornos em sua vertente melódica (EDWORTHY, 1985; FRIEDMANN, 1985; 
MORRIS, 1987 e 1993; MARVIN, 1988; QUINN, 1997; CLIFFORD, 1995; SCHULTZ, 
2008 e 2009; BOR, 2009; SAMPAIO, 2008 e 2012), embora existam pesquisas que 
propõem a associação dos contornos a outros parâmetros musicais, como o ritmo, a 
forma, a densidade, a textura, entre outros (FRIEDMANN, 1985; CLIFFORD, 1995; 
MARVIN, 1988 e 1991; SAMPAIO, 2008 e 2012). 
 Mustafa Bor (2009, p. 1) define o contorno (de forma mais abrangente) 
como a forma, linhas ou perfis que caracterizam a delimitação de algum objeto, com 
pelo menos duas dimensões relacionáveis, ou seja, parâmetros cujo valor de uma 
dimensão (ou parâmetro) está em função da outra. Por exemplo, em um contorno do 
gráfico de cartografia meteorológica, podem ser utilizados parâmetros como umidade, 
precipitação ou pressão, relacionando-os à posição geográfica. No contorno melódico, 
as relações envolvidas são as das alturas em função do tempo.  
 Morris considera o contorno como uma disposição simples de registros 
ordenados no tempo, sem levar em conta alturas e intervalos reais. As alturas são 
enumeradas de zero (mais grave) até n-1 (mais aguda). 
 Morris (1987 e 1993) demonstra que é possível relacionar contornos 
aparentemente distintos, através do uso de ferramentas matemáticas, constituindo 
assim o conceito de classes de contorno. Cada classe reúne um número finito de 
possibilidades operacionais (de maneira similar às operações de classes de alturas 
encontradas na teoria dos conjuntos de Allen Forte, 1973).Através de operações de 
transformação(ver Fig. 1), tais como inversão (B), retrogradação (C) e retrogradação da 
inversão (D), é possível relacionar contornos distintos a uma mesma forma primária 
(A). 
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Fig. 1:Operações de transformação que relacionam contornos distintos a uma mesma classe de 
contorno. 

 

 Elizabeth Marvin (1988 e 1991) propõe a aplicação dos conceitos de 
contorno ao ritmo, relacionando a disposição numérica ao tamanho da duração em 
função do tempo. Expõe, além disto, a possibilidade de relacionar a posição de ataque 
dos acordes, criando assim contornos baseados no espaçamento entre um acorde e 
outro.  Marcos Sampaio (2008 e 2012) também demonstra aplicações de contornos 
rítmicos e ainda apresenta a possibilidade de aplicação da teoria dos contornos na 
organização das dinâmicas ou da densidade de acordes. 
 Robert Clifford (1995) propõe o uso dos contornos na textura, relacionando 
diferentes eventos, a partir de sua organização interna, a curvas de tensão no tempo. 
Essa proposta não apresenta uma hierarquização clara dos níveis de complexidade 
textural, o que dificulta a organização dos resultados analíticos. Michael Friedmann 
(1985) sugere uma abordagem similar, porém considerando a textura como a 
organização de elementos tímbricos, constatando a organização de sonoridades 
diferentes nas músicas de Schoenberg, como um trecho de polifonia de registro, outro 
com polifonia de timbre e um terceiro como sonoridades unificadas. Assim, para ele, 
tais sonoridades são pensadas e trabalhadas como contornos (Ibid., p. 234-236). 
 A Fig. 2 demonstra algumas destas possibilidades de aplicação de 
contornos, relacionando um mesmo contorno a diferentes parâmetros musicais. Em 
todos os exemplos o elemento inicial é uma figura central (1), que segue para a figura 
de maior valor (2) e repousa no elemento de menor valor (0).  
 

Análise Particional 
 

 Gentil-Nunes (2009) criou uma nova teoria analítica – a Análise Particional 
– através da aproximação dos conceitos elaborados por Wallace Berry (1987), assim 
como seu sistema de representação analítica que tem como objetivo propiciar a 
observação da progressão, recessão e manutenção textural, e a teoria das partições de 
inteiros (ANDREWS, 1984). A Análise Particional objetiva a explicitação das relações 
existentes entre combinações de partes, utilizando como critério tanto elementos do 
próprio Berry, como os componentes reais, definidos por coincidências rítmicas, 
quanto critérios construídos a partir do timbre, das linhas melódicas, ou do 
espaçamento, entre outros. No presente artigo é focado o particionamento rítmico, que 
estabelece relações entre as partes baseadas nas semelhanças e diferenças rítmicas 
entre pontos de tempo.  
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Fig.2:Aplicação do contorno < 1 2 0 >a diferentes parâmetros musicais. 

 
 
 O presente trabalho pretende realizar uma aplicação dos conceitos da Teoria 
dos Contornos à estruturação da textura, de uma forma original, relacionando-os à 
metodologia e aos conceitos texturais presentes na Análise Particional de Pauxy 
Gentil-Nunes (2009). 
 O particionamento rítmico baseia-se nas relações binárias entre 
componentes  sonoros, que permitem estabelecer, através de suas relações de 
afinidade e contraposição, uma classificação qualitativa. Revelam-se as relações 
internas de um determinado trecho textural1, que é classificado de acordo com a 
congruência ou não congruência entre as vozes, constituindo assim um par de índices: 
índices de aglomeração e dispersão (GENTIL-NUNES, 2009, p. 33). 
 Estes índices demonstram o nível de complexidade das relações internas 
dos componentes reais e, através deles, é possível montar o indexograma, que consiste 
na representação gráfica dos índices de aglomeração e dispersão sobre o plano 
temporal, explicitando as progressões das configurações texturais (GENTIL-NUNES, 
2009, p. 52). A forma da obra pode ser inferida pelas “bolhas” delineadas pelo 
indexograma, pois a disposição das principais mudanças texturais normalmente 
evidencia divisões de seção. Na parte superior, a representação das configurações 
texturais utiliza a teoria das partições para explicitar tais relações2. Segundo Andrews 
(1984), a teoria das partições “é uma área da teoria aditiva dos números, que trata da 
representação de números inteiros como somas de outros números inteiros”. Ele ainda 
define o conceito de partição: 

 

 

1 No presente trabalho o conceito de textura está baseadona pesquisa de Berry (1987), ou seja, 
éentendido comoa relação de independência de interdependência entre elementos concorrentes de uma 
tramatextural. 
2 No presente trabalho éutilizadaa notação abreviada da teoria das partições (ver ANDREWS, 1984, p. 1-3), naqual 
elementos repetidossão colocados numa mesma base com expoente igual ao número de repetições (ou seja, ao 
invés de usar [1 1 1], usa-se [13]. 
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Uma partição de um número inteiro não negativo n é uma representação de n como uma soma 

de números inteiros positivos, chamados somandos ou partes da partição, sendo irrelevante a 

ordem dos somandos. (ANDREWS apud GENTIL-NUNES, 2009, p. 6). 

 

A Sagração da Primavera – Contorno Melódico 
  
O tema do fagote, presente na Introdução da Sagração da Primavera (1913), de Igor 
Stravinsky tornou-se historicamente referencial como gesto composicional (BOULEZ, 
1989, p. 76-77). Pierre Boulez (1966, p. 81)acredita que a importância musical da 
singela melodia não se restringe ao uso insólito da tessitura aguda do fagote, tampouco 
à sua “consonância modal defeituosa” (sic) (BOULEZ, 1989, p. 81). Boulez considera 
que a repercussão do tema se deve ao seu desenvolvimento rítmico e assim, propõe sua 
fragmentação em quatro partes (de I até IV), que são, por sua vez, subdivididas em dez 
células (de a1 até a10) (Fig. 3).  
 

 

Fig.3:Início da Introdução da Sagração da Primavera e as divisões propostas por Pierre Boulez (1966, p. 
81). 

 

 

 Ao analisar os contornos melódicos, é possível notar a ocorrência de quatro 
formas diferentes:  

 

A = < 4 3 4 3 1 0 3 2 >– presente nas células a1, a2, a4, a6, a8 e a10; 
B =< 3 2 3 2 1 4 0 1 >– presente nas células a3 e a7; 
C =< 5 4 5 4 1 4 5 3 2 5 3 2 0 5 3 2 3 2 1 4 0 1 >– presente na célula a5; 
D = < 2 0 1 >– presente na célula a9. 
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 Utilizando os algoritmos de redução de contornos de Morris (1993), que 
reduz os contornos a estruturas mais simples e revela a quantidade de iterações 
necessárias (depth)3para que se chegue a esta estrutura simplificada, encontra-se o 
seguinte resultado:  
 

A = < 0 2 1 >, depth = 3; 
B = < 2 3 0 1 >, depth= 2; 
C = < 1 0 1 >, depth = 4; 
D = < 2 0 1 >, depth = 0. 

 

 Em uma análise mais profunda, nota-se que os contornos A e D pertencem 
à mesma classe de contornos – < 0 2 1 > (A na forma original e D na forma invertida). 
O contorno B tem como subcontorno o < 0 2 1 >, formado pelo < 2 3 0 > (forma 
retrogradada) e pelo < 3 0 1 > (forma original). O contorno C representa um 
movimento melódico, como um ornamento. Esta forma ornamental de bordadura está 
presente em todos os contornos. 

 

A Sagração da Primavera – Contorno Particional 
  
 O indexograma da Introdução da Sagração da Primavera (Fig. 4) revela 
um grande gesto em direção a um ápice, interrompido bruscamente pelo retorno do 
tema do fagote na seção Y (c. 664). A partir deste compasso, com a volta do tema do 
fagote, é possível notar uma espécie de resumo da obra até aquela parte, iniciando 
também com o fagote solo e culminando num ápice desta seção. No presente trabalho, 
foram escolhidos dois segmentos da peça, justamente por tal similaridade: o início 
(seção X), que vai até o c. 12, e o trecho conclusivo (seção Y), que vai do c. 66 até o 
final. A sequência da progressão textural das duas seções é a seguinte: 
 

X (part.) = [1 1² 2 1 12 1²2 12 3 12 3 12 12² 12 3 12 1²2² 1²2]; 
Y (part.) = [1 1² 2 1 12 1²2 12 3 12 3 12 12² 12 3 12 1²2² 1²2]; 

 
 Ao analisar estas sequências, considerando-se a complexidade relativa entre 
as partições, expressa por intervalos dentro do Reticulado de Young (GENTIL-NUNES, 
2009, p. 51)5, obtém-se o seguinte contorno particional: 

 
X (cont.) = < 0 2 1 0 4 5 4 3 4 3 4 6 4 3 4 7 5 >; 
Y (cont.) = < 0 1 2 1 0 1 0 3 5 4 >. 
 
Aplicando o algoritmo de redução de Morris (1993) chega-se ao contorno: 
 
X (cont.) =< 0 2 1 >, depth = 3; 
Y(cont.) = < 0 2 1 >, depth = 4. 

 
 

 

3 Foge do escopo deste trabalho um detalhamento mais aprofundado de tal algoritmo. Para maiores informações 
ver MORRIS (1993) ou SAMPAIO (2012). 
4 Os pontos de tempo do indexograma dizem respeito aos pontos de ataque e não aos tempos da peça. 
5No caso, foram consideradas mais complexas as partições mais dispersas e com maior densidade-número. 
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Fig.4:Indexograma da Introdução da Sagração da Primavera e as divisões propostas pelo presente autor. Gráfico 
gerado pelo PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2009).  

 

Conclusões 
 

 Após a realização da análise da obra, com a proposta de contorno 
particional, foi possível perceber que a ideia de movimentos texturais, organizados tal 
qual um contorno melódico, é coerente e pode estar presente no pensamento 
composicional, mesmo que de forma intuitiva. A formalização destes conceitos pode 
gerar novas possibilidades de manipulação de contornos que não são possíveis no 
contorno melódico, como algumas propriedades oriundas tanto da Análise Particional 
quanto da teoria das partições. Esta investigação será o objeto de estudo de trabalhos 
futuros.  
 A redução de complexidade dos contornos analisados sugere que a 
construção do trecho analisado utiliza predominantemente o contorno < 0 2 1 >. 
Realizando a análise mais detalhada do tema do fagote, nota-se que o contorno < 0 2 1 
> é, realmente, o mais recorrente, apresentando várias versões, em pequenas partes 
que se concatenam. Esse contorno é caracterizado por um salto do nível mais grave até 
o nível mais agudo, repousando num nível intermediário. Se a forma da obra for 
submetida a uma análise similar, nota-se que o próprio trecho inicial, com o fagote 
solo, representa um nível de extrema simplicidade textural (0), conduzido por um 
longo caminho até o ápice de complexidade (2), terminando numa seção intermediária 
de atividade (1). Seria plausível considerar que a obra descreve um grande contorno < 
0 2 1 >. 
 Como possível desenvolvimento da presente pesquisa, será realizada uma 
análise do contorno particional do trecho central da mesma obra, objetivando uma 
visão geral mais clara e específica, assim como a investigação de outros tipos de 
contornos musicais, associados a aspectos como ritmo, espaçamento entre entradas 
dos instrumentos e polos harmônicos, na busca de outras relações entre os diferentes 
tipos de contornos. 
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Resumo: Atualização e revisão de uma importante estrutura matemática adaptada à análise particional 
(AP – GENTIL-NUNES 2009, p. 51), o reticulado de Young particional (RYP), que constitui taxonomia 
exaustiva das possibilidades de escolhas texturais do compositor e sua formalização topológica e 
relacional. RYP apresenta todas as possibilidades de combinação textural de até seis fontes sonoras (o 
número é arbitrário, com função meramente ilustrativa), bem como a estrutura interna de cada 
configuração, expressa através dos índices de aglomeração e dispersão. Foi atualizada também a 
modelagem das relações entre as configurações. São abordados aspectos teóricos e práticos da 
formalização e de suas aplicações em composição e análise musicais.  
 
Palavras-chave: Análise Particional; análise Musical; composição Musical; Reticulado de Young 
 
 

Introdução 
  
 A Análise Particional (AP – GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003; 
GENTIL-NUNES, 2009) é proposta a partir da mediação entre teorias composicionais 
diversas (BERRY, 1976; SCHENKER, 1935/1979; CAGE, 1961, entre outras; ver 
GENTIL-NUNES, 2009, p. 106) e o arcabouço teórico advindo da teoria das partições 
de inteiros (ANDREWS, 1984; ANDREWS & ERIKSSON, 2004). O trabalho seminal 
de Wallace Berry (1976, p. 184-188) serviu como ponto de partida para esta integração. 
Berry propõe a codificação das configurações texturais (chamadas no presente 
trabalho simplesmente de partições), constituídas a partir da interação entre partes 
simultâneas presentes em uma trama musical, através de números empilhados, 
representando a espessura e multiplicidade das partes. Berry também propôs a 
constituição de curvas (quantitativa e qualitativa), que representam a progressão e 
recessão texturais, ou seja, a delineação de trajetórias aplicadas à complexidade 
textural.  
 Um fato notável é que Berry não se preocupou em estabelecer uma 
taxonomia exaustiva nem a classificação das relações individuais entre configurações, 
deixando seu trabalho apenas como sugestão para desenvolvimento posterior. 
 A Análise Particional (AP), ao fazer a mediação entre a análise textural de 
Berry e a teoria das partições, assume como um de seus objetivos o preenchimento de 
lacunas deixadas por Berry. No entanto, seu uso transborda para outros campos 
teóricos e aplicações, passando a servir como ferramenta conceitual para 
desenvolvimento de jogos composicionais e de vieses analíticos relativos a outros 
parâmetros que não a textura berryana1, tais como a melodia, a orquestração e o 
timbre. Esta situação abre a possibilidade do estabelecimento de relações de 
homologia entre contextos até o momento considerados distintos, o que pode dar 
margem a visões analíticas e jogos criativos originais. 
 A definição do campo da AP se dá a partir do conceito de relação binária, 
operação subliminar de comparação que precede a própria análise da trama musical. A 

 

1 No sentido circunscrito no presente trabalho (ou seja, op. cit., p. 184-188). Berry desenvolve 
posteriormente no mesmo capítulo outros conceitos, como densidade-compressão, por exemplo, que 
não fazem parte do escopo da AP. 
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confrontação dos componentes sonoros em pares é necessária para a definição dos 
componentes reais de Berry (partes), e ocorre seguindo algum critério – no caso da 
textura berryana, as coincidências de pontos de tempo e, eventualmente, contornos 
melódicos (para uma análise mais detalhada, ver GENTIL-NUNES, 2006). As relações 
binárias, definidas a partir de uma perspectiva filosófica pós-virada linguístico-
pragmática, são definidas como relações gestuais de colaboração e contraposição, 
gerando assim dois índices – respectivamente, os índices de aglomeração e dispersão 
(a, d – ver GENTIL-NUNES, 2009, p. 33). Para cada configuração, um par de índices 
é atribuído, permitindo a confecção de gráficos que expressam tanto o grau de 
massa/convergência (aglomeração) quanto de diversidade/divergência (dispersão) 
envolvidos.  
 O particiograma é o gráfico obtido pela plotagem de um índice contra o 
outro, constituindo assim um espaço de fase (representação da totalidade dos estados 
dinâmicos de um sistema, ver BERGÉ, 1994, p. 91). Ao apresentar todas as 
possibilidades de configuração de um determinado contexto, com suas relações de 
proximidade, o particiograma passa a constituir a taxonomia exaustiva do campo, bem 
como sua formalização topológica (Fig. 1). 

 

 

 

Fig. 1 – Particiograma para n = 6. Concepção original do presente autor. Gráfico gerado pelo programa 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 

 

 O PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2009, p. 62) é uma ferramenta 
computacional, programada pelo presente autor para geração dos gráficos da AP (entre 
os quais o particiograma) a partir de arquivos MIDI. No momento, estão em 
funcionamento os módulos de particionamento rítmico (aplicação original, referente a 
Berry) e por canais (particionamento por eventos e orquestral). O módulo de 
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particionamento linear (particionamento melódico) está em fase final de 
desenvolvimento. 
 
Operadores particionais 
  
 A análise das relações entre as configurações constituintes do particiograma 
revela sua natureza parcialmente ordenada.   
 Duas relações elementares definem as conjunções dentro da estrutura – o 
redimensionamento (m), que significa a mudança de espessura de uma parte 
específica (acréscimo ou subtração de um componente sonoro em um bloco 
componente da trama, por exemplo) e a revariância (v), que se refere a uma mudança 
no grau de diversidade do contexto (através da adição ou subtração de uma parte 
unitária).  
 Duas relações compostas se destacam como combinações básicas do 
redimensionamento e revariância – a transferência (t), que ocorre quando há um 
movimento complementar entre m e v, redundando assim em uma passagem de um 
componente de uma parte para outra, sem mudança no número total de componentes; 
e a concorrência (c), quando há um movimento de m e v na mesma direção, criando 
uma situação de quebra, ou salto, entre as configurações (Fig. 2) – a configuração se 
altera tanto com relação à diversidade quanto em relação à espessura de suas partes. 
 
 

 

Fig. 2 – Operadores principais. Concepção original do presente autor. 
 

 
 
 Uma quinta relação se estabelece na comparação entre índices, expressando 
certo tipo de parentesco ainda não totalmente compreendido (em sua aplicação 
musical) até o momento. No caso, a reglomeração (r) diz respeito à relação entre 
partições que têm o mesmo índice de dispersão, mas tem índices de aglomeração 
distintos. Isto significa que há o mesmo número de relações de contraposição, só que 
em arranjos distributivos diferentes. Curiosamente, o contrário não acontece (índices 
de aglomeração iguais com índices de dispersão diferentes). 
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O Reticulado de Young Particional (RYP) 
 

O Reticulado de Young (Young’s Lattice – ou RY) é um diagrama onde as partições 
são distribuídas de acordo com relações de inclusão (ANDREWS & ERIKSSON, 2004, 
p. 108). Isto significa que cada pequeno diagrama pode ser encaixado no nível superior 
ao qual está ligado (Fig. 3). 
 
 
 

 

Fig. 3 – Reticulado de Young para n = 4 (ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 108) 

 

 As relações de inclusão podem ser entendidas como a generalização das 
relações de redimensionamento e revariância, que nada mais são do que subtipos, 
considerando a dimensão que está sendo modificada (horizontal ou vertical). De fato, o 
particiograma corresponde a um Reticulado de Young inclinado, só que com o 
acréscimo de relações de distância (metrificação) entre seus elementos, definida pelos 
índices (a, d). 
 Para a AP, o que importa é que o RY pode ser uma forma produtiva de 
representação taxonômica e exaustiva das escolhas disponíveis ao compositor a partir 
de uma proposta inicial, ou seja, do contexto (instrumental, linear, tímbrico, ou 
qualquer outro) em que a criação se dará. Por exemplo, um trabalho para quarteto de 
madeiras gerará necessariamente a possibilidade de 11 partições instrumentais, 
enquanto um trabalho para quinteto de metais gerará a possibilidade de 18 partições, 
sempre relacionadas de acordo com o RY. As partições podem ser usadas de forma 
exaustiva, ou parcial, e uma vez estabelecidas as relações, suas progressões podem 
sofrer operações normalmente usadas preferencialmente em relação a alturas – 
transposição, inversão, retrogradação, por exemplo; bem como outras operações, que 
só podem ser aplicadas a partições, devido a sua natureza (conjugação, por exemplo – 
ver ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 16) 
 O presente autor apresentou em 2009 (p. 51) uma primeira versão do RY 
voltada para a aplicação composicional, chamada (no presente trabalho) de Reticulado 
de Young Particional (RYP). Suas principais características são: 1) a discriminação dos 
operadores particionais - naquele momento, apenas m, v e t, uma vez que a 
concorrência ainda não havia ainda sido entendida como movimento, pois gera salto e 
formalmente é uma combinação de m e v, enquanto a transferência pode ser 
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entendida por si mesma, uma vez que estabelece conjunção horizontal (ver Fig. 4). A 
reglomeração também não foi representada, pois foi incluída em um último momento 
antes da publicação; 2) A apresentação dos índices (a, d) para cada partição. 
 
 

 

 

Fig. 4 – Reticulado de Young Particional (RYP), primeira versão (GENTIL-NUNES, 2009, p. 51). 
Concepção original do presente autor. 

 

 De 2009 para o presente momento, algumas ferramentas foram 
desenvolvidas para o cálculo mais rápido e preciso dos índices numéricos, como, por 
exemplo, o programa Operadores Particionais (GENTIL-NUNES e MOREIRA, 2013), 
o que permitiu a revisão e atualização do RYP, cujo objetivo principal do presente 
artigo é sua publicação. 
 A nova versão do RYP (Fig. 5) traz como principais adendos: 1) correção de 
omissões na apresentação das relações; 2) inclusão das relações de concorrência, como 
resultado de uma definição mais precisa do conceito; 3) inclusão das relações de 
reglomeração. 
 Em próxima etapa da pesquisa, será abordada a questão da diferenciação 
entre transferências diretas (aquelas que acontecem entre partições contíguas – por 
exemplo, entre [6] e [1 5]) e indiretas (entre partições não-contíguas – por exemplo, 
entre [1 5] e [32]). No momento, o programa Operadores Particionais (GENTIL-
NUNES e MOREIRA, 2013) está considerando como conjunção apenas as 
transferências diretas. 
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Aplicações criativas e conclusões 
 

 O RYP tem servido até o momento como um tabuleiro, que retorna ao 
compositor as diferentes situações topológicas de suas escolhas. Sua aplicação nas 
aulas de graduação do curso de Composição da UFRJ (aulas de Elementos de 
Composição e de Composição) tem sido produtiva, ao apresentar ao aluno 
possibilidades novas, que estavam ao seu alcance, mas que não eram usadas 
simplesmente por não serem estimuladas ou indicadas pela prática comum, ou pelos 
meandros dos hábitos diacrônicos. A partir desta tomada de consciência, foi possível 
expandir o contato do aluno com sua própria poética e permitir a análise de seu 
trabalho pregresso, situando-o no universo total de possibilidades criativas. 
 No momento, está sendo finalizado o módulo PARSEMAT de análise de 
particionamento linear (PartLin), que trata da estruturação melódica a partir de linhas 
componentes. Um grupo de Iniciação Científica está envolvido com a apreensão de 
conceitos. Diversas produções (artigos, composições, comunicações, cursos) foram 
efetivadas em torno do assunto em 2013. 
 
 

 

 

 
 Fig. 5 – Reticulado de Young Particional (RYP), versão atualizada. Concepção original do presente 

autor. 
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Resumo: O presente texto apresenta resultados parciais do projeto Música para fagote de Francisco 
Mignone - Solos, Duos, Trio e Quartetos. A obra selecionada foi a Serenata Humorística, para quarteto 
de fagotes. As fontes autógrafas disponíveis - partitura e quatro partes cavadas - foram fotografadas e 
transformadas em mídia digital na Biblioteca Alberto Nepomuceno (EM/UFRJ), editoradas em 
programa de música, e apresentadas em forma de edição prática, como resultado de pesquisa realizada 
sobre algumas possíveis questões interpretativas. 
 
Palavras-chave: Fagote, Mignone, Serenata Humorística, Música de Câmara, Noel Devos. 
 

  
Introdução 
  
 O texto ora apresentado revela resultados parciais da pesquisa, em 
andamento, denominada Música para fagote de Francisco Mignone - solo, duos, trio e 
quartetos: organização do acervo Noel Devos - digitalização e edição. O trabalho está 
sendo desenvolvido por alunos do Programa de Pós-Graduação em Música da EM-
UFRJ, sob orientação do Prof. Dr. Aloysio Fagerlande e financiada parcialmente, 
através de projeto de gravação, pela FAPERJ - Fundação Carlos Chagas de Amparo à 
Pesquisa do Rio de Janeiro1. 
 A obra de Francisco Mignone ocupa uma posição de relevância no 
repertório para fagote no século XX (Koenigsbeck, 1994). Fundamental para a 
compreensão deste repertório é entender as circunstâncias sob as quais ele foi 
composto. É possível assegurar que sua admiração e amizade pelo fagotista Noël 
Devos2, responsável pela estreia mundial de toda sua obra para fagote solo e conjuntos 
de fagotes, o motivou a compor esse conjunto de obras para o instrumento 
(Fagerlande, 1998). 
 Devos, fagotista franco-brasileiro de trajetória brilhante e importância no 
desenvolvimento da escola de fagote no Brasil, foi o intérprete que Mignone tinha em 
mente para este conjunto de obras. A musicalidade, capacidade técnica e admiração 
pela música brasileira deste instrumentista chamaram a atenção de inúmeros 
compositores durante quase toda a segunda metade do século XX (Petri, 1999). Dessa 

 

1 Projeto aprovado em Edital 13/2013 -Produção e Divulgação das Artes no RJ. 
2 Nascido na cidade de Calais, França, Devos está radicado no Rio de Janeiro desde 1952, tendo ocupado 
o posto de 1º fagote da Orquestra Sinfônica Brasileira durante mais de 50 anos. Foi o primeiro docente 
da cadeira de fagote da Escola de Música da UFRJ, no período de 1976 a 1996. 
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forma, Devos também realizou diversas estreias de obras de outros compositores 
brasileiros, tais como Villa-Lobos, Guerra-Peixe, José Siqueira, entre outros 
(Fagerlande, 2008). 
 Eurico Nogueira França chama atenção para a predileção de Mignone pelo 
fagote, um instrumento que, se não recebeu a mesma atenção do compositor que o 
piano, o violão ou a voz humana, certamente entre os sopros, ganhou pronunciado 
destaque dentro de sua produção camerística (Mariz, 1997). 
 Na década de 1980, Mignone, com mais de oitenta anos de idade, realizou 
uma série de seis transcrições de obras para piano da sua juventude para quarteto de 
fagotes – Quatro Peças Brasileiras, Serenata bem Acabada, Serenata Humorística, 
Minuetto, Sarabanda do meu Jeito, Mais uma Lenda. (Silva, 2007). Mais 
precisamente em dezembro de 1983, com um entusiasmo que chama atenção devido 
ao curto período de tempo, dedicou-as ao Quarteto Airton Barbosa, oriundo do 
Quarteto de Fagotes da UFRJ, composto por Noël Devos, Antônio Bruno - ex-aluno à 
época já profissional, além de seus alunos mais adiantados na Escola de Música à 
época, Aloysio Fagerlande e Ricardo Rapoport. 
 O Quarteto recebeu orientações do próprio compositor, durante ensaios em 
sua residência, para a interpretação deste repertório dedicado ao mestre e seus 
discípulos, segundo dedicatórias nos próprios manuscritos. 3 
 

Serenata Humorística 
  
 A Serenata Humorística foi concebida originalmente para piano em 19324 e 
transcrita para quarteto de fagotes em 1983, pelo próprio compositor. O caráter, como 
o próprio nome sugere, é irônico e brincalhão, análogo ao Scherzo Humoristique de 
Sergei Prokofiev (1891-1953)5. Seguindo a mesma ideia, Mignone utiliza articulações 
como o staccato, por exemplo, para criar ambientações sarcásticas e jocosas. Abarca, 
ainda, toda a tessitura do instrumento, explorando tanto o registro agudo quanto o 
grave. O andamento indicado, Allegretto saltellante, demonstra o caráter leve que deve 
soar nestes staccati. As frases do tema principal são enunciadas cada vez por uma voz 
diferente, enquanto as outras três acompanham em articulações curtas e pausas, como 
na Fig.1. 
 Mignone, nos ensaios citados, sempre demonstrou ao piano como gostaria 
que sua música soasse, dele extraindo uma sonoridade muito semelhante à dos 
fagotes, e exagerando na liberdade agógica. Para obter este efeito, o quarteto de 
executantes é obrigado a desenvolver grande sintonia camerística.6  
 Esta alternância na liderança das vozes, ora forte, ora piano, traz a 
diversidade timbrística que Noel Devos faz menção. É sabido que Francisco Mignone 
era um excelente orquestrador. Segundo Devos, Mignone enxergava o quarteto de 
fagotes como um conjunto de doze instrumentos, ao considerar que as regiões grave, 
média e aguda do instrumento teriam "personalidades" distintas e que cada fagotista 

 

3 Serenata Humoristica: “a Noel Devos e seus discípulos”; Serenata bem acabada: “A Noel Devos e sua fabulosa 
escola de fagote; Minuetto: “Sempre dedicado a Noel Devos e sua escola” 
4 Com o título de Serenada Humorística. 
5 Sergei Prokofiev (1891-1953) compositor  russo, foi aluno de Rimski Korsakov no conservatório de São 
Petersburgo. O Scherzo Humoristique (1915) para quatro fagotes, a exemplo da Serenata Humorística, é uma 
transcrição do Scherzo, número 9 das Dez peças para piano op. 12 (1906-1913) (New Grove, 2006) 
6 Fagerlande, Aloysio. Entrevista (08/07/2013). 
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deveria cultivar uma sonoridade própria, para alcançar uma maior diversidade 
expressiva7.  
 
 

 

Figura 1 – Utilização da articulação staccato ao longo da obra 

 

 
 Na secção central, no tom da subdominante (si bemol maior), os fagotes 
trabalham em pares. Enquanto um par executa um gracioso desenho em terças 
staccato, típico da música do interior do Brasil (como a música caipira do Centro-Sul 
ou outros gêneros nordestinos, por exemplo) o outro par intervém fortíssimo 
utilizando inclusive segundas menores. Esta seção contribui para gerar um efeito de 
contraste também com efeito jocoso. 
 Na coda, o compositor muda o ambiente com um compasso solene, de 
andamento mais lento, com a indicação Meno que poderia ser o encerramento da obra, 
com uma cadência perfeita em fá maior. No entanto, o desenho de semicolcheias 
repetidas em staccato, parece uma tentativa de surpreender o ouvinte com un éclat de 
rire8, obtendo ainda mais uma ironia antes da conclusão da peça em um fortíssimo em 
uníssono. 
 As figuras 2 e 3 mostram, respectivamente, os compassos finais da 
transcrição e do original para piano. Nota-se que Mignone coloca um Meno na coda 
para o quarteto de fagotes, diferenciando da parte para piano, além dos acordes 
articulados e o final em uníssono com as quiálteras de semicolcheia. 

 

7 Devos, Noel – Entrevista (18/12/2012). 
8 Tradução do francês: um turbilhão de riso 
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Figura 2 – Coda com indicação de andamento mais lento, acordes articulados e final em uníssono 
(versão para quarteto de fagotes) 

 

 

Figura 3 – Sem alteração de andamento expressa e acordes escritos (versão original para piano). 
 

 
Questão Editorial - Metodologia  
 
 O trabalho em torno da Serenata Humorística envolveu uma revisão 
musicográfica do material original do compositor. Devido ao avanço da catarata, na 
década de 1980, o compositor enxergava com pouca clareza os pentagramas onde 
escrevia a música, incorrendo assim em algumas inconsistências entre a partitura e as 
partes cavadas (Santoro, 2010).  Assim, a principal metodologia adotada para esta 
Edição Prática, através do software de música Sibelius, foi a análise das duas fontes 
autógrafas disponíveis: a partitura e as quatro partes cavadas. 
 Para a elaboração do arcabouço teórico e edição da partitura utilizamos 
argumentações oriundas do texto de Figueiredo (2000). 
 Anteriormente ao trabalho de edição, foi realizada na Biblioteca Alberto 
Nepomuceno, seguindo padrões e métodos adequados, a digitalização através de 
registro fotográfico dos manuscritos originais gentilmente cedidos pelo Prof. Devos 
para o projeto. 
 Consideramos esta iniciativa de grande importância, levando em 
consideração a preservação da integridade destes valiosos documentos. Este 
procedimento também permite acesso digital aos originais, com excelente visibilidade, 
especialmente em comparação com as fotocópias utilizadas anteriormente. Esta 
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visibilidade permitiu observar detalhadamente diversas etapas de escrita, marcadas 
com canetas de cores diferentes utilizadas pelo compositor. 
 
   

 
 

Figura 4 – Ilustração da parte cavada do 2º fagote faltando 4 compassos. 
 

 

 

Figura 5 – Ilustração da partitura ( grade) com o número de compassos do 2º fagote corretos 

 
  
 Também foi necessária uma observação com critérios baseados na análise 
harmônico-morfológica para estabelecer, em havendo divergências, qual das duas 
fontes primárias estaria correta, tendo como premissa a Crítica das Variantes9, 
considerando os erros do compositor como passíveis de correção racionais pelo editor 
(Segre, apud Figueiredo, 2000). 

 

9 Crítica das Variantes consiste em  mudanças introduzidas num texto suficientemente consolidado 
capazes de precisar ou melhorar a significação. 
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 Podemos citar como um dos exemplos de divergência entre partitura e 
partes cavadas as Figuras 4 e 5, onde o compositor comete um equívoco na parte de 2º 
fagote Nesse ponto, o compositor “esqueceu-se” de copiar quatro compassos depois de 
B. 
 A ação posterior à editoração/edição foi a experimentação prática, através 
de ensaios com o orientador Prof. Aloysio Fagerlande. 

 

Considerações finais 
 

 Francisco Mignone situa-se como um dos compositores brasileiros mais 
importantes da literatura para fagote. Grande parte dessas obras encontra-se em 
manuscritos autógrafos ou em fotocópias e, algumas vezes, em más condições de 
leitura, sobretudo devido à ação do tempo. Diante de situações como essa, o intérprete 
pode ser conduzido a compreensões duvidosas, pois quando uma notação musical não 
é precisa, geralmente algumas correções são feitas ao longo de práticas cotidianas 
(McGill, 2007). Na maior parte do acervo a ser estudado por este projeto, tais 
marcações são visíveis em partituras que incluem anotações a lápis, ou mesmo à 
caneta, realizadas pelos próprios instrumentistas. 
 A Serenata Humorística foi a primeira obra a ser estudada e revisada, 
gerando uma Edição Prática.  
 Os comentários feitos ao longo da edição servirão como ferramentas para 
uma contribuição interpretativa melhor fundamentada. A conclusão do projeto irá 
proporcionar a futuras gerações um material em boas condições de leitura, munido de 
um consistente referencial teórico-interpretativo.  
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Resumo: Através da análise musical e da pesquisa em fonte primária, o artigo pretende investigar 
elementos musicais e extramusicais relacionados à Sinfonia do Trabalho, obra do compositor Francisco 
Mignone. A Sinfonia do Trabalho foi composta em 1939 e seu argumento dialoga com a ideologia 
nacionalista, resultado da criação compartilhada entre Francisco Mignone e Mário de Andrade. Por fim, 
ainda podemos observar simetrias em diversos aspectos com outra obra do mesmo compositor, a 
Sinfonia da Transamazônica de 1972. O estudo de ambas as obras corrobora o perfil do compositor 
como ator político na formação da identidade brasileira. 
 
Palavras-chave: Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho, Nacionalismo, Sinfonia da 
Transamazônica. 

 

 

 O nacionalismo musical no Brasil data antes mesmo dos escritos políticos e 
literários de Mário de Andrade, sendo A Sertaneja, obra do compositor paranaense 
Brasílio Itiberê, considerada o marco da orientação nacionalista por tomar emprestado 
citações do folclore brasileiro. Porém o entendimento de Mário de Andrade como 
inaugurador da doutrina nacionalista se dá pelo status de “normalidade” que o 
movimento conquistou após a Semana de Arte Moderna de 1922 e, sobretudo, nos 
anos posteriores à Revolução de 30. Por este motivo, no imaginário nacional o 
movimento nacionalista se inaugura na década de 1920 e remete à criação musical dos 
compositores Francisco Mignone, Heitor Villa-Lobos e, mais tarde, Camargo Guarnieri 
e Guerra-Peixe. 
 O presente artigo é um estudo preliminar da Sinfonia do Trabalho, obra 
que dialoga com a ideologia nacionalista e é resultado da criação compartilhada entre 
Francisco Mignone e Mário de Andrade. A investigação proposta está inserida como 
parte da pesquisa que está sendo realizada na Escola de Música da UFRJ e está 
alinhada com os atuais estudos musicológicos brasileiros preocupados com uma 
abordagem mais ampla e interdisciplinar, explorando a relação e papel do artista na 
sociedade.  
 Na demonstração de aspectos nacionalistas na obra musical é 
imprescindível a compreensão de que a relação entre música e ideologia sempre se 
apresentou de forma polêmica, sobretudo pela tentativa de relacionar características 
musicais muito especificas a pensamentos filosóficos ou estéticos. Certos conceitos 
podem estar embutidos na obra de diferentes maneiras, principalmente com o uso de 
elementos extramusicais, como os textuais. Facilmente os elementos de caráter 
nacionalista são detectados através do título, uso de canções folclóricas ou populares e 
das indicações de técnica ou de expressão. Porém, outras evidências musicais são 
encontradas na escrita orquestral dos compositores nacionalistas, como o uso de 
ritmos determinantemente regionalizados, incorporação de instrumentos estranhos a 
orquestra, bem como a busca por representar as sonoridades de episódios históricos e 
paisagens naturais.  
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A Sinfonia do Trabalho e o discurso socialista 
  
 Francisco Paulo Mignone foi um compositor brasileiro, nascido em 1897 em 
São Paulo, formado em música e colega de Mário de Andrade no Conservatório 
Dramático e Musical. Mário de Andrade, grande incentivador da arte politizada, tanto 
em sua literatura ficcional quanto em seus textos políticos, convence o colega Mignone 
a adotar o nacionalismo como pressuposto de suas composições musicais. São muitas 
as simetrias na parceria de Mignone e Mário de Andrade, evidenciadas pelas criações 
compartilhadas entre os dois músicos. 
 A Sinfonia do Trabalho foi escrita a partir de um argumento de Mário de 
Andrade. Segundo o próprio compositor, em entrevista ao Museu da Imagem e do Som 
do Rio de Janeiro, o título era Sinfonia Proletária “porque Mário [de Andrade] tinha 
ideias socializantes; era um burguês, gostava de comer bem, viver bem, ter uma vida 
tranquila, sempre dizia-me que a coisa mais gostosa da vida era não fazer nada” 
(MIGNONE, 1968). 
 Na mesma entrevista revela que a Sinfonia Proletária mudou para Sinfonia 
do Trabalho “para evitar mal-entendidos” (MIGNONE, 1968). Com esses depoimentos 
podemos verificar a forte influência extramusical que sofreu do amigo e também 
músico Mário de Andrade. São evidentes na obra sinfônica os laços de afinidade entre 
o nacionalismo e a doutrina do realismo difundida pelo Partido Comunista Brasileiro:  

 

Pode-se dizer que as grandes obras sinfônicas escritas por essa época (1939-
1942) refletem as interpelações do compositor a si mesmo e a influência 
benéfica que sobre ele exerceu o amigo [Mário de Andrade] que inclusive lhe 
sugeriu a ideia de algumas delas: Sinfonia do Trabalho, O Espantalho, Festa 
nas Igrejas, Quadros Amazônicos (MARIZ, 1997, p. 16). 

 

 Doado por Maria Josephina Mignone à Biblioteca Nacional, o manuscrito 
da Sinfonia do Trabalho foi composto em 1939 e dividida em quatro partes: O Canto 
da Máquina, O Canto da Família, O Canto do Homem Forte e O Canto do Trabalho 
Fecundo, e nenhum dos movimentos possui edição ou revisão. Para orquestra 
sinfônica, sendo três flautas, três oboés, três clarinetes, três fagotes, quatro trompas 
em fá, três trompetes, três trombones, tuba, percussão, piano, celesta, duas harpas e 
cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), teve sua estreia em 1956 pela 
Orquestra Sinfônica da Rádio MEC e a regência do próprio compositor. Foi regida 
também por Arturo Toscanini, mas até o momento a data da execução e registro não 
foram localizados. 
 Alocado no setor de Música da Biblioteca Nacional e classificado como obra 
rara, o manuscrito original permanece em bom estado de conservação. Com um longo 
descrito na contra capa, conta com várias anotações do compositor em lápis grafite, 
bem como anotações em lápis vermelho e azul. O volume encadernado também é pleno 
de enxertos e acréscimos, além de alguns sinais de interpretação para o executante, 
evidenciando muitas vezes sua constante tentativa de “abrasileiramento”. Em 
contraponto com essa busca de fazer a música nacionalizante, indicações em francês e 
alemão são constantes durante a toda partitura.  
 Se a partitura está acomodada na Biblioteca Nacional, o manuscrito da 
redução para piano da Sinfonia do Trabalho está localizado no arquivo de Mário de 
Andrade. Segundo um artigo confeccionado como resultado da iniciação científica no 
IEB (BRUDER e ALIRETTI, 1997), a obra é incompleta e compreende sete páginas. 
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 Se o nome “do Trabalho” nos aponta para o Modernismo 
mariodeandradiano, inspirada nas cenas cotidianas dos trabalhadores do campo e da 
cidade, a palavra Sinfonia parece não representar bem os aspectos formais da obra. 
Para tanto, Mignone escreve na contracapa da partitura um prefácio para sua obra: 

 

A palavra “sinfonia”, escolhida para nomear esta obra, não determina 
obediência à forma desse nome. Embora se aparente ao corte rítmico da 
Sinfonia, a “Sinfonia do Trabalho” se liga pela inspiração ao poema sinfônico. 
A palavra “sinfonia” aqui, é mais um valor sugestivo, e mesmo simbólico, 
retomando o sentido grego em que nasceu musicalmente. Ela quer sugerir, na 
evocação bulhenta dos trabalhos mecânicos de hoje, a consonância, a 
harmonia, o equilíbrio do homem que cria, nas máquinas, a civilização 
contemporânea (MIGNONE, 1939). 

 

 Trata-se de uma sinfonia pela sua forma, estruturada em quatro 
movimentos. Porém, um dos motivos que possivelmente levou Mignone a refutar o 
termo “sinfonia” e indicar no prólogo que se tratava de um “poema sinfônico” é por 
reconhecer que sua obra tinha tomado um rumo bastante programático. Outros 
compositores ao longo da história da música também superaram os pressupostos da 
sinfonia, através da quebra da sua estrutura formal, na inspiração literária ou na 
imitação de ruídos e sons de diversos objetos. Exemplos da ampliação do conceito do 
termo são a Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz e a Sinfonia Doméstica de Richard 
Strauss. 
 
Os naipes e algumas particularidades  
  
 O naipe de cordas ainda permanece com a escrita bastante tradicional, 
porém ganha um novo significado quando adquire aspecto mais rítmico, que 
combinado com a dinâmica acentuada transparece um efeito mais dramático. Um fato 
curioso relativo à orquestração e defendido por Mário de Andrade é que ele não 
aprovava o uso de um instrumento por outro, ou seja, usar o violino com a 
intencionalidade de alcançar o som de um violão ou ainda um piano imitando um 
realejo. Mário de Andrade advoga é pela introdução de instrumentos típicos nacionais 
na orquestra. Sabemos que há um caráter ambíguo no Nacionalismo brasileiro 
defendido por Mário de Andrade, ou seja, a introdução desses instrumentos se dá 
numa tentativa de legitimar esses “artefatos sonoros” provenientes da cultura de 
tradição oral. Mignone, ao contrário, usa desses todos os artifícios supracitados em 
algumas das obras, mesmo contrariando as orientações de Mário de Andrade.  Na 
Sinfonia do Trabalho, por exemplo, Mignone não propõe uma efetiva mudança de 
instrumentação na orquestra, mas sim uma transposição de técnica. Serve de exemplo 
o trecho dos primeiros e segundos violinos do Canto da Máquina, quando o 
compositor indica que o instrumentista deve “colocar o instrumento na posição do 
violão e esecutar [sic] com os quatro dedos, contemporaneamente, para cima e para 
baixo”. 
 Uma das mudanças mais significativas na orquestração proposta pela 
geração nacionalista é dar vez a outros naipes, deixando de tratar o universo das 
cordas como “vedetes” do corpo sinfônico. A valorização das madeiras surge com cores 
nacionais bem como Mário de Andrade já havia assinalado em seu livro Ensaio sobre a 
música brasileira (1972), preconizando a importância das madeiras do ponto de vista 
antropológico: 
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Talvez (...), por um fenômeno perfeitamente aceitável de mimetismo a voz não 
cultivada do povo se tenha anasalado e adquirido um número de sons 
harmônicos que a aproxima das madeiras. Coisa a que propendia 
naturalmente pelas nossas condições climatéricas e pelo sangue ameríndio que 
assimilamos (ANDRADE, 1972, p. 56). 

 

 Porém o uso do naipe de madeiras não se dá exclusivamente pelo som a que 
remete, ou seja, os cantos e vozes dos populares. O uso das madeiras é evocado no 
sentido de criar ambientes e a função de base harmônica aparece diluída. Na escrita de 
Mignone também pode se revelar certa preferência por ritmos obsessivos, como 
podemos verificar no Ex.1: 

Ex. 1. Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho (p. 53). 

 

 O maior destaque conquistado pelo naipe de metais no século XX deve-se 
principalmente à revolução sofrida na construção e aperfeiçoamento de instrumentos. 
Se agora ele ganha lugar de destaque, abandonando o exercício e função secundária na 
orquestra, é graças à sua afinação mais precisa e à maior extensão com o advento das 
válvulas. Suas limitações foram superadas, e se o desequilíbrio sonoro não é mais um 
problema idiomático na orquestração do século XX, os instrumentos de metal deixam 
de executar apenas notas longas e notas pedais. Na obra em questão os metais ganham 
ritmos intrincados. Merecem menção os momentos de dobramento com as cordas, o 
que aponta para o rompimento com as tradições e recomendações dos tratados de 
orquestração.  
 A incorporação de instrumentos de percussão no ambiente sinfônico talvez 
tenha sido uma das características mais louváveis dos compositores do início do século 
XX. Instrumentos regionalistas ganharam caráter universal, como o reco-reco, que foi 
incorporado ao conjunto orquestral por Alberto Nepomuceno em sua Série Brasileira. 
Ao contrário dessa tendência, na Sinfonia do Trabalho o compositor não faz nenhuma 
inclusão e seu uso é bastante previsível, colorindo algumas passagens e enfatizando 
alguns acentos. Mesmo assim, deixa evidenciar algumas palhetas rítmicas brasileiras. 
No Canto da Família, por exemplo, aparece uma marcha rancho1 e um samba já 
bastante descaracterizado. 
Conclusão 

 

1 “Em 1899, Chiquinha Gonzaga compôs (...) a célebre marcha “Ô abre alas”, que foi a primeira música 
feita no Brasil especialmente para animar o carnaval. A marcha adaptou-se a essa função, a ponto de 
consagrar-se num modelo denominado marcha-rancho” (Dicionário Cravo Albin). 
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 A tentativa de assinalar elementos do nacionalismo em uma obra é um 
desafio perigoso, pois ao apontar elementos de um discurso filosófico em uma obra 
musical frequentemente se recorre a generalizações. Portanto, ainda que algumas 
considerações preliminares sejam pertinentes, recomenda-se uma constante avaliação 
dos parâmetros adotados para classificar uma obra como pertencente ao nacionalismo 
brasileiro. O ingresso no movimento modernista brasileiro ou o envolvimento com a 
doutrina nacionalista não são garantias de uma obra musical engajada e repleta de 
indicações de ufanismo. 
 No caso da obra Sinfonia do Trabalho de Francisco Mignone, algumas 
características ficam mais evidentes pelo discurso do compositor, sobretudo no 
prólogo da peça, do que na composição musical. Sua obra aparece impregnada do 
engajamento social advogada pelo ideal socialista, bem como um pragmatismo 
marxista: valorização do trabalho, das lutas de classe e a contribuição da população 
com suas tradições.  
 Como complemento de interesse histórico e musical, é conveniente citar a 
Sinfonia da Transamazônica. Obra da década de 1970 dedicada ao então Ministro dos 
Transportes Mário Andreazza, a sinfonia parece revelar um reaproveitamento da 
Sinfonia do Trabalho. O prólogo que segue na capa da partitura é bastante similar 
àquele encontrado na contra capa da Sinfonia do Trabalho. A motivação 
composicional também é possivelmente política, visto que o Brasil se encontrava sob 
os preceitos do regime militar. Guardadas as semelhanças, a inovação fica por conta da 
inclusão de um trecho de alguns minutos no qual a orquestra toca aleatoriamente. 
Utilizando uma escrita não convencional, o compositor Francisco Mignone sugere o 
uso de fita magnética para execução do trecho. 
 Analisando brevemente as duas partituras, facilmente encontramos 
algumas similaridades, trechos inteiros reaproveitados. Como demonstram o Ex. 2 e o 
Ex. 3, o tema apresentado da Sinfonia da Transamazônica e o tema da Sinfonia do 
Trabalho são similares. Destaque para o tenuto que foi excluído da Sinfonia 
Transamazônica. 
 

Ex. 2. Francisco Mignone, Sinfonia da Transamazônica (c. 23-26). 
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Ex. 3. Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho (c. 26-29). 
 

 Outra similaridade pode ser percebida no início de ambas as peças, como 
mostram abaixo o Ex. 4 e o Ex. 5 do Canto da Máquina. Vale apontar que os 
movimentos recebem os mesmos nomes nas duas peças.   

Ex. 4. Francisco Mignone, Sinfonia do Trabalho (c. 3-4). 

 

Ex. 5. Francisco Mignone, Sinfonia da Transamazônica (c. 3-4). 

 
 Voltando à Sinfonia do Trabalho, objeto principal deste breve estudo e 
análise, podemos afirmar que ainda que a instrumentação não nos permita apontar no 
sentido de uma escrita nacionalista, a orquestração, por sua vez, assinala algumas 
características importantes. Como supracitado, a incorporação da essência de 
brasilidade se deu em ritmos característicos como a marcha-rancho e a transposição de 
técnica, aproximando o instrumento tipicamente orquestral àquele encontrado na 
produção musical de grupos de tradição. Mesmo fiel à tradição do século XIX, sua 
escrita musical apresenta um distanciamento da escrita novecentista, com o aumento a 
importância da percussão orquestral, como a técnica estendida de alguns instrumentos 
e valorização e destaque de alguns naipes. Porém, a similaridade com a Sinfonia da 
Transamazônica expõe alguns problemas: como distinguir as questões ideológicas 
quando o conteúdo musical é o mesmo? 
 Apesar da imersão de Mignone na doutrina nacionalista, ainda reside no 
compositor o mérito de nunca tentar dicionarizar a música brasileira, nem em seus 
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ritmos nem em suas nuances timbrísticas. De certa forma, abandonou o folclorismo 
para tratar da pluralidade através do homem e seu fazer social. Seria um equívoco 
acusá-lo, ou categorizá-lo, sem levar em conta também aspectos emocionais presentes 
na sua escrita musical. Ele mesmo reconhece a diversidade que carrega consigo e o 
hibridismo musical que suas obras evidenciam, sobretudo, a vida cultural doméstica, a 
relação com o seu pai e os tempos que passou na Europa. Francisco Mignone caminha 
em uma linha tênue, expondo em sua obra a existência de valores antagônicos, como o 
popular e erudito, o nacionalismo e o universalismo.  
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Resumo: O artigo propõe-se a descrever e contextualizar os poemas sinfônicos de Leopoldo Miguéz 
(1850-1902). Miguéz foi grande admirador de Wagner, que proclamava a morte da sinfonia depois do 
final coral da Nona de Beethoven, e defendia sua continuidade na estética do drama musical; foi 
também admirador de Liszt, que desenvolveu o poema sinfônico nos anos em torno de 1850. Nada mais 
natural que Miguéz viesse a adotar aspectos de estilo da chamada “Nova Escola Alemã”. São três os seus 
poemas sinfônicos para grande orquestra: Parisina op. 15 (1888) – baseado num poema de Byron, Avè, 
Libertas!1op. 18 (1890) –em comemoração à Proclamação da República, e Prométhée2 op. 21 (1891) – 
sobre o mito clássico do Prometeu acorrentado, editados pela J. Rieter & Biedermann de Leipzig. 
Procuraremos expor quão notáveis foram seu domínio da orquestração e profundo conhecimento das 
técnicas musicais relacionadas ao gênero, por um lado, e como o compositor se valeu da natureza 
programática do poema sinfônico - que oferecia a possibilidade da evocação de temas literários, 
personagens míticos ou heroicos, e ainda do elogio público de pessoas e ideias - para envolvimento e 
conquista do público carioca. 
 
Palavras-chave: Leopoldo Miguéz; poema sinfônico; música brasileira do século XIX; música 
orquestral 
 

 Leopoldo Miguéz foi compositor, violinista, professor e regente. Estreou 
como compositor, tendo sua Marcha Nupcial executada em 1876, e como regente, em 
1878 com a orquestra da Sociedade Filarmônica Fluminense (1868-1880). Miguéz foi 
influenciado tanto por Wagner quanto por Liszt, de quem compartilhava os mesmos 
ideais estéticos- o de adepto da “música do futuro”, do wagnerismo e da chamada 
“nova escola alemã” 3que avassalava então o mundo musical. Em 1887, se juntou a 
Carlos de Mesquita na criação da Sociedade dos Concertos Populares, entidade que 
muito realizou em prol da difusão da música clássica no Rio de Janeiro. Fundou 
também o Centro Artístico, que tinha como intuito promover a “música do futuro”, 
com a participação de figuras de grande relevância no cenário da literatura e das artes. 
Entre os membros do Centro Artístico, reunidos por afinidade aos ideais wagnerianos, 
destacavam-se o compositor Alberto Nepomuceno (1864-1920), o pianista Artur 
Azevedo (1855-1908) e o escritor Coelho Neto (1864-1934) (CORRÊA, 2005, p.32). 
Neste período de afirmação da República e de busca da identidade cultural da nação, 
ocorre, na música, a valorização dos feitos do passado e, ao mesmo tempo, o interesse 
pelo que havia de mais moderno. A correção e qualidade técnica das obras de Leopoldo 
Miguéz demonstravam um compromisso estético sintonizado à realidade que vigorava 
na cultura brasileira (BÉHAGUE, 2001). 
 Esse artigo revisional será uma pesquisa de natureza básica, numa 
abordagem qualitativa, de procedimentos técnicos bibliográficos. Tomando como 
referencial teórico Leopoldo Miguéz: catálogo de obras de Corrêa (2005) - que fornece 
as datas e repertório dos concertos assim como uma retrospectiva da vida do 

 

1Título mantido conforme na edição original alemã J.Rieter&Biedermann, Leipzig de 1894, reimpressa pela 
Funarte em 1982. 
2Título mantido em francês conforme na edição original alemã J. Rieter&Biedermann, Leipzig de 1894, 
reimpressa pela Funarte em 1982. 
3NeudeutscheSchule termo introduzido em 1859 por Franz Brendel para se aplicar a certas tendências na música 
alemã da Era Romântica ao inicio do século XX. 
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compositor-, o capítulo intitulado poema sinfônico em Nineteenth-Century Music de 
Dahlhaus (1989, págs. 236-244), o artigo Prométhée op.21 de Leopoldo Miguéz: entre 
Liszt e Wagner de Dudeque(2013) e a dissertação de mestrado A contribuição de 
Leopoldo Miguéz para o gênero musical poema sinfônico de Ferreira Valoz Júnior 
(2002), será pesquisada a estória de cada poema e contextualizada na vida do 
compositor. 

 

Os poemas sinfônicos 
  
 Miguéz compôs três poemas sinfônicos: Parisina op. 15 (1888) - inspirado 
num poema de Lord Byron; Avè, Libertas! op. 18 (1890) - com texto explicativo 
próprio alusivo à Proclamação da República; e Prométhée op. 21 (1891) - baseado no 
mito grego clássico Prometeu acorrentado, que conta com a transformação temática e 
expõe a capacidade do compositor de manipular técnicas e cores orquestrais 
(BEHAGUE, 2001). Em suas obras sinfônicas, o compositor confrontou um ambiente 
musical do Rio de Janeiro dominado pela ópera italiana. O poema sinfônico é uma 
obra orquestral escrita, geralmente, em um só movimento, originado na abertura 
sinfônica, que pretende associar conteúdos extramusicais a um plano narrativo 
postulado para a música. Em 1857, Wagner, na sua carta intitulada Über Franz Liszts 
symphonische Dichtungen, passa a considerar o gênero como um legítimo 
desenvolvimento estético da sinfonia clássica implicando que os meios de expressão 
musical sejam substanciados pelo objeto representado, assim figuras míticas podem 
ser consideradas como objeto ou assunto do programa (DAHLHAUS, 1989, págs. 236-
237). 
 Os referidos poemas nos permitem observar o cuidado na orquestração, as 
relações harmônicas e melódicas, a organização motivada pelos textos que serviram de 
inspiração ao compositor. No Brasil, quanto ao gênero musical afinado com a vertente 
europeia, verificam-se importantes conceitos fundamentais que irão influenciar a 
música brasileira do século XIX. Todos os poemas tiveram a primeira edição impressa 
por J. Rieter & Birdermann de Leipzig, 1895 e a atual pela Editora Funarte, RJ, 1982, 
um fac símile da edição original. 
 Parisina op. 15, o primeiro poema sinfônico, foi composto em 1888 sobre o 
libreto de Byron. É um poema sinfônico para orquestra composta por: flautim, 3 
flautas, 2 oboés, corne-inglês, 2 clarinetas em lá, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes em 
mi, 3 trombones, 1 trombone baixo, tuba, tímpanos, bombo, pratos, 2 harpas e cordas. 
Uma anotação diz que o flautim e a 3ª flauta devem ser tocados por um só executante e 
o corne-inglês pode ser tocado pelo 1º oboé (MIGUÉZ, 1894). A estreia deste poema 
aconteceu em 15 de setembro de 1889, nos Concertos Populares do Teatro Lírico do 
Rio de Janeiro, regido pelo próprio compositor (CORRÊA, 2005, p.68). É nessa época 
que Miguéz, embora nunca tivesse militado propriamente na política, passa a 
frequentar as lides republicanas e abolicionistas. Nesse mesmo ano a obra é ouvida na 
Europa, na cidade de Spa, na Bélgica, sob a regência de Jules Lecocq.  
 Conforme a crítica de Antonio Arroyo de uma apresentação na cidade do 
Porto, “melodias quentes, clara e fortemente coloridas, temperamento profundamente 
lírico e idealista, simplicidade das linhas, espírito maduro, poder de expressão 
riquíssimo, variedade e vigor notáveis” 4. 

 

4 Arroyo, Antonio- crítica em revista programa da época, 17 de abril de 1896, orquestra sob regência de 
Bernardo Moreira Sá- crítica encontrada avulsa na Biblioteca Nacional. 
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 Parisina foi publicado em 13 de fevereiro de 1816 e provavelmente escrito 
entre 1812 e 1815. Byron foi um poeta que exerceu influência fundamental na segunda 
geração de poetas românticos brasileiros. O conteúdo refere-se a um episódio trágico 
do século XV. O poema é baseado em uma história contada por Edward Gibbon. 
Depois da morte de sua mulher com quem teve o filho Hugo, Azo d’Este, Duque de 
Ferrara, casa com Parisina. Azo descobre que Parisina o está traindo com Hugo e o 
manda matar, o que leva Parisina a soltar um grito dilacerante. Segundo Ferreira Valoz 
Júnior (2002, p. 170-171) percebe-se os traços nítidos de morbidez, profanação e clima 
de dramalhão adotado, que ficou conhecido como “ultrarromantismo” no Brasil ao 
mesmo tempo caracterizado como byronismo. O compositor se utiliza de um modelo 
de inspiração que se aproxima do veio berlioziano e simultaneamente se posiciona 
como um poeta byroniano, já que vai à fonte dos “ultrarromânticos”. 
 Segundo Azevedo (1949, p.282), sobre esse agitado fundo dramático, 
Miguéz dispõe sua partitura a partir de quatro principais momentos do drama:1º - O 
encontro de Parisina e Hugo, no bosque ao crepúsculo;2º - O sonho de Parisina, em 
que ela deixa escapar alusões ao seu romance, enfurecendo Azo que a escuta;3º - O 
julgamento de Hugo e sua condenação;4º - A execução de Hugo e o grito desesperado 
de Parisina. 
 Com três temas que representam os três personagens principais do drama, 
Miguéz constrói seu poema, alternando e combinando com outros episódios, 
utilizando inversões ou fragmentos temáticos de acordo com a noção de ‘ideia fixa’ ou 
do Leitmotif (AZEVEDO, 1989, p. 282). Suas melodias são expressivas, claras e 
fortemente coloridas, passando por um tratamento profundamente lírico com 
simplicidade das linhas.  
 O segundo poema sinfônico, Avè, Libertas! op. 18 foi composto em 1890. É 
um poema sinfônico para grande orquestra em comemoração ao primeiro aniversário 
da Proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, em homenagem a 
Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República brasileira. O poema 
segue a fórmula romântica de exaltação nacionalista, inspirado pela Europa e 
mantendo o espírito libertário da época, o mesmo que marca o refrão do Hino à 
Proclamação da República, cuja música é de sua autoria. É, portanto, um grito de 
liberdade em homenagem à extinção da escravatura e à Proclamação da República, o 
novo regime político que fora instaurado no país. A orquestração é composta por: 
flautim, 2 flautas, 2 oboés, 1 corne-inglês, 2 clarinetas em lá, 2 fagotes, 4 trompas, 2 
trompetes em ré, 2 cornetas em lá, 2 trombones, 1 trombone baixo, tuba, 1 tambor, 
bombo, pratos, 2 harpas e cordas. A estreia foi em 15 de novembro de 1890 no Teatro 
Lírico do Rio de Janeiro, regido pelo próprio compositor. A partitura da obra, de 
caráter patriótico, traz uma explicação do próprio compositor. 
 A recém-proclamada República era o assunto do dia e Miguéz, um 
republicano convicto, empenhou todo seu prestígio para ganhar o concurso promovido 
pelo governo para a composição de um novo hino nacional, naquele ano de 1890. O 
hino de Miguéz acabou suplantado pelo hino tradicional de Francisco Manuel da Silva, 
composto em 1831 e ainda hoje cantado, mas a composição entrou para o panteão dos 
hinos brasileiros como o Hino da República. O mesmo espírito de exaltação dos ideais 
republicanos, celebrado pelo hino, percorre o poema sinfônico Avè, Libertas!. O 
poema relata a liberdade sobre a aurora do nacionalismo e o início do modernismo 
musical, arquitetando uma visão otimista do progresso. O livre comércio, o livre 
desenvolvimento de interesses econômicos revela-se, no exemplo de Leopoldo Miguéz, 
como relacionados a um republicanismo que teria a função de assegurar uma liberdade 
relacionada ao liberalismo econômico e com determinadas concepções de 
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desenvolvimento artístico-cultural, de aptidões individuais e de formação. A discussão 
dessas relações se coloca como relevante para a apreciação adequada de suas obras e 
daquelas de compositores que se inseriram em correntes similares de pensamento 
político-cultural. 
 Trata-se de um poema sinfônico de grande efeito musical, fruto de um dos 
mais hábeis compositores brasileiros. Segundo Ferreira Valoz Junior (2002, p. 
173),mesmo tendo objetivos e contextos diversos, notamos, no conteúdo de Miguéz, 
uma forte referência à citação das Méditations Poétiques, de Lamartine, utilizada por 
Liszt como base de seu poema sinfônico Les Préludes. Ao observar os modelos de 
inspiração utilizados pelos dois compositores, verifica-se uma grande analogia. Ambos, 
com o soar de trombetas, fanfarras e clarim, sugerem uma retomada de confiança e um 
renascer de entusiasmo que refletem o contexto vigente. Em Les Préludes percebe-se 
um renascer para a luta ou batalha; já em Avè, Libertas!, é o entusiasmo que renasce 
para a liberdade, alcançando a vitória. O caráter heroico é ressaltado nos respectivos 
contextos, em ambos os programas (FERREIRA VALOZ JUNIOR, 2002, 
p.174).Interessante notar o extenso uso das duas harpas na primeira parte do poema. 
 Neste mesmo ano, um decreto extinguiu o antigo conservatório e criou em 
seu lugar o Instituto Nacional de Música. Foi, então, designada uma comissão pelo 
Governo Provisório, constituída por Leopoldo Miguéz, Alfredo Bevilacqua e Rodrigo 
Barbosa, para elaborar os estatutos do novo Instituto. Em 16 de janeiro, Miguéz era 
nomeado diretor do recém-criado estabelecimento, que passou a funcionar em prédio 
próprio no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
 O terceiro poema sinfônico Prométhée op. 21, sua obra orquestral mais 
difundida, foi composto em 1891. A orquestração consiste em: flautim, 2 flautas, 2 
oboés, 2 clarinetas em lá, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes em mi, 2 cornetas em lá, 3 
trombones, trombone baixo, tuba, tímpanos, bombo, pratos e cordas. A primeira 
audição de que se tem informação acontece no dia 30 de abril de 1892, no Teatro São 
Pedro de Alcântara, com uma orquestra composta por 72 músicos, na presença do 
Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, que discursou após a execução do 
Hino Nacional Brasileiro de F. M. Silva e do Hino à República de L. Miguéz. Nesse 
programa o Prométhée e Avè, Libertas! de Miguéz foram executados (CORRÊA, 2005, 
p. 69). A obra baseia-se na mitologia grega, segundo a qual Prometeu teria roubado o 
fogo do Olimpo e o entregado aos homens, ensinando-os a utilizá-lo, motivo pelo qual 
Zeus o castigou, acorrentando-o a um rochedo no alto do Monte Cáucaso. O mito 
tornou-se um símbolo de rebeldia política, e do progresso e potencial da raça humana, 
assim como passou a oferecer uma maneira de pensar em época tumultuosa, 
enfatizando as qualidades de resistência e força como símbolos da humanidade 
(DOUGHERTY, 2006, págs. 86-92 e 96). Trata-se de uma obra, que combina lirismo 
intenso com dramaticidade, percebendo-se lampejos da Sinfonia Fausto de Liszt, 
assim como de características de orquestração do criador do gênero “poema sinfônico”, 
que usava a forma sonata com a intenção de elevar o gênero, considerado então como 
música meramente descritiva para um patamar artístico e estético mais alto 
(BERTAGNOLLI apud DUDEQUE, 2013, p.4). 
 Em setembro daquele ano, um importante artigo, sobre a personalidade 
musical de Leopoldo Miguéz, surge na Gazeta Musical do Rio de Janeiro e, entre 
outras coisas, o articulista dizia: “(...) L.M. é o músico de temperamento artístico mais 
são, mais pletórico e mais vigoroso do nosso meio e, ao mesmo tempo, um dos 
prosélitos mais ardentes da nossa fé musical” (apud CORRÊA, 2005, p.34). 
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 Em julho de 1892, a Gazeta Musical publica um longo apanhado sobre 
Prométhée, de um cronista que assina apenas com a inicial W, e termina seu relato da 
seguinte maneira: 
 

Infelizmente, Miguéz é brasileiro. Vive nesta terra sem ideal artístico. A 
indiferença entre nós é das mais cruéis e os dirigentes desta nação não sabem 
sequer que existe um talento como o de Miguéz e não têm intuição artística 
para o julgarem ou se louvarem na opinião dos competentes... Se ele vivesse na 
França ou na Alemanha seria conhecido no mundo inteiro. Mas, é brasileiro; 
tem contra si este grande defeito... quando termina um poema sinfônico, sabe 
qual é o prêmio que o espera? Mandá-lo imprimir às custas na Alemanha o 
que o governo nem isso lhe concedem. Que triste país é o nosso! Que miséria é 
ser artista nesta terra! (apud CORRÊA, 2005, p.36). 

 

 Segundo Azevedo (1949, p.284), este é geralmente considerado o melhor 
dos poemas sinfônicos de Miguéz com sua engenhosa adaptação da forma sonata. 
Novamente a referência a Liszt se faz presente nesta obra, bastando considerar que o 
mesmo também compôs um poema sinfônico denominado Prometheus. Miguéz, 
mesmo no contexto do Brasil republicano, segundo Watson (1994, p.155) é também 
um autêntico epígono da concepção na qual ideias mitológicas e simbólicas se 
expressam através da música. E a propósito da identificação de Miguéz como 
wagneriano (CERNICCHIARO, 1926, p. 329) ou internacionalista (ANDRADE, 1976, 
págs. 29/30), percebe-se que ele também se aproxima de Liszt, conforme Watson 
(1994, p.155) cuja concepção era muito diferente do drama mitológico wagneriano, 
como também se distanciava de Berlioz no tratamento dos elementos programáticos. 
Miguéz tratou, assim como Liszt, o mencionado personagem mítico segundo Watson 
(1994, p.156), como personalidade espiritual abstrata que encarna e simboliza alguma 
ideia ou aspiração humana, profunda e universal. Segundo Azevedo (1949, p.284) 
Miguéz anexa à partitura do Prométhée, que data de 1895, a seguinte referência: 
 

 
Prometeu vai ser punido por ter-se condoído da ignorância e miséria dos 
homens. Ante a severidade da pena compadecem-se os deuses da sorte do 
Titã, e imploram clemência de Júpiter, inflexível, entretanto, às suas súplicas. 
Acorrentado ao rochedo, ouvindo as mágoas doloridas das Oceanides e o 
esvoaçar dos abutres que adejam sobre a sua cabeça, Prometeu conserva-se 
altivo e sobranceiro às dores que o afligem, sufoca as amarguras do presente e 
prenuncia a sua glória futura. E, quando repelindo os conselhos e as ameaças 
do mensageiro de Júpiter, é arrebatado na voragem, sobreleva ao fragor do 
cataclismo o lamento dos deuses que o deploram. 
 

 

 Miguéz edita as partituras e as partes de orquestra de seus três poemas 
sinfônicos. Em junho e julho de 1897, dirige uma importante retrospectiva de toda sua 
produção orquestral no Instituto Nacional de Música - O Ciclo Miguéz - que alcança 
repercussão no Rio. 

 

 Conclusão 
 
 Miguéz, em seus poemas sinfônicos, demonstra competência no tratamento 
desse gênero, que se afirma não apenas como uma consequência histórica da sinfonia 
que de acordo com Wagner, atingiu seu ápice na Nona de Beethoven, mas também 
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como uma abertura de novos horizontes para atuação do compositor no contexto das 
transformações políticas e culturais ocorridas no século XIX. A estrutura musical das 
obras tem quatro aspectos importantes: a utilização da forma sonata; o complexo 
harmônico utilizado, com centro tonal flutuante; passagens sequenciais e aspectos do 
trabalho temático. De acordo com Dudeque (2013, p.7), a forma sonata do Prométhée 
tem: uma dicotomia tonal, uma dualidade temática (temas contrastantes) e uma seção 
de recapitulação com a resolução da dicotomia tonal. 
 Com o aperfeiçoamento da sua formação musical na Europa, na primeira 
metade da década de 80 do século XIX, percebe-se a absorção da estética de Liszt 
(poemas sinfônicos) e Wagner (óperas), quase afirmava como uma forte tendência 
evolutiva da música dos mestres de outrora, mostrando preferência pela estética 
germânica, o que implica em definições estilísticas nas suas composições (Dudeque, 
2013, p.6).Leopoldo Miguéz não foi apenas um propagandista do wagnerismo, mas um 
representante de um pensamento musical que teve enorme impacto na música 
ocidental do século XIX e nas primeiras décadas do século seguinte, expressando em 
seus poemas sinfônicos uma Weltanschauung (“visão de mundo”) intimamente 
relacionada aos mais progressistas desenvolvimentos musicais do seu tempo. 
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Resumo: O objetivo da presente pesquisa é interpretar o papel desempenhado pela Confeitaria 
Colombo no cenário musical do Rio de Janeiro, entre 1894 e 1950. A interpretação dos dados tem 
suportes metodológicos da dialética e da fenomenologia. São enfatizados contradições e conflitos 
relacionados ao fenômeno estudado, visualizados na trama social, segundo o enfoque da história 
cultural (BURKE, 2005). O referencial teórico utiliza conceitos pertinentes à metodologia adotada, como 
os de tempos múltiplos e de tempo não linear (FREIRE, 1994), memória (CATROGA, 2001) e cultura 
(ORTIZ, 1985). Os dados preliminares estão sendo sistematizados, permitindo esboçar o papel que a 
Confeitaria desempenhou como ponto de encontro cultural das elites, na Belle Époque carioca, reunindo 
intelectuais, políticos, literatos e músicos, veiculando um repertório predominantemente europeu e 
derivado da ópera.  
 
Palavras-chave: Confeitaria Colombo, belle époque, músicos. 

 

Introdução 
 
 A Confeitaria Colombo foi fundada em 1894, cinco anos após a Proclamação 
da República, por dois portugueses: Manoel José Lebrão e Joaquim Borges de 
Meirelles. Nessa época, o Rio de Janeiro era capital do Brasil, onde todas as novidades 
eram lançadas, vindas principalmente das metrópoles europeias. (MATTOS; 
TRAVASSOS, 1994). Localizada no Rio de Janeiro, a Colombo foi frequentada por 
políticos, artistas de várias áreas, poetas e músicos cariocas, constituindo espaço de 
formação de opinião, hábitos e costumes. A confeitaria situa-se na Rua Gonçalves Dias, 
vizinha da Rua do Ouvidor, local mais frequentado pela elite carioca que, no final do 
século XIX e início do século XX, buscava se afirmar como cópia da elite europeia 
(VELLOSO, 1988). A Colombo é citada por Mattos e Travassos (1994, p.14), como 
“polo aglutinador dos modismos, das artes, das personalidades, do mundo cultural e 
político”.  
 A Confeitaria Colombo, além de um comércio e casa de chás, foi ambiente 
de trabalho de músicos durante as primeiras décadas do SEC. XX, e ponto de encontro 
de políticos, literatos e também músicos. A presente pesquisa surgiu do interesse sobre 
as manifestações musicais que teriam acontecido naquele local, buscando esclarecer 
aspectos relativos ao papel desempenhado pela Confeitaria Colombo no ambiente 
musical do Rio de Janeiro no final do século XIX e na primeira metade do século XX.  
Além da revisão bibliográfica, a pesquisa recorre à análise de documentos diversos 
(programas, cardápios, periódicos, etc.), e entrevistas com administradores, 
funcionários, artistas e clientes que vivenciam ou vivenciaram o ambiente da 
confeitaria. As informações são utilizadas para visualizar a Colombo, na fase 
interpretativa da pesquisa, situando-a no cenário musical da cidade na época, pelo 
olhar da história cultural. 
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 Os resultados da investigação visam a ampliar e contribuir para a 
documentação da história da Confeitaria Colombo e, indiretamente, da cidade do Rio 
de Janeiro no âmbito musical. Cabe destacar que a Confeitaria Colombo foi integrada 
ao Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio de Janeiro desde 18 de janeiro de 
1983, o que reforça sua importância simbólica. 
 

A música na Belle Époque Carioca 
 
 A Belle Époque carioca abrange, segundo a literatura, o final do século XIX 
e as primeiras décadas do século XX, período que é um marco no processo de 
modernização da cidade do Rio de Janeiro. Nesse período, o pensamento das elites, 
ainda impregnado da ideologia romântica, foi acrescido ou substituído por outras 
concepções originárias da Europa, principalmente da França. Essas elites procuravam 
transformar a sociedade numa subcultura europeia, transformar a cidade do Rio de 
Janeiro em uma cidade cosmopolita, considerando o restante da população (classes 
mais “baixas”), como arcaica e ultrapassada (VELLOSO, 1988). Monica Velloso 
observa que apesar dessas tentativas de modernização e civilização da cidade do Rio de 
Janeiro, o outro lado da cidade era bem diferente:  cortiços no centro da cidade, 
epidemias, ruas sem asfaltos e cobertas de lamas, mendigos, pobreza, que destoavam 
do “sonho civilizatório” proposto por Rodrigues Alves (1902-1906). 
 A autora lança um olhar sobre a cultura popular, suas tradições e raízes no 
Rio de Janeiro, na Belle Époque Carioca (1900-1918, segundo a autora), momento em 
que a elite se opõe radicalmente à cultura “popular” e a tudo que diz respeito a ela. 
Apesar disso, houve, segundo Velloso, reação das classes populares, no sentido de 
preservar suas expressões culturais, promovendo reuniões, como as da “Casa da Tia 
Ciata”. Lá aconteciam cultos religiosos, como o candomblé. Os negros mais velhos 
davam conotação religiosa à festa. Segundo a mesma autora, a sala de visitas era 
reservada às danças nobres e “dignas de respeito”, de forma a preservar as aparências, 
enquanto nos fundos, era praticado o samba de partido alto.  
 Quanto à Rua do Ouvidor, vizinha da Colombo, a literatura observa que era 
considerada a artéria principal do mundanismo e o modelo da civilidade. Nessa época 
foi estabelecido como obrigatório o uso de paletó e sapato no Centro da cidade, o que 
excluía daquele espaço, por princípio, os escravos. O violão, a modinha e o maxixe 
eram vistos, pelas elites, como adulterações da verdadeira arte, sendo proibida sua 
entrada na “boa” sociedade (VELLOSO, 1988). A autora destaca a ideia de cultura 
“popular” e “erudita”, espacialmente expressa através das separações entre Zona Norte 
(povo) e Zona Sul (elite), apontando também para o fato da moderna burguesia 
começar a frequentar a festa da Penha, os chopes berrantes no passeio público, o teatro 
de revista na Praça Tiradentes, e o carnaval na Praça 11, o que mescla, em certa 
medida, a divisão espacial citada pela autora. Outros autores revisados ampliam 
também o olhar sobre o centro do Rio de Janeiro, no período focalizado por Velloso, 
apontando a presença de diferentes aspectos e atividades naquele espaço. 
 Paralelamente às manifestações “populares”, a elite carioca afrancesada 
promovia, com frequência, festas com serviços de Buffet, destacando-se o da 
Confeitaria Colombo. “Falamos da Belle Époque Carioca. A cidade do Rio ‘respirava’ 
Paris. As mansões em Botafogo, Laranjeiras, Copacabana e Cosme Velho eram lindos 
palacetes franceses no estilo art nouveau” (VELLOSO, 1988). Um dos clientes 
distintos da Colombo era Rui Barbosa, que fazia em seu palacete, na Rua São 
Clemente, luxuosas recepções. A Colombo foi considerada uma das obras 
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arquitetônicas mais importantes de Antonio Borsoi na Belle Époque carioca. 
(MATTOS; TRAVASSOS, 1994). Consideramos que essas e outras informações 
colhidas na revisão de literatura (ainda em andamento) são importantes para a 
pesquisa, por permitirem aproximação com a sociedade da época e com o perfil dos 
intelectuais frequentadores da Confeitaria Colombo, no âmbito da cultura da época. 
Permitem também visualizar o ambiente da Confeitaria como espaço criador de textos, 
poesias, músicas, exercendo o papel de espaço de troca entre artistas. 
 
Confeitaria Colombo no cenário musical do Rio de Janeiro 
  
 A Confeitaria Colombo, desde seu início foi muito conhecida em virtude das 
rodas artísticas que se reuniam em seu ambiente e que empolgavam as elites da cidade 
(CARVALHO, 1929). De toda parte vinha gente à Colombo, só pelo prazer de assistir a 
essas troças. Essa observação de Carvalho permite compreendermos o costume de 
Lebrão em perdoar as dívidas e se tornar amigos dos artistas, pois eles eram a atração 
da Confeitaria Colombo de forma involuntária, tendo contribuição para o sucesso da 
casa. 
 Segundo Mattos e Travassos (1994), muitas pessoas iam até a Confeitaria 
Colombo para conhecer esses artistas. Manuel Lebrão, sabendo que isso dava prestígio 
à Confeitaria, acomodava-os nas melhores mesas e procurava proporcionar o melhor 
atendimento e atenção a cada um deles. Uma das rodas mais famosas que frequentou a 
Confeitaria foi a dos literatos, como Olavo Bilac e Emílio de Menezes, que escreveu 
uma poesia intitulada “Hino à Dentada” (data não informada), referindo-se à Colombo 
como verdadeira “sucursal da academia”, em alusão à Academia Brasileira de Letras 
(MATTOS; TRAVASSOS, 1994). As autoras relatam que Emilio de Menezes se 
beneficiava dos favores de Lebrão, pagando suas dívidas com sonetos, como o já 
mencionado “Hino à Dentada”. 
 Entre algumas curiosidades levantadas sobre a Confeitaria, citamos alguns 
relatos de funcionários mais antigos, mencionando que Villa-Lobos atuou como 
músico da Colombo no início de sua carreira, enquanto sua mãe trabalhava como 
engomadeira de toalhas da Confeitaria para manter o sustento na casa.  
 A literatura revisada destaca que, durante a Belle Époque, um dos espaços 
públicos frequentados pelas mulheres foi a Confeitaria Colombo (MATTOS; 
TRAVASSOS, 1994). As mulheres não entravam habitualmente em cafés, bares e 
restaurantes sozinhas, mas as senhoras tinham transito livre na Confeitaria, após as 
compras na Rua do Ouvidor, das 14 até às 17 horas. Após esse horário, começavam a 
chegar as “madames” e seus “coronéis”. 
 A Colombo na década de 1920 foi ponto de encontro entre Lamartine Babo e 
Bastos Tigre, que ajudou Lamartine a ingressar no jornalismo humorístico e no teatro 
de revista, onde colocou pela primeira vez uma música de sua autoria, intitulada 
“Aguenta Felipe” (MATTOS; TRAVASSOS, 1994). Chiquinha Gonzaga, Ary Barroso, 
este último através da roda do clube do Flamengo, também frequentaram a Colombo. 
 As Confeitarias, em geral, eram centro de reuniões de literatos e políticos, 
centros também de criação, local que, na maioria das vezes possuía um instrumentista 
ou grupo musical. Através da revisão de literatura, percebemos que esse movimento 
primeiro ocorreu na Europa. Nos salões da Colombo dessa época, ouvia-se música 
executada pela orquestra diariamente para animar a casa no chá das cinco, 
principalmente músicas francesas e árias de óperas italianas (MATTOS; TRAVASSOS, 
1994). 
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Metodologia e Referencial Teórico  
 
 A pesquisa caracteriza-se como predominantemente subjetiva e 
interpretativa, procurando colocar em diálogo diferentes pontos de vista 
(pesquisadora, funcionários, clientes, artistas), todos eles considerados como 
legítimos, ou seja, buscando relativizar o entendimento de verdade.   
 A fundamentação metodológica da pesquisa tem subsídios da dialética, 
valorizando as contradições e sínteses, conflitos, processos em movimento, integrados 
em uma totalidade, ou seja, a trama social da época. A fenomenologia também subsidia 
a metodologia utilizada na pesquisa, valorizando os pontos de vista subjetivos, e 
tomando como ponto de partida para descrição do fenômeno estudado a percepção dos 
sujeitos, inclusive a de pesquisador. 
 Adotamos, como referencial teórico, preliminarmente, o conceito de tempo 
não linear, segundo a concepção de história da música proposta por Freire (1994), que 
será também considerada em nossa pesquisa. A autora reconhece que vários tempos 
coexistem em uma mesma sociedade, permitindo observar, no período delimitado pela 
pesquisa, significados atuais, residuais e latentes. “Significados atuais, entendidos 
como aqueles peculiares ao momento histórico em questão; significados residuais, 
entendidos como significados originados em outras épocas ou espaços; e significados 
latentes, entendidos como aqueles que a sociedade ainda não realizou em plenitude.” 
(FREIRE, 1994). 
 Outra concepção utilizada como referencial teórico preliminar é a de 
história cultural, que busca analisar e interpretar os fenômenos em sua articulação na 
cultura, ou seja, enfatizando a presença de múltiplas culturas no espaço (BURKE, 
2005). Além disso, conceitos como ruptura, continuidade, descontinuidade, também 
pertinentes à história cultural, são úteis às interpretações da pesquisa. 
 A partir desses subsídios teóricos, os procedimentos metodológicos básicos, 
utilizados pela pesquisa, além da revisão bibliográfica, são: 1) levantamento de 
informações na imprensa, à procura de fotos, nomes de músicos ligados à Confeitaria, 
repertório interpretado naquele espaço, entre outros elementos de interesse; 2) 
levantamento de documentos do acervo da Confeitaria, em especial cardápios, 
contendo informações sobre apresentações musicais; 3) entrevistas com funcionários e 
artistas que vivenciaram ou vivenciam o espaço da Colombo. Essas informações 
constituem a base objetiva para as interpretações subjetivas da pesquisa. 
 

Resultados parciais 
 

 Já foi possível chegar a alguns resultados parciais através dos seguintes 
elementos, analisados preliminarmente: 1) cardápios, contendo os programas das 
músicas tocadas nos banquetes e jantares; 2) fotos disponibilizados pelo Acervo da 
Confeitaria Colombo; 3) depoimentos informais; 4) informações colhidas em 
periódicos. 
 Observamos, através dessas fontes, que as músicas tocadas nos jantares em 
questão eram, em sua maioria, de autores estrangeiros, incluindo trechos de óperas, 
como árias e aberturas, muitas vezes tocadas por Conjuntos de Câmara. Dentre os 
cardápios localizados, contendo o repertório musical, observamos que as óperas são 
mais presentes no mais antigo (1920), escasseando nos posteriores. Alguns cardápios 



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  67 

 
 

estavam escritos em francês, assim como os títulos das músicas, o que aponta para a 
valorização dada, à época, para a cultura francesa, tomada como modelo. 
 Poucos cardápios foram obtidos até o momento, mas, como a investigação 
prossegue, pretendemos ampliar esse leque. O cardápio mais antigo encontrado até o 
presente momento data de 1920 e o mais recente é de 1945, havendo também um 
cardápio sem data. Os autores brasileiros citados nos cardápios já levantados são: 
Carlos Gomes, Henrique Oswald, Villa Lobos (1929); Souza, Lacerda, Carlos Gomes 
(1934); Carlos Gomes, Carlos Viana de Almeida (1945). Quanto aos compositores 
estrangeiros, os cardápios mencionam Schubert, Grieg, Saint-Saens, Scarlati, 
Massenet, Chopin, Puccini, Bizet, Gounod, compositores dos períodos Clássico e 
Romântico. 
 Informações pontuais, mas também de interesse, aparecem nos 
documentos. No cardápio de 1920, consta o nome do pianista Arthur Napoleão, que, 
embora português, morou e produziu música no Brasil durante muitos anos. No 
cardápio de 1929, encontramos o nome do maestro que dirigiu a orquestra naquela 
noite, Cardoso de Menezes Filho, profissional de atuação significativa à época, 
sobretudo no teatro musical. No cardápio de 1934, consta o nome da orquestra que 
tocou naquela noite, “Orchestra Pickmann”, sobre a qual buscamos informações 
complementares.  
 Em entrevistas preliminares com funcionários e com a vedete Virgínia Lane, 
revelou-se a forte presença da música francesa ainda na década de 50, bem como a 
atuação diária de pianistas e pequenos grupos na Confeitaria Colombo, dentre eles 
Villa-Lobos, no início de sua carreira, época em que sua mãe também trabalhou na 
Confeitaria, engomando toalhas.  
 Outros elementos que despertam atenção, quando se pretende revisitar as 
memórias da Confeitaria, são as composições e poemas que fazem referência à 
Confeitaria Colombo, como a marchinha “Sassaricando”, lançada em 1952 e 
popularizada à época na voz da vedete Virgínia Lane, e que ainda faz presença em 
bailes carnavalescos da atualidade. 
 É possível considerar, com base nessas informações preliminares, que além 
de ter sido um dos ambientes de trabalho de músicos na cidade do Rio de Janeiro no 
início do séc. XX, a Colombo teve também participação significativa na vida cultural e 
social da época. É provável que a convivência entre músicos e poetas tenha propiciado 
trocas entre gêneros da música “erudita” e “popular”, favorecendo sínteses diversas. O 
presente trabalho reforça ao nosso olhar a relevância de um estudo aprofundado sobre 
as manifestações musicais na Confeitaria Colombo, permitindo construir algumas 
conclusões a respeito de seu papel no mundo da música, no Rio de Janeiro, 
expandindo a visão sobre os espaços do fazer musical para além de teatros, salões e 
ruas, espaços esses já mais analisados. 
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Resumo: Estudo das técnicas de composição que levaram à concepção da chamada arte total na criação 
wagneriana. O Leitmotiv (motivo condutor), aqui analisado como ponto de partida para o arcabouço da 
forma cíclica e concepção da música programática, é absolutamente indissociável de uma técnica de 
harmonia cromática cujo ápice gera uma crise sem precedentes na música ocidental. Leitmotiv, 
cromatismo harmônico e arte total resumem-se de maneira explosiva no acorde de Tristão, que irá 
instigar de várias maneiras a criação musical subsequente. 
 
Palavras-chave: Richard Wagner; Leitmotiv; ópera romântica; arte total;  análise musical 

 

Atualidade de Wagner 
 
 No ano do bicentenário do nascimento de Richard Wagner torna-se 
oportuna mais uma investigação sobre as inovações introduzidas em sua época - o 
romantismo do século XIX, com suas diversas escolas nacionais - por este compositor, 
que tantas influências exerceu em seu tempo e posteriormente. Não se trata aqui de 
descobrir algo que tenha escapado a tantos estudiosos de sua extensa obra, desde sua 
morte em 1883, mas colaborar, no nível didático-pedagógico, para compreender 
claramente no que consistiram os postulados da composição wagneriana e quais os 
procedimentos técnicos que imprimiram sua marca forte nas obras de vários outros 
compositores. 
 A partir das declarações do próprio compositor e sua visão um tanto 
autossuficientes, não resta dúvida, procuraremos penetrar em especial no sentido da 
arte total:  

A música, que não representa as ideias contidas nos fenômenos do mundo, 
mas, ao contrário, é ela mesma uma importante ideia do mundo, abrange 
naturalmente o drama, já que este, por sua vez, exprime uma ideia do mundo 
que a música pode refletir. O drama ultrapassa os limites da arte poética do 
mesmo modo que a música transcende os limites de todas as artes, 
especialmente os das artes plásticas, pelo fato de suas impressões pertencerem 
ao domínio do sublime. Assim como o drama não descreve os caracteres 
humanos mas faz com que eles mesmos se representem diretamente, assim 
uma música nos apresenta em seus motivos o caráter de todos os fenômenos 
do mundo em sua essência mais íntima. O movimento, a formação e as 
modificações desses motivos estão, de um modo análogo, aparentados com o 
próprio drama. Mas este drama e a ideia contida nele só podem ser claramente 
compreendidos por meio desses motivos que se movem, tomam forma e se 
modificam (WAGNER, 1987, p. 69). 

 

 Uma questão que se faz sentir neste particular é justamente o tratamento 
dado por Wagner ao Leitmotiv (motivo condutor), tanto do ponto de vista da 
construção da composição, quanto da criação estética. Ou seja, uma dupla abordagem 
se impõe, que neste estudo não poderá ser dissociada, quer dizer, a análise simultânea 
das técnicas de forma cíclica verificadas como arcabouço para o desenvolvimento 
estrutural dos Leitmotiven, bem como seu impacto decisivo e intencional na maneira 
de o ouvinte penetrar no drama, caracterizando a música programática. A discussão 
apaixonante própria do romantismo do século XIX, “pode ou não a música representar 
algo extramusical? ” (ZAMACOIS, 1983, p. 5) encontra lugar decisivo nesta 
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abordagem, uma vez que a música é direcionada, propositalmente, com o objetivo de 
nos despertar emoções evocativas de situações, personagens, sentimentos, objetos e 
lugares. A simples aparição do Leitmotiv provoca uma teia de associações que induz o 
ouvinte a participar do enredo ou programa de maneira quase imperceptível1.  
 No desenvolvimento deste artigo, esta trama motívica e o respectivo 
arcabouço composicional da forma cíclica é continuamente  questionado, 
relativamente à construção da ideia dramática e sua carga de emoções despertada pela 
música programática, ouvindo-se inclusive as enfatizadas ideias sobre este assunto a 
partir do próprio compositor Richard Wagner em sua obra Beethoven, onde expõe com 
clareza e sem rodeios sua técnica e estética – a arte total -  que acreditava ser a 
herdeira única de toda a tradição beethoveniana e, num sentido autoritário, a 
verdadeira e válida forma de expressão artística. Wagner deixa clara esta postura, 
quando afirma seguidamente que o mundo, em todos os segmentos do pensamento, 
quer seguir apenas modismos, enquanto ele quer introduzir uma arte que induz ao 
pensamento crítico: 

Porque hoje em dia só vemos reinarem opiniões declaradamente “públicas” 
das quais algumas se conquistam com dinheiro, como as mulheres públicas. 
Aquele que compra regularmente um jornal encontra impressa no papel a sua 
própria opinião. Já não tem necessidade de pensar nem de refletir, porque ali 
está, preto no branco, o que outros pensaram sobre Deus e sobre o mundo 
(WAGNER, 1987, p. 83).  

 

Harmonia cromática como base para a composição e expressão musical: 
Tristão e Isolda 
  
 Dentre os aspectos que caracterizam a técnica wagneriana de composição, 
defrontamo-nos em primeiro lugar com a criação harmônica. Observa-se a presença 
contínua de encadeamentos com resoluções excepcionais, ou seja, uma instabilidade 
em relação aos centros tonais, que promovem uma sucessão de acordes de 
dominantes, que levam a que cada nova alteração nestes acordes se transforme na 
sensível do próximo, que em geral fica com resolução suspensa. Este ambiente 
harmônico criou as condições ideais para o emprego constante dos Leitmotiven, que 
buscam não só uma íntima integração com a harmonia para sua correta expressão, 
típico da linguagem wagneriana, como se propõem a conduzir a narrativa musical, 
segundo os princípios da música programática. 
   

Wagner buscou na mitologia os argumentos para suas obras porque, segundo 
ele, é de onde as paixões mais elementares se manifestam com maior 
espontaneidade. Suprimiu as até então tradicionais divisões dos atos em cenas 
e peças musicais soltas alternadas com recitativos. Por meio dos Leitmotiven, 
representativos de personagens, símbolos, feitos, pressentimentos, 
lembranças e de tudo o que tem que ver com o assunto, sua transformação e o 
desenvolvimento a que o submete, Wagner comenta musicalmente a vida 
interior dos personagens da trama e do drama, que através dela se comunica 

 

1 Uma das contribuições mais evidentes das técnicas wagnerianas de composição e sua capacidade de 
evocar lembranças através do poder comunicativo dos Leitmotive, se observa com intensidade no 
domínio da música para cinema, teatro e televisão, onde o uso frequente de elementos motívicos 
(semelhantes aos Leitmotive) faz com que a trama dramática seja apresentada através de sons ao 
expectador. 
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ao espectador/ouvinte. E a orquestra é como uma sinfonia, à margem de 
qualquer cânone estrutural clássico, com a qual os cantores se integram 
plenamente (ZAMACOIS, 1986, p. 121). 

 

 

 

Fig.1 – Início da Abertura da Ópera Tristão e Isolda de Wagner, onde se observa logo no compasso 2 o 
acorde do Desejo (2o Leitmotiv), também conhecido como acorde de Tristão. 

 

 Um momento de impacto dentro da criação wagneriana é, certamente, a 
ópera Tristão e Isolda, na qual a dissolução tonal cada vez mais expressiva é um marco 
dentro da criação romântica, com a presença do cromatismo intenso. Propomos 
observar como a integração dos Leitmotiven, a forma cíclica e a música programática 
se fundem, através do drama, na arte total, pela compreensão dos significados 
descritivos e poéticos dos mesmos, “pois cada Leitmotiv só resulta simbolicamente 
expressivo a quem conhece seu significado concreto, pois do contrário, não passa de 
um tema que sofre transformações” (ZAMACOIS, 1986, p. 121). 
 O conteúdo programático é de fundamental importância para a 
compreensão da ópera, assim temos em seguida a relação dos Leitmotiven, 
inicialmente da Abertura e a seguir dos três atos da ópera Tristão e Isolda, segundo 
classificação2 de Albert Lavignac (1937, p. 309): 
          

1o Leitmotiv – A confissão   
2o Leitmotiv – O desejo (também conhecido como o acorde de Tristão) 
3o Leitmotiv – O olhar 
4o Leitmotiv – A bebida do amor 
5o Leitmotiv – A bebida mortal 
6o Leitmotiv – A caixa mágica 
7o Leitmotiv – A libertação pela morte 
Primeiro ato: 
 

 

2 A tradução para o português dos títulos dos Leitmotive é do autor do presente artigo.  



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  72 

 
 

8o Leitmotiv – O mar 
9o Leitmotiv – A cólera 
10o Leitmotiv – A morte 
11o Leitmotiv – Tristão ferido 
12o Leitmotiv – Tristão heroico 

 
Segundo ato: 
 

13o Leitmotiv – O dia 
14o Leitmotiv – A impaciência 
15o Leitmotiv – O ardor 
16o Leitmotiv – o ímpeto apaixonado 
17o Leitmotiv – o canto de amor 
18o Leitmotiv – Invocação à noite 
19o Leitmotiv – A morte libertadora 
20o Leitmotiv – A felicidade 
21o Leitmotiv – O canto da morte 
22o Leitmotiv – A dor do rei Marcos 
23o Leitmotiv – A consternação 

          
Terceiro ato: 
 

24o Leitmotiv – A solidão 
25o Leitmotiv – A alegria de Kurwenal 
26o Leitmotiv – Karéol 
27o Leitmotiv – A alegria 

 

 A afirmação do emprego do Leitmotiv como técnica de composição não se 
afirmou logo de imediato, tampouco a harmonia excessivamente cromática 
característica de Wagner (GAUTHIER, 1984, p. 88). Foi constante a oposição de 
Meyerbeer (1791-1864) e seus seguidores, que em várias ocasiões compareceram às 
representações das óperas de Wagner munidos de apitos e cornetas, com o fim de 
inviabilizar a execução das mesmas, que abominavam: 

 

Assim como Weber, Wagner baseava sua nova estética na conjunção de todas 
as artes, mas realizada de forma que não constituísse uma mescla, como na 
“grande ópera”3, mas uma verdadeira síntese. E apoia suas teorias nas de 
vários grandes pensadores alemães, entre eles Schiller – que desejava um 
drama mais simbolista que realista – e Goethe – que profetizava que se 
alguma vez todas as artes se unissem em uma obra comum, aquele dia haveria 
de constituir-se num acontecimento ímpar (ZAMACOIS, 1986, p.120). 

 

 Contudo, é importante ressaltar que o emprego de Leitmotiven na 
composição operística, e mesmo sinfônica, não foi uma exclusividade wagneriana, 
tendo sido desenvolvida com intensidade, sob o nome de idée fixe, pelos franceses, 

 

3 “Grande ópera” é um termo da época e que se refere, em especial, à produção operística de Meyerbeer.  
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tendo à frente Hector Berlioz (1803-1869). Esta afinidade pode ser comprovada por 
este fragmento de carta enviada por Wagner a Berlioz: 

 

Com frequência tenho me perguntado quais haveriam de ser as condições da 
arte para que possa merecer o indispensável respeito, e, com este fim, busquei 
na Grécia antiga o ponto de partida. Encontrei nela a obra artística por 
antonomásia: o drama. Nele a ideia, por muito que seja sua profundidade, 
pode manifestar-se do modo mais inteligível. Tal coisa me conduziu a estudar 
as relações dos diversos ramos da arte entre si, e, após compreender as que 
existem entre a Plástica e a Mímica, examinei as que existem entre a Música e 
a Poesia. Dei-me conta de que no ponto em que uma destas artes alcança seus 
limites, começa em seguida, rigorosamente, a esfera de ação da outra, pelo 
que, unindo intimamente as duas, cabe expressar o que resulta impossível a 
cada uma de modo independente, pois se cada uma pretendesse por si só 
alcança-lo, haveria de conduzir à obscuridade e à confusão, por uma parte, e à 
degeneração ou à corrupção de cada arte em particular, por outra 
(ZAMACOIS, 1986, p. 240). 

 

 Surpreendentemente, alguns rivais de Wagner acabaram por incorporar 
algumas de suas técnicas.  Seria oportuno lembrar a importância do motivo principal 
de Aida de Verdi (1813-1901), que está presente no decorrer da ópera, que se 
assemelha em muito às propostas wagnerianas do Leitmotiv (GROUT, 1994, p. 310). 
Igualmente, a ópera Carmen de Bizet (1838-1875) apresenta uma sofisticada técnica de 
construção e desenvolvimento do motivo principal – o destino – que não só aparece ao 
longo da trama musical, como dá origem a outros motivos dele derivados. Mas, 
certamente, aqueles que se inspiraram em sua produção, levaram a técnica do 
leitmotiv, associado à harmonia cromática, à forma cíclica e à música programática a 
um grande desenvolvimento. Richard Strauss (1864-1949) com Salomé e Leopoldo 
Miguéz (1850-1902) com Pelo Amor, são dois exemplos de herdeiros desta técnica e 
estética. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo o estudo do violão em seu ofício de acompanhador no âmbito da 
música popular brasileira. Primeiramente, procurou-se evidenciar o trânsito e a presença ativa do 
instrumento por diversas classes sociais, os personagens, e momentos representativos desde os 
primórdios de nossa música e, posteriormente, selecionaram-se três violonistas (Rogério Guimarães, 
Raphael Rabello e Guinga) para retratar características do acompanhamento no século XX. 
 
Palavras- chave: acompanhamento, violão, Música popular brasileira. 

 

 A realização desta primeira etapa do artigo deu-se por meio da consulta 
bibliográfica a autores que se dedicaram à historiografia da música popular brasileira 
como Tinhorão (2010 e 2004), Budasz (2004) e Taborda (2011) sendo possível 
investigar o perfil e o comportamento do instrumento na função de acompanhador 
junto a alguns nomes representativos do cancioneiro popular. Para melhor abordar 
nosso objeto de estudo foi necessário delimitar as observações às formações de duo - 
voz e violão, dado a diversidade de funções musicais que o violão pode assumir dentro 
dos mais variados tipos de conjunto instrumental. 
 No Brasil, ao contrário do violão solista, cuja produção só irá consolidar-se 
na primeira metade do século XX, a utilização do instrumento na função de 
acompanhador remonta aos primórdios de nossa música. O violão pode ser 
considerado um legítimo herdeiro da tradição de acompanhamento da viola 
seiscentista que chegou ao Brasil pelas mãos dos colonos portugueses. O cordofone 
possuía, então, quatro e posteriormente cinco ordens de cordas. Foi amplamente 
difundido entre os curumins e demais colonos portugueses como o autor da 
Prosopopeia Bento Teixeira, que o tinha como fiel companheiro de suas cantorias pela 
Pernambuco do século XVI. (TABORDA, 2011, p. 9) 
 Os registros dos primórdios da canção popular trazem referência ao poeta 
satírico Gregório de Matos Guerra (1636-1696), o ‘Boca do Inferno’, que entoava seus 
versos dissolutos, dedicados a seduzir as mulatas ao som de uma viola. Sob a pena do 
poeta barroco brasileiro estavam as sátiras, o erotismo e as duras críticas à política e 
economia da sociedade do recôncavo baiano, causando alguns dissabores às 
autoridades mais conservadoras. Na citação abaixo, observa-se que o poeta irreverente 
causava dissabores às autoridades e segmentos mais conservadores de seu tempo. 

 
Porém, eu me persuado que a maior parte destas modas lhes ensina o 
demônio: porque é ele grande poeta, contrapontista, músico e tocador de viola 
e sabe inventar modas profanas, para as ensinar àquelas que não temem a 
Deus. (PEREIRA, apud BUDASZ, 2004) 

 

 O instrumento acompanhador esteve ao lado de outros personagens 
representativos da música popular brasileira como o padre mulato Domingos Caldas 
Barbosa (1740–1800) que preconizou o sucesso preambular de nossa música na 
Europa. Sandroni (2001) o cita como o primeiro personagem histórico da música 
brasileira considerando-o como um nome significativo nas discussões referentes à 
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dança do lundu na virada do século XVIII para o XIX e ao aparecimento dos lundus-
canção na imprensa por volta de1830.1 Com a introdução do violão no Brasil em 
princípios do século XIX, o instrumento se reveste da tradição de acompanhador dos 
gêneros populares apregoada pela viola enquanto a mesma fica relegada às 
manifestações de identidade mais regional e interiorana. (TABORDA, 2011) 
 No final do século XIX, o instrumento marcou seu papel junto aos conjuntos 
de choro e na consequente tarefa de abrasileirar as recém chegadas danças européias, 
tais como; valsa, xótis, mazurcas,  entre outras.  Além da modinha e do lundu, o violão 
esteve na base das diversas manifestações da música popular brasileira e 
frequentemente o ostinato rítmico-harmônico, presente em seu acompanhamento, se 
torna um dos elementos fundamentais na caracterização de um especifico estilo ou 
gênero musical.  
 Observa-se a presença ativa do instrumento acompanhador na gênese da 
indústria do disco já nas primeiras gravações da Casa Edison nas vozes de Baiano 
(1870 -1944), Cadete (1874 - 1960) e posteriormente Eduardo das Neves (1874 - 1919). 
Ainda na fase mecânica do processo de gravação (1902 -1927). Na fase posterior, com o 
advento do processo elétrico de gravação, o instrumento irá manter sua cadeira cativa 
no rol dos estúdios de rádios  integrado os conjuntos regionais, os quais contribuíram 
sobremaneira para o funcionamento destas no período tido como a ‘Época de Ouro. 
 Ao abordarmos o acompanhamento violonístico século XX, escolhemos de 
três violonistas como amostra significativa do desenvolvimento e transformações do 
acompanhamento violonístico. Tal escolha se justifica pela expressiva atuação de 
Rogério Guimarães, Raphael Rabello e Guinga desde a ‘Era do Rádio’ até os dias 
atuais2. Outro fator preponderante na escolha de tais músicos foi o fato de atuarem 
igualmente como solistas. Desse modo, poderemos observar se, de alguma forma, em 
seus acompanhamentos os elementos técnico-musicais típicos da linguagem do violão 
solo se faziam presentes.   
 Como era de costume ao estilo de interpretação empregado em vários 
gêneros da época3, encontramos momentos em que Rogério Guimarães (1900 – 
1980)também construía seus arranjos tomando por base a levada típica de cada gênero 
somada à condução dos baixos que muitas vezes se destacava do restante assumindo 
um caráter melódico. Os acordes são executados por toda a extensão do braço do 
violão em inversões e omissões das vozes proporcionando colorido timbrístico e 
densidades contrastantes no arranjo da canção. Com relação ao comportamento do 
violão nos registros sonoros observados, nota-se uma importante contribuição 
estilística dada por Rogério Guimarães no que tange à utilização de elementos técnico-
instrumentais característicos da linguagem do violão solista dialogando de forma 
bastante significativa com recursos típicos já consolidados na linguagem empregada 
em acompanhamentos.  
 Essa confluência com a linguagem do violão solista é deflagrada nas seções 
introdutórias das canções e nos demais momentos instrumentais, geralmente o 
intermezzo e a coda, onde o violão apresenta uma textura de melodia acompanhada 
diferenciada do  restante do arranjo, no qual o instrumento privilegia o suporte à voz. 

 

1Outro pesquisador que se debruçou sobrea vida e obras de Barbosa foi Tinhorão (2004) no livro 
Domingos Caldas Barbosa. O Poeta da Viola, da Modinha e do Lundu (1740-1800). 
2Guimarães gravou seu primeiro disco pela Odeon em 1926 e Guinga é um músico que se encontra em 
plena atividade até os dias atuais. 
3Um modelo de acompanhamento bastante comum em gravações do início do século pode ser observado 
através do músico, poeta e palhaço de circo Eduardo das Neves (1874 - 1919). 
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Nestes momentos observa-se o apuro técnico e virtuosismo do músico caracterizado 
pela ampla exploração da tessitura do violão, em especial a região aguda, e pela 
realização de rápidas passagens escalares intercalando acordes.  
 No acompanhamento da canção Anoitecer (fig.1), observa-se a presença de 
elementos identitários do estilo de Rogério Guimarães, tais como; a exploração do 
instrumento em toda extensão, em especial a aguda, além do emprego de baixarias e 
arpejos intercalando a condução rítmica da canção. Nos seis primeiros compassos o 
violão se comporta a maneira de um violão solista, como era de praxe em introduções, 
interlúdios e coda das canções. 

 

Fig.1. Rogério Guimarães. Anoitecer. Compasso 1 a 20. Transcrição própria. 

 
 Raphael Rabello(1962 – 1995) destaca-se pelo alto grau de elaboração de 
seus arranjos ao tocar como único acompanhador solista, em especial ao lado de 
Elizeth Cardoso e Ney Matogrosso, produzindo dois discos que são referências para 
trabalhos dentro da mesma formação4.  
 A incorporação de técnicas do acompanhamento5 para o violão solo 
contribuiu para a consolidação do estilo violonístico característico de Rabello, 
considerando-se que seu amplo conhecimento musical foi determinante para que se 
tornasse um dos maiores expoentes do instrumento no Brasil. (BORGES, 2009, p.4) 
 Borges (Ibid.,p.107) aponta a condução rítmica abaixo como semelhante às 
levadas aplicadas por Rabello, que por sua vez denotam uma das técnicas peculiares 
empregadas em seus acompanhamentos. Para o autor, a utilização do polegar é 

 

4Em 1989, gravou com Elizeth Cardoso o disco Todo Sentimento (Columbia/Sony Music – 1991). 
Abrangendo da mesma forma gravações exclusivamente no formato Voz e violão, lançou Juntamente 
com Ney Matogrosso o disco À Flor da Pele (Polygram, 1990) no qual interpretam um repertório muito 
eclético que vai de Balada do louco (Arnaldo Baptista, Rita Lee) a Prelúdio nº 3 /Prelúdio da solidão 
(Vila Lobos, Hermínio Bello de Carvalho).  
 
5Borges (2009, p. 115) aponta alguns indícios referentes à fase acompanhadora no choro presente na 
obra solista do mesmo como o baixo cantante, o destaque dado aos baixos pelo toque com apoio pelo 
polegar e o forte apelo improvisador tão característico ao choro. 
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determinante na sonoridade de Rabello que é obtida mediante a alternância do polegar 
para cima e para baixo de forma acentuada sobre o baixo pedal. 

 

Fig.2. Levada do partido alto (PEREIRA, 2006, p.17) 

 

 Pode-se destacar o emprego de elementos musicais, tais como; solos ao 
violão, contracantos melódicos, inúmeras passagens escalares virtuosísticas 
intercalando os acordes da harmonia; uso de diversificadas técnicas violonísticas, entre 
as quais podemos mencionar: os fortes rasgueos, os arpejos, o pizzicato, o trêmolo, a 
exploração do uso de cordas soltas, os harmônicos naturais e os artificiais. Isto, 
acoplados a aplicação de recursos interpretativos como variações timbrísticas, de 
dinâmica e agógica. Apesar de utilizar majoritariamente o violão de sete cordas em 
suas performances, observa-se a utilização do violão de seis cordas em boa parte do 
disco com Elizeth e Matogrosso. 
 

[...] destacamos uma consideração de Luciana Rabello (entrevista concedida, 
2008): “Rabello acompanha enquanto solo e sola o violão enquanto 
acompanha”. Essa afirmação preceitua que os acompanhamentos de Rabello 
não se restringiam a uma visão vertical da harmonia, mas sim uma visão de 
solista, na qual há presença predominante das “baixarias”. Portanto, a relação 
existente entre o acompanhamento e o solo reforça o argumento de que as 
duas fases de Rabello são indissociáveis e podem coexistir pacificamente. 
(BORGES, 2009, p. 115) 

 

 O terceiro músico observado foi Carlos Altier de Souza Lemos Escobar, o 
Guinga (1950-). Sobre sua relação com o violão observa-se que em sua obra a 
composição, o arranjo violonístico e a execução estão interligados. A linguagem 
harmônica é resultado dessa peculiaridade. Logo, diferentemente de boa parte da 
prática de acompanhamentos de violão utilizados em canções de música popular, onde 
a transposição é uma constante, a execução de obras do compositor requer um cuidado 
especial, uma vez que a dimensão harmônico-melódica se relaciona com algumas 
movimentações de fôrmas especificas de mão esquerda aliada ao uso de cordas soltas 
do instrumento, configurando encadeamentos de vozes característicos. Esse fato torna 
muitas vezes impossível a tarefa de transpor suas músicas não apenas nas peças 
instrumentais, mas também nos acompanhamentos das canções.6 

 

6 No caso do violão, existem três aspectos intimamente relacionados, utilizados por compositores do 
século XX e que produzem um idiomatismo instrumental do qual Guinga faz uso: 1) o deslocamento da 
mão esquerda, com três planos de ação: movimento transversal, movimento vertical e movimento 
horizontal; 2) o uso das fôrmas dentro desses três tipos de movimento, ou seja, fôrma: correspondendo 
a apresentação de uma determinada disposição dos dedos da mão esquerda em uma posição do violão, 
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 Na música de Guinga, os elementos harmonia, condução rítmica, 
movimentação das vozes e digitações são indissociáveis para preservar as 
características da linguagem do compositor. Na fig.3, temos um trecho de Choro 
Réquiem, no qual, o acompanhamento ao dobrar a melodia apresenta relação direta 
com a mesma  e, por outro lado, o fato de conter a melodia denota a possibilidade de 
ser executado de forma autônoma, que o coloca no limiar entre um acompanhamento 
de uma canção e uma peça instrumental.7 
 

 

Fig.3. Guinga. Choro Réquiem. Compasso 1 e 2 

 

 Apesar de Guinga ser um dos responsáveis por diversas inovações no choro, 
principalmente no âmbito harmônico, alguns aspectos da linguagem tradicional do 
gênero são muito claros em suas peças. Em vários momentos o compositor utiliza o 
recurso de baixarias, saltos melódicos, arpejos e cromatismos que caracterizam pontos 
importantes na linguagem do choro. Conforme se observa na canção Cata-vento e 
Girassol o recurso da campanella8 é abundantemente aplicado às construções 
harmônico-melódicas na qual o compositor opta pela digitação que privilegie os 
intervalos de segunda, maiores e menores, na disposição das vozes dos acordes. Por ser 
largamente empregado em sua obra, acreditamos ser esta uma das marcas 
características de seu estilo composicional.  

 

 

Fig.4. Guinga. Cata-vento e Girassol. Compasso 1 e 2 

 

 
 

escalar ou em acordes, com e sem cordas soltas, transposta para outra região; 3) a inclusão das cordas 
soltas, como fator colorístico e de possibilidades harmônicas.” (ESCUREIRO, 2010, p.5) 
7 Varias composições de Guinga foram concebidas primeiramente como peças instrumentais e 
posteriormente dadas aos letristas, fato que explica a autonomia e possibilidade de termos performance 
em versões para violão solo. 
8 Intervalos harmônicos de 2ª menores o u maiores tocados ao violão em cordas paralelas em escalas ou 
acordes. 
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 Verifica-se o gosto do compositor pela sonoridade de determinados acordes 
que aparecem com frequência em sua obra. Esses são encontrados em contextos tonais 
e harmônicos diferentes utilizando-se da mesma configuração na disposição das vozes. 
Dada a exploração de cordas soltas combinadas com o deslocamento de formas pelo 
braço do instrumento a transposição da estrutura e da mesma disposição de vozes para 
outras fundamentais se faz impossível, o que torna esses acordes ainda mais 
característicos do estilo harmônico-composicional de Guinga. Observamos na canção 
Cine Baronesa (fig.5)dois acordes bastante representativos deste aspecto da linguagem 
harmônica do compositor. 

 

Fig.5. Guinga. Cine Baronesa. Compasso 8 

 
Conclusão 
 

 Como vimos, a tradição do violão, bem como seu uso no acompanhamento 
de canções, está amalgamada à cultura brasileira desde a chegada dos colonos 
portugueses e padres jesuítas que tangiam a viola em seu processo de catequese.  O 
Cordofone esteve ao lado dos personagens mais representativos de nossa música 
popular como Bento Teixeira, Gregório de Matos, Caldas Barbosa e forneceu as bases 
para diversos gêneros como a modinha, lundu, choro além de viabilizar o processo de 
gravação na gênese da indústria do disco e posteriormente a dinâmica de produção nos 
estúdios das rádios. No que diz respeito ao acompanhamento violonístico no século 
XX, sob a estética dos músicos descritos, observa-se que cada vez mais uma exploração 
plena dos recursos técnico-musicais exigindo  apuro técnico do instrumentista. 
Acredita-se que esta gradativa expansão vocabular de recursos utilizados nos arranjos 
das canções seja fruto do contato destes com a tradição do violão solista contribuindo 
cada vez mais para expansão e renovação desta predominante vocação através dos 
séculos. 
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Chiquinha Gonzaga e o teatro musicado 
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Resumo. Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa em andamento, cujo objetivo 
principal é caracterizar a contribuição de Chiquinha Gonzaga (1847-1935)  para o teatro musicado. 
Chiquinha atuou na vida musical do Rio de Janeiro desde meados do século XIX até o início da década 
de 1930. Ao revisar a literatura e ao consultar fontes primárias, investigamos o surgimento do teatro 
musicado no Rio de Janeiro e fatos marcantes da vivência de Chiquinha como compositora teatral. A 
partir de  um referencial teórico baseado em Lopes (2000) e Diniz (2009), focalizamos o teatro musical 
à época de Chiquinha e algumas de suas composições para peças teatrais.  
 
Palavras-chave: Chiquinha Gonzaga;  teatro musicado;  século XIX;  música no Brasil. 

 

 

Primórdios do teatro musicado no Rio de Janeiro 
 

 Durante o século XIX, o Rio de Janeiro iniciou seu processo de urbanização 
e industrialização. A partir daquele momento, intensificaram-se as produções musical 
e teatral. Na década de 1860, já havia se desenvolvido na cidade, sempre ao influxo das 
modas europeias, um teatro musical, paralelo a shows tais como café-concerto, cabaré 
e variedades. O Alcazar Lyrique foi a casa pioneira de tais empreendimentos, com as 
vedetes que faziam a festa do voyeurismo masculino. “Havia inclusive uma matéria-
prima local, que logo se juntaria ao cancan para excitar a imaginação e os sentidos das 
plateias: o maxixe” (LOPES, 2000, p. 17).  
 Diversas modalidades de teatro musical começaram a crescer, com plateias 
fiéis. As distinções de classe se faziam entre os frequentadores da ópera no Teatro 
Lírico, passando pelas operetas, burletas, vaudevilles, e mágicas, até as revistas do 
Largo do Rocio, ou Praça Tiradentes (LOPES, 2000). 
 No início do século XX, entre 1903 e 1906, ocorreram duas ações de 
reformulação urbana no Rio de Janeiro. A primeira aconteceu em função da 
modernização do porto e foi projetada pelo governo federal. A segunda, planejada pela 
prefeitura, foi ampla e buscou integrar as diversas regiões da cidade ao centro urbano. 
As duas reformas ocorreram na gestão do então prefeito Pereira Passos (AZEVEDO, 
2003). Era a busca pelo progresso material e pela construção de uma civilização nos 
trópicos. 
 Novos teatros foram abertos em regiões mais populares da cidade. Os 
ingressos se tornaram mais baratos e o público comparecia em massa. O teatro de 
revista se tornou a corporificação da cultura de rua e seus personagens “ajudaram a 
consolidar uma autoimagem do carioca, seja pela representação de si (o malandro, zé-
povinho, a mulata), seja pela do ‘outro’ (o português, o interiorano, a francesa)” 
(LOPES, 2000, p. 24).  
 A revista era um gênero de espetáculo ligeiro que misturava teatro, música e 
dança, apresentados através de uma série de quadros, em geral ligados por um fio 
condutor, representado pelas figuras do compadre e da comadre, que “passavam em 
revista” fatos inspirados na atualidade da época, de forma cômica ou caricata, a fim de 
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divertir a plateia (MENCARELLI, 1999). O grande vilão/herói da história era o maxixe, 
termo que se refere mais a uma coreografia do que propriamente a um gênero musical, 
e que a revista permitiu circular não só em sua modalidade musical, mas sobretudo 
como dança. Com a lascívia, a ousadia e os requebros que lhe eram característicos, essa 
dança era considerada ofensiva pela elite moralista da belle époque brasileira (LOPES, 
2000).  
 Passemos agora à pianista Chiquinha Gonzaga (1847-1935), para quem o 
teatro musical representou a conquista de um público maior, o reconhecimento como 
compositora e um retorno financeiro seguro. 
 

Chiquinha Gonzaga  
 

 Francisca Edwiges Neves Gonzaga, popularmente conhecida como 
Chiquinha Gonzaga, foi “uma das personalidades mais importantes da música 
brasileira no final do século XIX e começo do século XX” (MAGALDI, s/d, p. 48). “Sua 
obra representa o elo perdido entre a música estrangeira e a nacional" (DINIZ, 2009, 
p. 16). 
 Chiquinha iniciou sua carreira atuando como pianista em salões e 
compondo diversas peças para piano em estilo europeu, que eram tocadas em reuniões 
sociais e familiares das classes média e alta carioca. Tornou-se professora de piano, 
compositora, pianista de conjuntos musicais e maestrina. Seu empenho em abrir e 
conquistar espaço para sua atuação profissional, ganhando a vida com músicas para 
peças teatrais, recebeu como resposta o desprezo de muitos. Mas, em pouco tempo, 
Chiquinha Gonzaga tornou-se a compositora mais requisitada para musicar para o 
teatro popular: “sua  assinatura num libreto tornava-se garantia de casa cheia” (DINIZ, 
2009, p. 139). Com garra e determinação, construiu uma carreira de sucesso.  
 Chiquinha viveu 87 anos, sempre trabalhando. Estreou suas peças no Brasil 
e em Portugal. Além de compor músicas para piano, compôs música para orquestra, 
destinada ao teatro ligeiro, e teve diversas peças de salão editadas, muitas delas 
oriundas de suas composições para o teatro, principalmente para mágicas e revistas 
(DINIZ, 2009; FREIRE, 2010).  

 

Chiquinha Gonzaga e sua contribuição para o teatro musical 
 

 Vendo no teatro uma possibilidade de conquistar um público mais amplo, 
Chiquinha escreveu seu primeiro libreto em 1880 e logo tentou musicá-lo. Tratava-se 
de uma peça de costumes campestres em um ato e dois quadros. Deu ao libreto o título 
de Festa de São João e o manteve inédito. Em 1883, decidiu musicar o libreto Viagem 
ao Parnaso, de Artur Azevedo (1855-1908), mas o empresário recusou-se a montar a 
peça, alegando ter sido musicada por uma mulher (DINIZ, 2009). No dia 17 de janeiro 
de 1885, sua carreira como compositora teatral teve início: Chiquinha Gonzaga estreou 
como maestrina, musicando a opereta em um ato A Corte na Roça, do libretista 
Palhares Ribeiro, também estreante. Pela primeira vez, uma mulher escrevia para 
orquestra, musicando para o teatro. Chiquinha enfrentou diversas contrariedades para 
ver esta peça montada e ter seu trabalho respeitado: má vontade e desordem da 
companhia teatral; ação da censura, inclusive com a proibição de repetição de 
qualquer trecho da opereta; e mais a indiferença do grande público (Ibidem, p. 137-9). 
Contudo, apesar das adversidades e da plateia reduzida, a música de Chiquinha “foi 
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unanimemente aclamada, inclusive pelo público que dispensou aplausos repetidos à 
maestrina, chamando-a ao palco” (Ibidem, p. 137). A imprensa destacava a 
originalidade do trabalho da autora e foram inúmeros os elogios. Castro1 chamou a 
atenção para o tango da dança final, “escrito pelos moldes que exige esta dança 
nacional, mas em que todavia se podem observar certos efeitos que o fazem sair do 
comum” (Ibidem, p. 138). Tratava-se do maxixe, “dança que daria muito o que falar até 
as primeiras décadas do século seguinte” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2012) . 

 
Chiquinha transitava com toda liberdade pelos mais diversos gêneros 
populares da época, sem quaisquer  restrições. Especialmente depois de 1885, 
época em que  começa cada vez  mais a  escrever  música   para  teatro, 
considera absolutamente compreensível a preferência do público pelo maxixe, 
que costumava ser inserido no final da apresentação (VERZONI, 2011, p. 163-
4). 

 
 A produção musical de Chiquinha Gonzaga é muito variada, predominando 
as peças para piano solo. Porém, ao longo da carreira, musicou dezenas de peças 
teatrais com diversos gêneros - opereta, comédia, burleta, revista cômica, revista do 
ano, zarzuela, drama, drama lírico, peça fantástica, mágica, ópera cômica, peça de 
costumes -, chegando a celebrar o Jubileu Artístico como maestrina, em 17 de janeiro 
de 1935, aos 87 anos (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2012). 
 Em um levantamento – organizado e ordenado cronologicamente por 
Edinha Diniz (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2013) - foram relacionadas mais de 60 
peças teatrais musicadas integral ou parcialmente por Chiquinha.  
 Nossa pesquisa acadêmica em andamento focaliza a totalidade das burletas 
- comédias satíricas com números musicais - estreadas em teatros do Rio de Janeiro, 
com música de Chiquinha Gonzaga. Até o presente momento, foram identificadas 
cinco burletas, que estrearam entre 1900 e 1915, no Rio de Janeiro: O Conto do 
Vigário, de Ernesto de Souza (1864-1928); Forrobodó, de Carlos Bettencourt (1890-
1941) e Luiz Peixoto (1889-1973); Pudesse esta Paixão, de Álvaro Colás; Depois do 
Forrobodó, de Carlos Bettencourt e; A Sertaneja, de Viriato Corrêa (1884-1967). No 
acervo do Instituto Moreira Salles (2013), há diversas partituras de Chiquinha 
Gonzaga relacionadas a estas burletas, a maior parte para piano e canto, além de 
algumas destinadas também à orquestra. Além das burletas, estão também 
relacionadas peças teatrais de outros gêneros, com números musicais compostos por 
Francisca Gonzaga: dramas, comédias, mágicas etc. (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 
2013). Dentre as peças que contêm composições de Chiquinha, focalizaremos, aqui, as 
seguintes: 

 1) O Crime do Padre Amaro, cuja estreia foi em 24 de abril de 1890, no 
Teatro Lucinda, com libreto extraído do romance de Eça de Queiroz por Augusto 
Fábregas (1859-1893). É uma peça anticlerical em seis atos e sete quadros, com dois 
números de música, compostos expressamente para a peça por Chiquinha Gonzaga: 
Como em sonho! (barcarola); e Meditação, ambas para piano. 
 2) A peça de costumes cariocas em três atos e dez quadros Não Venhas!, que 
estreou, no Teatro Apolo, no dia 8 de janeiro de 1904. Era a estreia do jornalista 
Batista Coelho como autor teatral. Em artigo na imprensa, o autor afirmou que 
Chiquinha Gonzaga adiou, a pedido seu, a viagem que tinha marcada para a Europa e, 

 

1  Luiz de Castro foi folhetinista do Jornal do Commercio. 
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em oito dias, compôs 27 números. Batista Coelho arrematou o artigo, dizendo: “Dessa 
música pode-se dizer que é escrita em gíria” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2013). 
 3) Cá e Lá, de Tito Martins e Bandeira de Gouvêa (1860-1932), cuja estreia 
foi no Teatro Recreio Dramático, em 15 de março de 1904. Era uma revista de 
costumes e fatos nacionais e estrangeiros, original, em três atos, 11 quadros e três 
apoteoses. A música de Chiquinha que integrava a peça era a quarta a ser apresentada 
e tratava-se de Coplas da Jaca, o já famoso tango Corta-jaca, que causaria escândalo 
político, em 1914, ao ser executado ao violão no Palácio do Catete pela primeira-dama 
Nair de Teffé, segunda esposa do então presidente Hermes da Fonseca. “A 
apresentação do Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, em uma recepção presidencial 
provocava a revolta dos que não aceitavam a elevação deste gênero à altura de uma 
instituição social” (AUGUSTO, 2010, p. 275). Com seu tango Corta-Jaca, Chiquinha 
introduziu pioneiramente a música popular nos salões da elite. Este episódio terminou 
por apelidar o quadriênio presidencial (DINIZ, 2009). 
 4) Nu e Cru - revista fantástica em três atos, 14 quadros e duas apoteoses -, 
de Antonio Quintiliano (1882 - ?), com estreia no Teatro Apolo no dia 4 de outubro de 
1906. Foram incluídas algumas músicas de Chiquinha já conhecidas: O Namoro 
(cançoneta); Em Guarda (marcha); e Soberano (tango). 
 5) A burleta de costumes cariocas que descreve um baile popular 
Forrobodó, que estreou em 1912, no Cine-Teatro São José, na Praça Tiradentes, e foi, 
segundo o Instituto Moreira Salles (2013), o maior sucesso de Chiquinha Gonzaga no 
teatro. “Em um Rio de Janeiro afrancesado, os costumes das camadas mais baixas com 
seu linguajar típico representaram uma novidade. Forrobodó teve mais de 1,5 mil 
apresentações e até os nossos dias vem recebendo montagens” (INSTITUTO 
MOREIRA SALLES, 2013). 
 6) A burleta Depois do Forrobodó, de Carlos Bettencourt (1890-1941), cuja 
estreia foi em 18 de agosto de 1913, no Teatro São José. Peça em três atos, com música 
original de Francisca Gonzaga. Há na partitura um número de música denominado 
Fado de Roda, com a anotação: dançam formando roda - batem palmas. Há também 
uma chula intitulada Chora na Macumba. 
 7) A Sertaneja, de Viriato Corrêa (1884-1967), cuja estreia aconteceu em 28 
de outubro de 1915, no Teatro São José. Burleta de costumes nacionais em três atos, 
com música original de Francisca Gonzaga. “Das 23 músicas, as melhores: a barcarola 
do 1.º ato, a serenata e a valsa do 2.º, o samba do 3.º ato, embora todos sejam 
inspirados. (Gazeta de Notícias, 29/10/1915)” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2013). 
 Chiquinha Gonzaga seguiu uma carreira que a levou da fama escandalosa à 
celebridade, afirma Edinha Diniz (2009). A compositora deixou cerca de 2.000 
composições e 77 partituras para peças de teatro. De acordo com Diniz, nenhum 
compositor de seu tempo compôs obra tão numerosa.  
 Como autora de vasta obra popular, Chiquinha Gonzaga liderou a 
campanha pela defesa dos direitos dos autores e foi, em 1917, cofundadora da 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), primeira entidade de classe, pioneira 
na defesa dos direitos autorais de teatrólogos e de compositores musicais (DINIZ, 
2009, p. 239).  

 

Breves considerações 
  
 A partir da segunda metade do século XIX, podemos verificar mais 
claramente a  transformação dos gêneros musicais em nosso país e o abrasileiramento 
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de nossa música. Chiquinha vivencia essa transformação em suas composições e faz a 
ponte entre a música estrangeira e a nacional. Sua obra reúne gêneros de música 
estrangeira - como polcas, valsas e tangos - com uma maneira brasileira de tocar.  
 No teatro musical, seu grande sucesso como compositora reflete a 
identificação com o gosto do público, com o que é popular. O número final que escreve 
para cada peça é sempre uma dança requebrada, bem ao gosto da plateia: sapateado 
andaluz, fado, desgarrada, maxixe, cateretê, tango etc. Transitando por diversos 
gêneros, sem preconceitos, Chiquinha traduz em suas músicas quadros da vida 
brasileira, principalmente a partir do momento em que passa a marcar sua presença 
no teatro de costumes regionais.  
 Podemos dizer que a contribuição de Chiquinha para o teatro assemelha-se 
a uma colcha de retalhos: os números de música permeiam a peça, como parte 
integrante dos quadros e, também, como elemento de ligação destes. Musicando 
integralmente ou parcialmente as peças teatrais, Chiquinha Gonzaga ajuda a 
consolidar uma relação íntima entre o teatro e a música popular.   
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Resumo: Nas décadas de 1930 e 1940 o Rio de Janeiro consolida uma vocação de polo cultural que 
vinha desde os anos de 1920. Os Cassinos da Urca, do Copacabana Palace e o Cassino Atlântico 
tornaram-se porto seguro para os artistas nacionais e estrangeiros, oferecendo oportunidades de 
projeção ao abrigarem uma programação que abrangia desde orquestras de gêneros latinos, grupos de 
jazz americanos e, sobretudo atrações vindas da França. A proibição do jogo obrigou os cassinos a 
fecharem suas portas em 1946 e a perda desse importante espaço promoveu profundas transformações 
no mercado profissional. Pretendemos dar a conhecer os músicos, o repertório, as influências e os 
intercâmbios culturais praticados neste período e os cassinos se como um espaço privilegiado de 
sociabilidades e de trocas multiculturais. 
 
Palavras-chave: cassinos; Rio de Janeiro; música; sociabilidade 

 

Introdução 
 

 No que se refere à música produzida nos Cassinos do Rio de Janeiro e as 
relações musicais ali estabelecidas, o terreno é ainda praticamente inexplorado. A 
investigação que ora iniciamos está delimitada dentro da faixa 1930-1946, sendo o seu 
espaço geográfico a cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal do Brasil.  A ideia 
primária relacionada à temática da música nos cassinos e que é objeto da pesquisa em 
curso nasceu do contato pessoal com a cantora francesa Micheline Day em Paris. 
Micheline Day estava entre os músicos que integravam a Orquestra de Ray Ventura. 
Em Novembro de 1941, Ray Ventura e seus collégiens deixam a França de Vichy para 
fugir às leis racistas e antissemitas da ocupação alemã. O maestro tem êxito a levar a 
sua orquestra à Argentina ao Uruguai e ao Brasil. Entre os “collégiens” do chefe de 
orquestra Ray Ventura figuravam Coco Aslan, Loulou Gasté, Paul Misraki, Louis Vola, 
Pierre Allier, George Henry e Micheline Day, a quem se juntaram André Ekyan, Hubert 
Giraud, Alain Românico, e Henri Salvador... Recém-chegados ao Rio de Janeiro, a 
orquestra apresenta-se no glamoroso Cassino da Urca, com mediação do empresário 
Fernand Lumbroso1. O swing francófono para grandes formações à maneira dos anos 
1930 colore-se então de um “exotismo” à base de ritmos e instrumentos populares 
brasileiros. As apresentações de Ray Ventura no Rio de Janeiro duraram quatro meses, 
com três récitas por dia (Fig. 1). Os sucessos musicais desta temporada incluíam entre 

 

1 Nascido na Alexandria de pais judeus italianos, foi um atuante produtor de espetáculos na França e na 
América do Sul. Produziu Edith Piaf, Jérôme Savary, Ray Ventura, e ainda Roger Planchon et Patrice 
Chéreau. 
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outras canções  Insensiblement (música e letra de Paul Misraki), Tico Tico No fubá (de 
Zequinha de Abreu), Apanhei-te Cavaquinho (de Ernesto Nazareth), Os quindins de 
Yaya (de Ary Barroso), Rio de Janeiro (de Paul Miraski), entre outras músicas do 
repertorio standards da América do Sul e do Norte2. 
 A partir das conversas com esta dama do jazz e do swing e do levantamento 
de uma literatura em fontes variadas, primeiramente na França e depois no Brasil, 
percebi que estava diante de novo objeto de pesquisa, tão fascinante quanto inédito.  
 
 

 

Fig. 1 - Ray Ventura, Micheline Day e Orquestra Cassino da Urca 1942 (Arquivo pessoal) 
 

Rio, anos 1940 
  
 Nas décadas de 1930 e 1940 o Rio de Janeiro se constituiu como um polo da 
cultura do Estado Nacional, consolidando uma vocação que vinha desde os anos 1920. 
No início do século 20, assistimos a significativas transformações urbanísticas o que 
inclui a valorização das áreas litorâneas da cidade, fazendo surgir ali grandes 
hotéis/balneários, entre eles o Hotel Glória, Hotel Balneário, na Urca e Copacabana 
Palace. Ao mesmo tempo, empresas estrangeiras foram responsáveis por levar os 
bondes para áreas da cidade que se estimulando sua ocupação e valorizando-as cada 
vez mais para o turismo – Leme, Copacabana, Jardim Botânico e Ipanema. O Rio de 
Janeiro exercia a função de ser o porto e a porta de um país, que se pretendia moderno 
e se tornava “uma caixa de ressonância das novidades em marcha pelo mundo”3. Os 
anos de 1920 foi um tempo em que a arte e a cultura buscavam a afirmação de uma 
identidade brasileira. Na França, este movimento de divulgação da cultura popular 

 

2 Em 1943 o repertório da turnê de Ray Ventura e sua orquestra foi registrado em disco em Buenos Aires 
pela gravadora Odeon . Ray Ventura et ses collégiens -L’aventure Sud Américaine 1942-1944 traz uma 
compilação deste repertorio e foi editado pela Gravadora : Fremeaux&Associés com direção artística 
Alain Boulanger.  
 
3 SEVCENKO, Nicolau. “A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio” in História da vida privada 
no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 
513-619. 
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aconteceu na década anterior. Novos artistas aparecem para se apresentar em lugares 
da moda e o music hall atraía artistas e intelectuais à procura de novidades e davam 
lugar aos “exotismos” vindos da classe popular. 
 Como na França, a atividade radiofônica no Brasil teve um papel 
preponderante e um vetor privilegiado da cultura de massa. O período entre as 
décadas de 1930-1940 é identificado como a “Era do Rádio”. Mesmo tendo sido criado 
e colocado no ar alguns anos antes, foi no início dos anos 1930 que esta atividade 
contou com um forte impulso, estimulada por um projeto populista do governo do 
presidente Getúlio Vargas que buscava conquistar ouvintes de todas as camadas 
sociais. Na base da criação e fortalecimento do rádio, estava uma política do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, que buscava a constituição de uma “cultura nacional” capaz de 
unificar o país sob a égide do Estado. O rádio se tornou um meio potente de difusão e 
ao mesmo tempo servia aos interesses do Estado. A Estação de Rádio Sociedade 
Mairink Veiga, a PRA9, foi inaugurada em 1926. Foi a campeã de audiência na década 
de 1930 e possuía em seus quadros artistas muito conhecidos – só tendo perdido a 
liderança de audiência com o aparecimento da Rádio Nacional, fundada em 1936 pela 
empresa do jornal A Noite e incorporada ao patrimônio da União em 1940, no governo 
de Vargas.  
 Nessas rádios despontaram vários talentos da música brasileira onde 
trabalhavam e se apresentavam nomes importantes da história da música popular do 
Brasil. Com sua capacidade de comunicação de massa, as emissoras de rádios 
permitiram tornar conhecidos e admirados um grande número de artistas, 
notadamente vindos da classe popular divulgando símbolos da cultura brasileira como 
a samba e a música popular.  
 
Os cassinos 
  
 Semelhantemente às rádios, os cassinos no Brasil representavam para os 
músicos e demais artistas uma forma de promoção e de obtenção de renda com bons 
salários. Foi também de extrema importância na veiculação de músicas que 
divulgavam o Brasil e apresentavam perspectivas novas de relacionamento cultural 
com outros países. 
 Os cassinos teriam surgido no Brasil no período do império, mas foram 
postos na clandestinidade em 1917, com as iniciativas de consolidação do governo 
republicano. O jogo só foi ser liberado em 1934 por Getúlio Vargas. Desta data até 1946 
os cassinos se proliferaram às dezenas, criando milhares de empregos e fomentando o 
turismo. No Rio de Janeiro os cassinos eram locais luxuosos e centros de 
entretenimento, como se refere um colunista do jornal O Imparcial em 1935: 

 
A vida noturna do Rio, com a abertura dos cassinos, assumiu um aspecto 
inteiramente novo. Pode-se dizer que os cassinos trouxeram vitoriosamente 
para o Rio noturno um gênero de diversões que o carioca desconhecia: o 
“music-hall” 4. 

  
 Grande parte do público que os frequentava, conforme mencionavam os 
jornais da época era de “uma sociedade fina e elegante”. A animação das noites nos 
cassinos contava com diversas formações musicais.  Vejamos a citação a seguir: 

 

 

4 “Vida Noturna” O Imparcial 28 de maio de 1935, p.6. 
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Cartaz da noite 
O “grill-room” do Casino Balneário da Urca ofereceu ontem a seus “habitués” 
um soberbo “cock-tail” artístico. 
A Noitada no Atlântico esteve também alegre e movimentada conduzida 
admiravelmente pelas suas quatro excelentes orquestras. Os seus conjuntos de 
music-hall – Bob Gillete and Shirley, Lews Sisters, Christer Hales Girls 
esmerou-se na execução do seu interessante programa5. 

 

 Os cassinos faziam surgir também grandes animadores, entre eles César 
Ladeira que apresentava todos os dias as atrações no Cassino da Urca. Em plena 
afirmação num Rio cosmopolita frequentado por gente de todos os pontos dos pais e 
milhares de turistas, os Cassinos ofereciam muitos atrativos: Copacabana, o mais 
elegante; a popularíssima Urca, Icaraí (em Niterói) e o Atlântico, no Posto Seis. 
Circulavam pelos palcos dos cassinos incontáveis artistas, tanto internacionais como 
nacionais. Quando o cineasta Orson Welles veio ao Rio para filmar “It’s all true”, virou 
frequentador da Urca.  
 No final dos anos 1930 e início dos anos de 1940 o Brasil vive a Ditadura do 
estado Novo e a Europa experimenta a Segunda Guerra Mundial. A declaração da II 
Guerra em 1939 e a ocupação alemã na França em 1940 provocou inúmeras 
mobilizações e interdições, como demonstra Alan Riding em vasta pesquisa sobre o a 
vida cultural em Paris nesse período6. Estes fatos obrigaram numerosos 
estabelecimentos de teatro, de dança e de música a baixarem suas cortinas, muitos 
artistas e produtores de espetáculos optaram por se aventurar por outros países e até 
mesmo outros continentes, mais tolerantes às leis racistas e antissemitas. O Brasil, e 
especialmente o Rio de Janeiro, se tornou destino privilegiado destes artistas. Sendo 
assim, os cassinos da Urca, do Copacabana Palace e o Cassino Atlântico tornaram-se o 
porto seguro também para a nata da arte mundial ao abrigarem uma programação 
internacional que abrangia desde orquestras de gêneros latinos, grupos de jazz 
americanos e, sobretudo atrações vindas da França, oferecendo, durante muitos anos, 
oportunidades ímpares de projeção aos artistas nacionais e estrangeiros. 
Apresentaram-se ali o cantor e pianista Dick Farney, Lecuona Cuban Boys, Bing 
Crosby, Jean Sablon, Sacha Distel, a cantora e dançarina Joséphine Baker, Ray 
Ventura e sua orquestra compostas de músicos de prestigio no território europeu e nos 
Estados Unidos (Fig. 2). 
 
“Não houve tempo para despedidas” 
 

 No dia 30 de abril de 1946, três meses após a sua posse da presidência na 
República, o marechal Eurico Gaspar Dutra (1883-1974) assinou, o decreto-lei n° 
9.215, que extinguia o jogo em todo território nacional, provocando, assim, o 
fechamento dos cassinos em todo o País.  A argumentação foi de que a exploração do 
jogo de azar ia contra os princípios morais dos brasileiros, apesar de muitos dizerem 
que tal medida se deu por pressão da mulher do general, por motivos religiosos. Além 
disso, os cassinos ficaram então marcados como símbolo do Estado Novo, daquilo que 
o país não queria mais para si. 

 

5 O Imparcial 30 de maio de 1935, p.2.Grifos meus. 
6 RIDING reúne documentos inéditos e apresenta o tema com revelações fundamentais para a nossa compreensão 
do fluxo significativo de músicos franceses no Rio de Janeiro. O livro foi publicado no Brasil em 2013. 
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Fig. 2 - Cartazes de divulgação de atividades nos cassinos do Rio de Janeiro – década de 1940 

 

 Muitos jornais daquela fatídica terça feira de maio de 1946 exibiam em suas 
manchetes apoio ao Decreto do Presidente: “Extinção do jogo e combate ao 
comunismo” (Correio da Noite); “O Decreto restabelece o respeito ao Código Penal / O 
Povo sempre confiou no Presidente Dutra” (O Radical); “Todos contra o jogo” (A 
Manhã) ; “Extingue-se uma praga social que a ditadura havia instituído no Brasil” 
(Diário de Notícias). Entretanto, mesmo que em pequena escala, alguns setores da 
imprensa reagiam: “Duro Golpe no futuro artístico do País”!(Resistência).  

 
Resistência, 5 de maio de 1946. 
...julgamos inadvertido o Governo, atingindo abruptamente os profissionais 
que, trabalhando nos cassinos se encontram, da noite para o dia, ao 
desemprego e, - o que é catastrófico - se viram desempregados: atores, 
cantores, bailarinos, músicos... 

 
A música nos cassinos 
  
 A proibição do jogo obrigou os Cassinos a fecharem suas portas em 1946, ao 
mesmo tempo em que muitos músicos experimentaram um significativo vazio 
profissional. A perda de importante espaço promoveu profundas transformações no 
mercado musical. Em decorrência da perda de renda oriunda do fechamento dos 
cassinos brasileiros, e tendo recebido uma indenização movida contra a RCA Victor 
por direitos autorais, Laurindo Almeida e sua esposa Maria Miguelina, dançarina do 
corpo de baile do Cassino da Urca, emigraram para os Estados Unidos da América em 
busca de melhores condições de trabalho. Mas nem todos os artistas tiveram a mesma 
iniciativa e oportunidade... 
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Fig. 3 - Grupo Bando da Lua que regularmente se apresentava no Cassino da Urca nos anos 1930-1940 

 
 
 A “era de ouro” dos cassinos também foi uma era dourada para músicos e 
artistas brasileiros. Ali despontaram vários talentos, trabalhavam e se apresentavam 
nomes importantes da história da música popular do Brasil arrebatando públicos. 
Muitos estudiosos brasileiros apontam este período como grande propagador da 
música popular brasileira. Números musicais de samba e carnaval surgiam na sua 
programação e repertórios emblemáticos da música brasileira nasceram ali e se 
propagaram mundo afora. Nossa identidade cultural adquiriu, então, mais nitidez e se 
fortaleceu graças ao trabalho de artistas, músicos, atores que tiveram os cassinos como 
palco e vitrine (Fig. 3).   
 O Cassino da Urca abriu as portas em 1933 comandado pelo o empresário 
Joaquim Rolla (1899-1972) que se esmerou  em contratar os melhores arquitetos, 
cenógrafos, diretores de arte, músicos e cantores à disposição. O programas que 
anunciam as atrações musicais e teatrais apresentadas em seus palcos revelam que o 
elenco nacional tinha grande destaque no cassino.  
 Foi no Cassino que grandes estrelas da música brasileira tiveram seu 
primeiro palco. O Cassino da Urca contava com um grupo de crooners (cantores 
solistas) que incluía além de Carmen e Aurora Miranda, Emilinha Borba, Linda 
Batista, Dircinha Batista, Heleninha Costa, Virginia Lane. Carmen Miranda, inclusive, 
se apresentou em diversos cassinos durante sua carreira, no Brasil e nos exterior. A 
popular cantora Linda Baptista seria crooner do Cassino da Urca até seu fechamento. 
O Cassino da Urca  mantinha pelo menos duas orquestras permanentes com formações 
comandadas por Romeu Silva e Vicente Paiva. Além do Ballet Urca, com cerca de 40 
bailarinas7.  Contava também com uma das orquestras mais famosas da época, a 
Brazilian Serenaders, que tinha entre seus integrantes o sax-tenor Walter Rosa, o 
violonista Fafá Lemos, o percussionista Russo do Pandeiro. Os Brazilian Serenaders 
foram contratados e passaram a fazer parte do elenco de atrações fixas do Cassino, 
junto com a orquestra de Odmar Amaral Gurgel, o Mestre Gaó8. Os artistas eram 

 

7 O conjunto de Programas da temporada do ano de 1938 foi estudado por Lia Jordão. JORDAO, Lia. 
Uma aposta em grande estilo. Revista de Historia, 6 de julho de 2011. 
8 Joaquim Rolla fez uma escala de shows e criou um sistema de lanchas  com capacidade para 
transportar quinze pessoas, fazendo a ligação entre as praias de Icaraí e da Urca. Os mesmos artistas 
faziam o primeiro show na Urca e embarcavam num cais que ficava em frente ao cassino, rumo a 
Niterói; faziam o segundo show em Niterói e voltavam para o segundo show da Urca. 
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contratados por um prazo mínimo de quatro anos e, na Urca, “além de ganharem bem, 
tinham que cometer uma falha muitíssimo grave para serem despedidos”9.  
 O violonista Laurindo Almeida, que fez notável carreira nos Estados Unidos, 
trabalhou no Cassino da Urca desde 1942 até seu fechamento. O pesquisador 
Alexandre Francischini revela-nos que o musico também trabalhou nos Cassinos 
Copacabana, Atlântico e Icaraí10. Quando Araci Cortez regressou de Portugal em 1935, 
trazendo o cartaz de artista internacional - tendo se exibido inclusive em Paris, - 
voltava ao Rio de Janeiro, com força do prestigio e do êxito. Faltava justamente o 
público diferente dos cassinos.  A imprensa especializada naquelas casas registrou a 
memorável recepção que teve ali e por várias vezes, cedeu-lhe atrações para suas 
temporadas teatrais. 
 
Considerações finais 
 
 Através de pesquisa bibliográfica, de consulta às fontes primárias e 
secundárias e de realização de entrevistas pretendemos dar a conhecer os músicos, o 
repertório, as influências e intercâmbios culturais praticados neste período. Porém, 
sabemos que no empreendimento de pesquisa sobre história da música brasileira, seja 
ela de natureza erudita ou popular, são evidentes as dificuldades relativas às fontes e 
que se agravam no que concerne à dispersão dos documentos e as dificuldades em 
reuni-las. Pesquisar a atividade musical promovida pelos cassinos no Rio de Janeiro 
exigirá um esforço de localização de arquivos impressos e sonoros ainda bastante 
dispersos. 
 Nossa análise tomará o conceito de circularidade cultural amplamente 
trabalhado pela história social da arte e pela antropologia para demonstrar a 
experiência dos cassinos no Rio de Janeiro como palco de encontros musicais, de 
sociabilidades e de trocas multinacionais.  
 Finalizamos, por ora, com o depoimento do sobrinho neto de Joaquim 
Rolla, o mineiro proprietário do Cassino da Urca, do Cassino de Icaraí, do Hotel 
Quitandinha e chamado “Rei da Roleta”: 

 
Mesmo tendo abrigado a TV Tupi de 1950 a 1980 (ou seja, durante 30 anos), 
as pessoas ainda se referem ao edifício localizado na Avenida João Luiz Alves 
nº 13 como sendo o Cassino da Urca, que funcionou ali por apenas 13 anos 
(1933-1946). Por outro lado, se todo mundo já ouviu falar do fundador da TV 
Tupi, Assis Chateaubriand, o mesmo não se pode dizer daquele que foi o dono 
do Cassino da Urca, responsável por ter feito do local um dos mais glamorosos 
e inesquecíveis lugares da história do Rio de Janeiro11.    

 

9 NORONHA, 1998, p. 42 e 43 
10 FRANCISCHINI focaliza  a vida e obra do compositor, arranjador e violonista Laurindo Almeida 
(1917-1995) e apresenta-nos um  relato biográfico contextual . Ver também : Laurindo Almeida: uma 
lacuna historiográfica na música popular e erudita brasileira AMPPOM. Anais do Congresso, 2007. 
11 PERDIGÃO, João e CORRADI, Euler. O Rei da Roleta - A Incrível Vida de Joaquim Rolla, Casa da 
Palavra, 2012,p.7. 
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Resumo: Partindo das relações entre música e retórica na Idade Média e Renascença, o artigo investiga 
como se deu a ligação entre estas duas artes no Brasil colonial, notadamente no que diz respeito ao papel 
de ambas disciplinas na educação musical do período, enredadamente enleada à atuação da Companhia 
de Jesus e dos Mestres de Capela no país. A partir daí, procura-se uma melhor compreensão da 
formação musical e intelectual geral dos compositores do período, com o intuito maior de compreender 
como lhes teria chegado conhecimentos sobre a disciplina retórica. 
 
Palavras-chave: Educação colonial, retórica, Brasil colônia, Jesuítas  

 
 
 
A Companhia de Jesus 
 
 Não podemos falar em música no início da colonização do Brasil e educação 
musical nesta mesma época e nos abstermos de estudar os Jesuítas. “Os Jesuítas 
chegaram com o primeiro Governador Geral, Tomé de Souza (1549), junto com ele veio 
o padre Manuel da Nóbrega, primeiro Jesuíta de que se tem notícia no Brasil. Foram 
estes os primeiros professores de música no Brasil, onde desenvolveram uma educação 
musical voltada a servir os interesses da Igreja e da Coroa de Portugal” (ALVARES). 
Eles reformularam a pedagogia europeia e contaram com privilégios especiais e grande 
independência da estrutura hierárquica, mas sem deixar de lado a obediência total ao 
papa. Sob o lema Ad Majorem Dei Gloriam (Para a Maior Glória de Deus), exerceram 
atividade pedagógica, missionária e assistencial. Os Jesuítas, como eram chamados, 
tinham a missão de difundir o cristianismo entre os pagãos (HOLLER, 2005), suas 
ações estavam baseadas na Ratio Studiorum1 que regulava a difusão do catecismo 
entre crianças e “pessoas rudes”, criação de escolas e seminários e assistência aos 
humildes, encarcerados e soldados. Holler pontifica que em 1542, os padres da 
Companhia de Jesus frequentavam aulas na Universidade de Coimbra (Portugal). Lá 
tomavam parte nas aulas de direito civil, direito canônico, matemática, retórica e 
música. (2010).  
 O objetivo dos Jesuítas era levar para onde quer que fossem o modelo da 
sociedade cristã europeia. Na América não seria diferente. Os Jesuítas se instalavam 
em aldeamentos ou missões, que eles organizaram em toda a América colonial. Para 
alcançarem seu objetivo, os Jesuítas elaboraram técnicas de aproximação e atração dos 
índios. Aprenderam suas línguas e os reuniram em povoados que por vezes abrigaram 
milhares. Eram, em geral, autossuficientes e dispunham de uma completa 
infraestrutura administrativa, econômica e cultural que funcionava num regime 
comunitário. Depois de um começo cheio de tentativas frustradas, em meados do 
século XVII o modelo missioneiro já estava bem consolidado e disseminado por quase 
toda a América, mas teve de continuar enfrentando a oposição de setores da Igreja 

 

1 Tipo de coletânea que consiste em experiências acontecidas no Colégio Romano e acrescentada de 
observações pedagógicas de diversos outros colégios, que busca instruir rapidamente todo jesuíta 
docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu cargo. 
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Católica que não concordavam com seus métodos. Para os outros colonizadores, os 
índios não valiam o esforço de catequiza-los. Atritaram-se também com os caçadores 
de escravos que aprisionavam os índios para submetê-los ao trabalho forçado na 
economia colonial exploradora. Os Jesuítas inauguram uma etapa da educação 
brasileira que vai até a chegada de D. João VI em 1808. 
 O monarca era, em virtude do “Padroado”, não somente o chefe do estado 
mas também da igreja. O direito do Padroado relaciona-se com o direito de conquista, 
dotando assim sua ação colonizadora de um caráter também evangelizador. Essa 
ligação orientava o modelo cultural e educacional da colônia. Com isso, a Igreja 
Católica penetrava todas as camadas sociais influenciando a vida material e espiritual 
do povo com justificativas legais, políticas e espirituais (CASIMIRO, 2007). 
 Era um grande esforço enviar estudantes e padres da ordem para o Brasil 
devido principalmente à ação de piratas durante a viagem que provocava baixas para a 
ordem. Por isso, o padre Manuel da Nóbrega deliberou instalar o noviciado no Brasil 
aproveitando a vocação dos autóctones.   
 Quanto à música, Vasco Mariz relata que os Jesuítas apresentaram aos 
nativos e negros o canto gregoriano e a música renascentista, principalmente a 
portuguesa, ainda que “[...]obviamente uma civilização de nível tão baixo como a de 
nosso indígena teria de soçobrar ante uma influência tão poderosa quanto a europeia. 
Ocorreu então o que já se chamou, apropriadamente, de deculturação da música 
indígena brasileira” (MARIZ, 2000). Embora Holler (2010) faça uma severa crítica a 
esta visão de Mariz, julgando-a “pouco fundamentada” e “preconceituosa”, o fato é que 
os Jesuítas trouxeram, não somente para o Brasil, mas também para a América a 
música europeia e seus vários elementos, e ainda, que os mesmos também usaram a 
própria música dos índios para fins de aproximação e catequização. 
 A ideia inicial dos Jesuítas ao implantar uma escola ou colégio era formar 
uma sociedade de acordo com as ideias da civilização e do cristianismo.  
 

A catequese dos índios não foi a única forma de atuação da Companhia de 
Jesus na Colônia, apesar de ter sido o principal motivo de sua vinda. Os 
jesuítas se voltaram também para a educação da população dos centros 
urbanos que começavam a surgir, e os colégios aos poucos passaram a oferecer 
formação superior, além dos ensinamentos básicos de ler e escrever. Com os 
colégios e seminários (e suas bibliotecas, praticamente as únicas na época), os 
jesuítas estabeleceram no Brasil uma importante rede de ensino em um 
período no qual não existiam [no Brasil] imprensa, circulação de livros ou 
universidades. (HOLLER, 2005). 
 

 O ideal das escolas Jesuítas na América era, por questões de bom senso, de 
prática e de circunstância, diferentes dos ideais das escolas Jesuítas na Europa. Eles 
formaram os primeiros pregadores e teólogos representantes do clero brasileiro. O 
padre Antonio Vieira e Gregório de Mattos são frutos dessa educação (MADUREIRA, 
1929).  
 A partir do século XVII, a Companhia praticamente monopolizou o ensino 
secundário (escolas de gramática), impondo-se aos conventos dominicanos ou escolas 
municipais. Essas escolas proporcionavam o conhecimento da língua latina, que 
adquiriu grande importância, se considerarmos que para fazer o teste de admissão à 
universidade era necessário superar uma prova desta matéria. As causas do sucesso 
dos jesuítas no campo da educação deve-se a eles terem ganho a confiança das 
oligarquias locais, por um lado, e ao fato de universidades terem oferecido docentes e 
material didático (filosofia, teologia). Desta forma, os alunos eram preparados fora das 
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universidades para depois submeter-se a exame nelas e obter assim graduação com 
maior facilidade, em virtude de seu melhor preparo. 2  
 Juntamente aos currículos e conteúdos permitidos nos colégios e na 
catequese, circularam no Brasil colonial ideias pedagógicas inspiradas na filosofia 
clássica, no estoicismo, nas Sagradas Escrituras, na Patrística e na Escolástica 
(CASIMIRO, 2007). 
 Ana Palmiro Casimiro aponta que o sistema educacional do Brasil Colônia 
se voltava aos brancos portugueses filhos da elite, que recebiam uma educação formal, 
longa e diversificada, preparatória para o poder e/ou para a vida eclesiástica. Os 
demais portugueses teriam acesso, segundo a autora, apenas aos rudimentos: ler, 
escrever e contar. Fala também que para os índios e mestiços a educação era 
ministrada nas missões, nos engenhos e nas igrejas. A esses ensinava-se, 
precariamente, o catecismo preparatório para o batismo e para a vida cristã, além de 
ofícios e tarefas servis que, naquele tempo, por serem consideradas desonrosas, não 
podiam ser executadas pelos brancos. E por outro lado, os colonizadores 
desenvolveram, também, pedagogias para tratar da educação/evangelização dos 
escravos. Além disso, os Jesuítas iniciaram campanhas pela humanização da 
escravidão e participaram da elaboração de leis canônicas que garantissem tanto a 
evangelização dos escravos negros, como as normas que deveriam direcionar o seu 
trato pelos patrões. 
 Eduardo Hoornaert (1984) diz que na evangelização no Brasil atuaram 
Jesuítas, Franciscanos, Carmelitas e Beneditinos (dependentes do Padroado - Lisboa) 
e os Capuchinhos e Oratorianos que foram ligados a "De Propaganda Fide"3 (Roma). 
 Um dos principais ministros do reinado de D. José I, o Marques de Pombal, 
embebido de grande poder político, expulsou os Jesuítas do Brasil em 1759. Essa ficou 
conhecida como a reforma pombalina, que alguns autores consideram a responsável 
pela introdução das ideias iluministas no Brasil. Essa reforma implantou políticas 
públicas inicialmente impondo o uso da língua portuguesa e proibindo o uso da língua 
geral4. Segundo Sílvia Rita Magalhães de Olinda (2003), começa aqui a segunda fase 
do período colonial brasileiro. Pombal criou um imposto que servia para a manutenção 
do ensino primário (subsidio literário), a partir do qual surgiram as cadeiras de 
retórica, língua hebraica e latina. “....o ensino primário dependia da ajuda de 
particulares ou religiosos para sua manutenção. Nessa época poucos letrados 
preencheram a lacuna do Jesuítas, entretanto o ensino superior dependia da instrução 

 

2 A partir del siglo XVII la Compañía prácticamente monopolizaba la enseñanza secundaria (las escuelas 
de Gramática), imponiéndose sobre los conventos dominicos o las escuelas municipales. Estas escuelas 
proporcionaban conocimientos de la lengua latina, lo que adquiría una gran importancia si tenemos en 
cuenta que para efectuar el ingreso en una universidad era necesario superar una prueba de esta 
materia. Las causas del éxito jesuita en el campo de la enseñanza hay que buscarlas en la captación de 
las conciencias de las oligarquías municipales, así como en el hecho de impartir docencia de materias 
universitarias (Filosofía, Teología). De esta forma se preparaba a los alumnos fuera de las universidades, 
para después someterse a examen en ellas y obtener así el grado con mayor facilidad en virtud de su 
mejor preparación. No site 
 http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/jesuitas_educacion/.  
3 A Sagrada Congregação da Propaganda Fide era uma instituição diretamente ligada à Santa Sé, para a 
propagação da fé católica. A maioria dos religiosos vinha para o Brasil, diretamente por Portugal, e 
estava subordinada ao Padroado Régio, mas alguns deles vinham por intermédio da Propaganda Fide, 
como os capuchinhos. Esses tinham mais um pouco de liberdade de ação, pois estavam ligados 
diretamente a Roma. 
4 Língua geral foi um dialeto criado pelos colonizadores, principalmente religiosos para facilitar a 
comunicação com os nativos. Tratava-se de um misto de língua portuguesa e tupí, principalmente. 
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das universidades européias, principalmente a de Coimbra” (OLINDA, 2003). A 
reforma pombalina pulverizou o sistema educacional, permitiu uma grande 
quantidade de aulas isoladas e assentiu que pessoas sem nenhuma qualificação, às 
vezes semianalfabetas, ensinassem matérias as mais diversas. José Antônio Tobias 
notou que, com a expulsão do Jesuítas, o governo português não teve condições de 
oferecer professores nem para as classes mais abastadas, restringindo o ensino aos que 
residiam nas cidades maiores e podiam pagar aulas particulares e estudar na 
Universidade de Coimbra (TOBIAS, 1986). 
 Enquanto aqui estiveram os Jesuítas, mantiveram numerosas escolas, 
dirigidas por professores realmente hábeis. Após sua expulsão outras ordens religiosas 
tentaram continuar o seu trabalho, mas ficaram muito aquém. A atuação musical dos 
jesuítas certamente influenciou a formação da cultura brasileira em sua grande 
variedade de identidades culturais regionais.  
 Serafim Leite (1953) expressa que os Jesuítas usaram a música para 
conquistar e atrair os índios às igrejas ou às escolas para pregar-lhes o cristianismo por 
notarem, desde o começo, que os mesmos tinham muito gosto por ela e a praticavam 
com muita afeição e destreza. Leite menciona ainda que havia, no regulamento dos 
jesuítas de meados do século XVI, a ordem de ensinar nas escolas das aldeias do Brasil, 
além de ler e escrever, ensinar canto. Por causa dessa ordem instituiu-se no Seminário 
de Belém uma escola de solfa5 e de instrumentos. As crianças indígenas eram 
instruídas no canto, flauta, gaitas, tambores, violas, cravos e dança. Também 
escreviam música em português e em língua local. Os Jesuítas usavam também música 
ibérica medieval e renascentista e formavam os índios em cantochão e música 
polifônica. O mesmo autor discorre que “o aprendizado foi recíproco: os meninos 
órfãos que vinham de Portugal aprenderam a tocar maracas e flautas indígenas e a 
cantar suas canções em tupi e os índios aprenderam cantigas portuguesas e a tocar 
flauta e outros instrumentos” (LEITE, 1953).  
 Já Holler, citando Thomas Culley e Clement McNapsy, comenta: 
 
 

Entre 1600 e 1773, a atividade musical entre os Jesuítas era tão vigorosa e 
disseminada que seria impossível descrevê-la com poucas palavras. A música 
estava presente em todos os colégios e seminários importantes; era utilizada 
extensivamente em eventos religiosos como procissões, congregações 
marianas (confrarias), na catequese, assim como na liturgia; estava presente 
no enorme número de hinários editados ou escritos por Jesuítas, era usada 
extensivamente em conexões com produções dramáticas, festividades 
acadêmicas e na dança, tanto na Europa como nas missões. Em muitos casos, 
os Jesuítas não apenas apoiavam a atividade musical, mas eram 
profissionalmente engajados com ela. Além de serem patronos de diversos 
músicos famosos na época, os Jesuítas eram ativos como compositores, 
teóricos, construtores de instrumentos, historiadores e interpretes (2010). 
 

 
Os Mestres de Capela 
   
 Outros responsáveis pela educação musical no Brasil colonial foram os 
mestres de capela que chegavam de Portugal desde o início da colonização. Os 
primeiros mestres de capela brasileiros formaram-se com a educação ministrada pelos 

 

5  Música escrita em partitura, não improvisada. 
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Jesuítas e com o contato com os mestres de capela vindos de Portugal. Atuavam como 
professores, dirigiam coro, escreviam música e cantavam-na. Além de tocarem vários 
instrumentos, empresariavam a música em sua jurisdição. Organizavam programas e 
escolhiam interpretes. Segundo Costa (2006),  

 
[…] a música portuguesa dos séculos XVI até XVIII deveria fazer parte do 
repertório tocado nas capelas do Brasil colonial e mostra que a grande 
exuberância da produção musical em Minas no fim do século XVIII só seria 
possível devido a um processo de interação cultural com o mundo de então, 
mas também, e especialmente, da interação desse tempo com a própria 
tradição de técnicas e processos legada pelos músicos das gerações 
precedentes.  

  

 Costa observa ainda o fato dos artistas se organizarem em irmandades 
(dizemos artistas por que não somente os músicos se organizavam em irmandades, é 
sabido, por exemplo, que Aleijadinho também fazia parte de uma dessas irmandades) 
colocou-os em contato com todo o tipo de filosofia e cultura não somente da 
metrópole, mas também da Europa em geral: 

 

Um dos principais documentos comprobatórios desse fenômeno é uma carta 
do Mestre de Capela Caetano de Santa Rosa, em 1741, dirigida ao Bispo do Rio 
de Janeiro com jurisdição em Minas, D. Joa ̃o da Cruz, na qual menciona 
textualmente a remessa das seguintes obras: Missa Brevis de G. P. Palestrina; 
Benedicam Dominum de Roland de Lassus; Sonatas para cravo de Alessandro 
Scarlatti; Quinteto para Violas e Cravo de Jean Baptiste Lully – além de outras 
composições de Rameau, Frescobaldi, Monteverdi, Pergolesi (COSTA, 2006). 

 
 A música em Minas Gerais era feita sobretudo por mulatos, e os padres 
músicos eram poucos uma vez que a construção de conventos era proibida pela coroa 
portuguesa. Os seculares (padres que não pertenciam a nenhuma ordem) porém 
atendiam às igrejas e organizavam-se em irmandades (Santa Cecilia, Santíssimo 
Sacramento, Ordens Terceira do Carmo, de São Francisco, São José dos Homens 
Pardos). Essas irmandades forneciam música para as igrejas e prefeituras mediante 
contrato e também tinham arquivos musicais bastante ricos. Alguns diretores de 
conjuntos musicais ou compositores tinham escolas em sua própria casa onde 
formavam meninos. Eram verdadeiros conservatórios onde os alunos viviam, eram 
alimentados e recebiam aulas de música, latim e outras matérias essenciais. 
Aprendiam também órgão, baixo, violino, violoncelo, viola, clarim, fagote, oboé, 
trompa e clarinete. Esses professores recebiam de Portugal tratados de cantochão, 
órgão, violino e contraponto, além de partituras provenientes de vários países da 
Europa, através de Lisboa. Tudo indica que Lobo de Mesquita tinha uma escola de 
música em sua própria casa. Jaime Diniz (1969), citando Euclides Fonseca, relata que 
Luiz Álvares Pinto abriu um curso regular de música, solfejo, canto e alguns 
instrumentos, curso que manteve durante muitos anos. Informa ainda que dois bispos 
do Maranhão, outros padres e filhos das pessoas mais nobres da cidade foram seus 
alunos. Por outro lado, José Mauricio Nunes Garcia, que além de mestre era também  
arquivista da capela real, tinha em mãos as obras mais representativas de Haydn, 
Mozart e Beethoven “e seus trabalhos atestam um conhecimento abalizado da música 
que se fazia na Europa” (MARIZ, 2000). 
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A Retórica no Sistema Educacional do Brasil Colonial 
  
 No Brasil ensinava-se principalmente os filhos dos índios, segundo Leite 
(1953) a pedido de seus próprios pais, que solicitavam aos padres sua alfabetização e 
instrução no cantar. Estes padres ensinavam a eles, além de ler e escrever, aritmética, 
língua portuguesa e espanhola, retórica, artes (filosofia), teologia dogmática e moral 
(MADUREIRA, 1929). De acordo com Olinda (2003) “os Jesuítas deram aulas de 
teologia, doutrina cristã, latim, sintaxe e sílaba, gramática portuguesa, retórica, 
matemática, música, artes e ofícios, preservando assim a cultura portuguesa”. 
 Madureira (1929) faz referência a vários padres, dizendo serem alguns 
excelentes oradores. Como informa uma publicação do padre Francisco Rodrigues: na 
Bahia em 1553 só havia escolas para ensinar a ler e escrever, tendo sido fundado, 
contudo, em 1556, o Collegio de Todos os Santos para ensinar retórica, filosofia e 
teologia. 
 
Conclusões 
 
 Notamos em todas estas leituras a qualidade, a abrangência e a eficiência do 
sistema educacional implantado pelos Jesuítas na América colonial, e percebemos que 
a retórica fazia parte do curriculum de quase todas as camadas desses sistema. 
Constatamos também que esse sistema educacional deixou marcas muito profundas, 
influenciando a educação brasileira mesmo depois da expulsão dos Jesuítas e da 
reforma pombalina.   
 Como mencionamos anteriormente, os professores de música recebiam 
tratados de composição vindos da Europa e é sabido que diversos tratados europeus de 
diversas épocas falavam sobre a ligação entre retórica e música. O padre Caetano Melo 
de Jesus, mestre de capela da Sé de Salvador, nos deixou um tratado chamado Escola 
de Canto de Órgão (1752) onde cita, entre outros, a obra de Athanasius Kircher, autor 
de um dos mais importantes tratados sobre retórica e música do século XVII, o 
Musurgia Universalis (Roma, 1650). Regis Duprat (1998), publicou a Arte explicada 
de contraponto de André da Silva Gomes, escrito entre o final do século XVIII e início 
do XIX, que diz em dois pontos que não falaria sobre retórica por supor já ser esta uma 
disciplina dominada por quem pretendia estudar contraponto. 
 Mcresless (2008) propõe que a aliança entre retórica e música deu-se 
através da observação das questões poéticas de sonoridade, rima, tempo, entre outros, 
sugerindo que graças a “noção rudimentar de atividade (a oração na retórica, a 
composição na música)” de ambas, seria “natural e até mesmo inevitável que analogias 
entre as duas fossem estabelecidas.”6 Na América, essa aliança foi absorvida pelos 
tratados diversos trazidos da Europa e reforçado pelo ensino da retórica oferecido nas 
escolas organizadas pelas diversas ordens religiosas que aqui atuaram. 
  

 

6 “a rudimentary notion of the “work” (the oration in rhetoric, the composition in music), it was 
natural and even inevitable that analogies would be drawn between the two.”  
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