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m um ano de tantos questionamentos e dificuldades institucionais, manter a           

chama da construção do conhecimento através da pesquisa é um ato de            

resistência. Nesse sentido, estamos felizes em apresentar mais uma vez os           

resultados de trabalhos contínuos de investigação e reflexão, tanto do          

PPGM-UFRJ, como de instituições em diálogo por todo o país. Na presente edição,             

oferecemos à comunidade acadêmica as produções apresentadas nas áreas de          

Educação Musical e Musicologia (Volume 1) e Processos Criativos (Volume 2).           

Agradecemos a todos os que contribuíram com seus trabalhos escritos, aos           

pareceristas, aos membros da Comissão Científica e a todos que acompanham o            

evento.  

 

 

Os Editores 
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O currículo de música para a educação infantil: 
o estado do conhecimento em teses e dissertações 

 
Sara Paraguassú Santos do Vale 

ssaradovale@gmail.com 
 

 
  
Resumo: Este artigo representa os primeiros diálogos com a literatura, em um projeto do tipo estado                

do conhecimento sobre o currículo de música para a educação infantil na produção de teses e                

dissertações presentes nos seguintes bancos de pesquisa: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e               

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ao todo 14 trabalhos foram selecionados, considerando o              

título, as palavras chave, o conteúdo dos resumos e o sumário. Os termos listados para a busca em                  

cada site foram: música, educação infantil, currículo, pedagogos e RCNEI. Os trabalhos selecionados             

dialogam e contribuem com as discussões sobre a inserção da música no currículo da educação               

infantil, em turmas atendidas por professores pedagogos e os subsídios para essa prática em sua               

formação inicial. 

Palavras-chave: Educação infantil. Currículo. Música. Pedagogia. 

1. Notas introdutórias 

A música na educação infantil é centro de diversas discussões na           

literatura e na pesquisa em educação musical, seja por sua importância para o             

desenvolvimento integral da criança (BRITO, 2003; GAINZA, 1988; HOWARD,         

1984), em propostas para a formação de pedagogos e o trabalho pedagógico-musical            

(BELLOCHIO E GARBOSA, 2014; BEINEKE, 2001) ou em políticas públicas          

curriculares (QUEIROZ E PENNA, 2012). Nos anos em que estive na coordenação do             

segmento infantil, em Brasília-DF, pude presenciar propostas de formação         

continuada oferecidas pela secretaria de educação pouco aproveitadas pelos         

professores do segmento da escola onde atuava, bem como a pouca ou nenhuma             

utilização do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) nos          

planejamentos das aulas, e a música sendo utilizada somente como recurso           

pedagógico, exercendo a função organizacional nas aulas, apenas. 

Este diálogo inicial com a literatura através de teses e dissertações, vem            

de encontro com o âmbito maior da pesquisa de mestrado em andamento, que possui              

como objeto a relação entre o discurso oficial nos currículos prescritos de música da              

educação infantil e a proposta curricular do ensino de música no curso de pedagogia              

da UnB. Portanto foram selecionados trabalhos que além de demonstrar o que já foi              

produzido na área da educação infantil em relação ao ensino de música, auxiliam no              

delineamento sobre o conteúdo musical na formação de pedagogos. 

A currículo de música para a educação infantil precisa ser operado           

como uma via de mão única, com várias pistas, algumas representadas pelas fases da              

objetivação do currículo, como definidas por Sacristán (2000, p. 103 e 104) e outra a               

trilha de formação do pedagogo, cujas diretrizes contemplem as propostas do           

trabalho com música, dispostas nos documentos curriculares oficiais.  

Nesse contexto, proponho apresentar a produção em teses e         

dissertações, sob a perspectiva de dois aspectos: a música na formação de pedagogos,             

oferecida  em   instituições  superiores  públicas  de  ensino  e  o  trabalho  pedagógico 
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musical desenvolvido na educação infantil, em centros especializados ou em escolas           

de educação básica, também públicos.  

 

2. Procedimentos metodológicos 

Objetivando apresentar os primeiros diálogos com a produção de         

conhecimento sobre o currículo prescrito de música no segmento da educação           

infantil, a atual pesquisa bibliográfica de levantamento de cunho quantitativo          

apresenta a proposta de selecionar e relacionar os trabalhos a nível nacional, que             

tragam referências sobre as ações pedagógico musicais, tanto no segmento apontado,           

quanto na formação de unidocentes nas universidades públicas. O estudo propõe a            

análise em teses e dissertações, justificando-se pela legitimação, abrangência e          

profundidade desse tipo de produção. As dimensões da pesquisa a caracterizam como            

estado do conhecimento, com base nos construtos de Pereira (2013), pois possui um             

“caráter exploratório, que se organiza como parte do processo de investigação”           

(PEREIRA, 2013, p. 223).  

O levantamento foi realizado nos dois maiores bancos digitais nacionais          

de teses e dissertações, onde acredito haver uma maior abrangência de trabalhos            

publicados, BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e CAPES           

(Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior). As produções          

encontradas foram previamente selecionadas através da leitura dos títulos,         

palavras-chave, resumos e do sumário. A regulação de alguns critérios fez-se           

necessária para que o recorte do tema durante a seleção dos trabalhos fosse mantido,              

portanto foram observados os seguintes pontos: trabalho com música, educação          

infantil, rede pública de ensino, análise documental dos currículos prescritos e           

formação do pedagogo. Como recorte temporal, buscamos por teses e dissertações           

produzidas a partir de 2008 com vistas a encontrar trabalhos que acompanharam a             

implementação e efetivação da lei 11.769/2008. 

Com o descritor “Música na educação infantil” na BDTD foram          

encontrados 24 títulos e selecionadas 2 dissertações; na CAPES 25 títulos, dos quais 2              

dissertações e 1 tese. Com o descritor “currículo”+”música”+”educação infantil” na          

BDTD foram encontrados 49 trabalhos e selecionadas 2 dissertações; na CAPES 119            

trabalhos e nenhuma dissertação selecionada. Com o descritor Currículo de música           

na educação infantil, na BDTD foram encontrados 83 títulos e selecionadas 2            

dissertações; na CAPES 560.363 trabalhos e nenhum selecionado. Com o descritor           

“pedagogos”+”música”+”educação infantil na BDTD foram encontrados 82 títulos e 1          

dissertação selecionada; na CAPES 119 trabalhos encontrados e 4 dissertações          

selecionadas. Com o descritor “Currículo de música na educação infantil” não foram            

encontrados resultados em ambos os bancos de pesquisa. Vide Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1- Teses e dissertações publicadas antes e depois da Lei 11.769 de 2008. (BDTD, 2017) 

 

Descritores Resultados Pós Lei 
11.769/08 

Trabalhos 
selecionados 

“Música na educação infantil” 24 16 2 
“currículo”+”música”+”educação infantil” 49 43 2 
Currículo de música na educação infantil 83 68 2 
“pedagogos”+”música”+”educação infantil” 82 69 1 
“Currículo de música na educação infantil”  0 0 - 
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Tabela 2 - Teses e dissertações publicadas antes e depois da Lei 11.769 de 2008. (CAPES, 2017)  

 

Descritores Resultados Pós Lei 
11.769/08 

Trabalhos 
selecionados 

“Música na educação infantil” 25 20 3 
“currículo”+”música”+”educação infantil” 155 119 0 
Currículo de música na educação infantil 986.972 560.363 0 
“pedagogos”+”música”+”educação infantil” 155 119 4 
“Currículo de música na educação infantil”  0 0 - 

 

3. Localidades 

Ao todo 14 trabalhos foram selecionados, todos nacionais, tendo em          

vista o estudo ao currículo de música no Brasil. Destes, 13 caracterizam em sua              

abordagem metodológica, em algum momento do percurso, pesquisa exploratória de          

caráter qualitativo que apresentaram um panorama dos contextos educacionais e          

curriculares nas regiões propostas (estados, municípios, cidades e escolas), com 4           

pesquisas em São Paulo (33%), 2 em Minas Gerais (16%), 2 no Rio Grande do Sul                

(16%), 1 no Mato Grosso (7%), 1 na Bahia (7%), 1 no Paraná (7%), 1 no Espírito Santo                  

(7%) e 1 em Roraima (7%), conforme o gráfico da Figura 1.  

Os questionamentos levantados para justificar as temáticas dos        

trabalhos, demandaram dos pesquisadores a investigação a campo, já que se trata de             

questões práticas, como verificar a aplicação do conteúdo de música nas escolas, e o              

conteúdo de música oferecido na formação em pedagogia. A ida a campo, que é a               

soma do fator tempo ao deslocamento mais a quantidade de lugares para coletar             

informações e analisar, exigem do pesquisador um recorte, que para algumas           

pesquisas representou a escolha de algumas escolas ou universidades, o que           

possibilitou a este levantamento a representação das localidades que ainda não foram            

investigadas em pesquisas como estas, impossibilitando uma visão geral da educação           

musical na educação infantil no Brasil.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Pesquisas sobre a educação musical no Brasil. (MEC, 2017) 

 

Em seguida o mapa do Brasil (Figura 2) com a quantidade de pesquisas             

por região, representadas por cores. Percebe-se uma concentração de trabalhos no sul            
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e sudeste. Existe um trabalho que não aparece no mapa por não ter sido realizado               

com foco em regiões ou instituições específicas. Essa visualização nos permite           

constatar que ainda existem regiões a serem exploradas nas pesquisas científicas,           

para que se complete a visão do cenário nacional em teses e dissertações acerca do               

trabalho com música na educação infantil por professores unidocentes e sua           

formação, nos últimos 9 anos. 

 

 

 

Figura 2 - Pesquisas sobre a educação musical no Brasil. (MEC, 2017) 

 

4. Perfis das pesquisas 

Os 14 trabalhos selecionados trazem em algum momento das pesquisas          

a análise do RCNEI entre outros documentos curriculares como o PPP (Projeto            

Político Pedagógico) das escolas, as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais). 100%          

dos trabalhos apresentam em sua metodologia entrevistas para a coleta de dados, que             

forneceram aos pesquisadores referências sobre o trabalho com música nas       

escolas de educação infantil e na formação de pedagogos.  

Um dos critérios para a seleção dos trabalhos foi o fato de            

compreenderem a rede pública de ensino, onde atuam os professores unidocentes,           

responsáveis por lecionarem todos os conteúdos propostos para o segmento da           

educação infantil, e que para essa atuação precisam ter recebido em sua formação,             

entre outros conteúdos, o de música, conforme os dispostos no RCNEI. Esse critério,             

portanto, instigou à questão da formação do pedagogo, ocasionando a inclusão de            

pesquisas sobre o ensino de música nas propostas curriculares em instituições de            

ensino superior. Assim sendo, entre as teses e dissertações selecionadas, demonstro           
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por meio do gráfico da Figura 3 que 57% das pesquisas possuem foco na educação               

infantil e 43% no trabalho com música durante a formação do pedagogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Perfil das pesquisas sobre a educação musical no Brasil. (MEC, 2017) 

 

Como discorrido por Luciana Del Ben em 2009, o desenvolvimento da           

pesquisa na área da educação musical tem revelado a presença, cada vez mais             

frequente, de trabalhos que analisam a produção científica através dos índices,           

autores e assuntos, e que tem se revelado importantes especialmente “pela           

identificação de estratégias de pesquisa utilizadas e de referenciais teóricos adotados”           

(DEL BEN, 2009, p. 27) apontando, “lacunas ou ausências” sugerindo, por fim, temas             

a serem tomados como objeto de pesquisa. 

As pesquisas selecionadas apresentaram em algum momento, a nível de          

contextualização, a análise sucinta dos currículos: algumas apresentam os currículos          

dos cursos superiores de pedagogia, outros trabalhos trazem a análise do currículo            

prescrito, alguns optaram por comentarem acerca dos projetos político pedagógicos          

das escolas. No entanto, não foram encontrados trabalhos que trouxessem a música            

no currículo prescrito da educação infantil (RCNEI) como objeto de estudo, em            

confronto com o disposto nas diretrizes dos cursos superiores, o que justifica a             

proposta de análise documental da pesquisa de mestrado que estudará a relação entre             

o Currículo em Movimento que é a recontextualização do RCNEI no Distrito Federal             

com a formação em música ofertada no curso de pedagogia da UnB. 

 

5. Música na formação de pedagogos 

Os professores que atuam na educação infantil nas redes públicas de           

ensino são unidocentes, ou seja, aqueles que “organizam sua prática docente a partir             

das várias áreas de conhecimento, sem contar com outro professor, entende-se que            

eles também deverão atuar com música na escola.” (FURQUIM e BELLOCHIO, 2010,            

p. 55). No entanto, para que seja possível essa atuação, é necessário que os              

professores recebam em sua formação o conteúdo de música, conforme as propostas            

dos documentos curriculares oficiais.  

As pesquisas selecionadas, ainda que não contemplem o ensino         

superior como objeto de pesquisa, demonstram por meio das entrevistas realizadas           

indicativos da presença ou não da música durante a formação em pedagogia. O             

gráfico da Figura 4 apresenta as conclusões dos trabalhos selecionados a respeito da             
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música enquanto componente curricular obrigatório durante a formação dos         

pedagogos.  

 

 

Figura 4 - Presença da música na formação do pedagogo. (MEC, 2017) 

 

O panorama apresentado pelas pesquisas acerca da presença da música          

no curso de pedagogia, aponta a necessidade da revisão no currículo de música nos              

cursos. Ao ler as transcrições das entrevistas, percebe-se o recorrente apelo dos            

educadores por cursos de formação continuada em música, que lhes proporcione           

segurança para realizar atividades do conteúdo proposto, que não representem a           

música apenas como recurso lúdico, mas sim de forma mais complexa, como área de              

conhecimento. Algumas falas trazem a questão mais afundo e narram o desejo de             

possuir um professor especialista na área que atenda os alunos. 

O curso de pedagogia foi criado em 1939, gerando polêmicas sobre seu            
1

formato, até a concepção documento do documento das Diretrizes Curriculares          

Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP) em 2006, que objetiva direcionar a             

formação acadêmico-profissional do pedagogo. Em seu artigo quarto consta que:  

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de          

professores para exercer funções de magistério na Educação        

Infantil e no Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino            

médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços           

e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos            

pedagógicos. (BRASIL, 2006b, p. 2, grifos meus) 

 

Em seu 5º artigo, inciso VI, estão expressas as áreas de conhecimento            

que o pedagogo deve estar apto a ensinar: 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: VI - Ensinar               

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes,       

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do           

desenvolvimento humano (BRASIL, 2006b, p. 2, grifo meu) 

 

O artigo 6º versa sobre a estrutura do curso de Pedagogia e as áreas de               

conhecimento que o mesmo deve articular “respeitadas a diversidade nacional e a            

autonomia pedagógica das instituições” (BRASIL, 2006b, p. 3) 

 

1
 Instituído por intermédio do Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, que ordenava sobre a 

organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 10 

 

 



O currículo de música para a educação infantil 
 

[...] i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens          

utilizadas por crianças, além do trabalho didático com conteúdos,         

pertinentes aos primeiros anos de escolarização, relativos à Língua         

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes, Educação        

Física; (BRASIL, 2006b, p 3, grifo meu) 

 

Observando as diretrizes pode-se confirmar, ao lado de outras         

disciplinas tradicionalmente reconhecidas em importância, a presença das Artes         

como área de conhecimento a ser integrada no curso, entretanto os textos não trazem              

especificações sobre as dimensõesdas artes: Música, Teatro, Dança e Artes Plásticas,        

o que seria essencial, visto que outros documentos curriculares (RCNEI e DCNEI),            

que tratam da prescrição do currículo oficial aos professores apresentam essas           

especificações.  

Sacristán (2009) argumenta, entretanto, que o currículo expressado        

documentalmente “não deve limitar-se à especialização de tópicos de conteúdos, mas           

deve conter um plano educativo completo”. Este ponto deve ser observado para que             

as orientações guiem a prática educativa, ainda que existam margens às           

interpretações e à flexibilização por parte das instituições escolares. O RCNEI é o             

documento que mais se aproxima dessa definição de “plano educativo completo”           

(SACRISTÁN, 2009, p. 114) para a educação infantil. 

 

6. RCNEI 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em vigência          

desde 1998, é um documento que apresenta orientações pedagógicas e referências           

para a promoção de práticas educativas que fomentem o desenvolvimento integral e            

cidadão das crianças. Em seu capítulo sobre a música, traz um conjunto de instruções              

detalhadas para o trabalho pedagógico, que abrange desde os conteúdos selecionados           

até as orientações direcionadas ao professor:  

Integrar a música à educação infantil implica que o professor deva assumir            

uma postura de disponibilidade em relação a essa linguagem.         

Considerando-se que a maioria dos professores de educação infantil não tem           

uma formação específica em música, sugere-se que cada profissional faça um           

contínuo trabalho pessoal consigo mesmo no sentido de:  

• sensibilizar-se em relação às questões inerentes à música; 

• reconhecer a música como linguagem cujo conhecimento se constrói; 

• entender e respeitar como as crianças se expressam musicalmente em cada            

fase, para, a partir daí, fornecer os meios necessários (vivências,          

informações, materiais) ao desenvolvimento de sua capacidade expressiva.        

(RCNEI, vol. III, 1998, pág. 67).  

 

As orientações para o trabalho com música apresentadas no RCNEI,          

trazem propostas de vivências e experiências musicais integradas às demais          

linguagens expressivas (movimento, expressão, cênicas, visuais), cuidando, no        

entanto, “para que não se deixe de lado o exercício das questões especificamente             

musicais.” (RCNEI, vol. III, 1998, pág. 49). O gráfico da Figura 5 representa a              

utilização ou consideração ao RCNEI nos planejamentos das aulas por parte dos            

educadores das escolas públicas entrevistados nas pesquisas selecionadas. O gráfico          

também enumera as falas a respeito da necessidade, de se possuir um professor             

especializado em música que acompanhe as turmas. 
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Figura 5 - Presença da música na formação do pedagogo. (MEC, 2017) 

 

Observando as descrições do gráfico, pode-se verificar a pouca ou          

nenhuma utilização do RCNEI nos planejamentos em 91% das entrevistas realizadas           

nas pesquisas, os 9% representam uma pesquisa que revelou que os professores da             

rede já recebem o planejamento diário pronto da rede municipal de ensino, tendo             

apenas de executá-lo. Essa prática apresenta os prós, que no caso seria o fato de               

seguir as orientações do RCNEI, aproveitando os benefícios e atividades propostas           

nos documentos, no entanto os pontos negativos derivam de o fato da rede de ensino               

não promover a autonomia dos docentes e escolas. 100% das pesquisas apresentam            

em suas conclusões que os professores unidocentes sentem a necessidade de           

formação continuada, pois julgam terem recebido uma formação precária no          

conteúdo, que não lhe forneceram domínio do tema. 

Como descreveu Figueiredo em 2004, os professores generalistas        

sentem-se confiantes para ministrar outros conteúdos como os de matemática e           

ciências, ainda que não sejam matemáticos ou cientistas, da mesma forma “não são             

poetas nem escritores mas são responsáveis por questões da língua portuguesa; mas            

normalmente não se sentem confiantes para aplicar questões artísticas e musicais por            

se considerarem desprovidos de talento para tal.” (FIGUEIREDO, 2004, p. 56)           

pensamento europeu que acompanha a humanidade há séculos. 

Pôde-se observar, também nas pesquisas, a recorrente opinião de que a           

música é importante para a formação integral da criança e precisa ser trilhada, com              

atividades específicas da área, gerando atividades e conhecimentos mais         

aprofundados.  

 

7. Educação Musical em diálogo 

A Educação Musical envolve aspectos de transmissão e apropriação dos          

conteúdos, como uma introdução ao seu universo, que abrange o que é realizado com              

os conhecimentos compreendidos, esses que à medida de seu aprofundamento          

rompem tanto barreiras técnicas e epistemológicas, quanto sociais. Portanto não se           

trata de envolver apenas o instante em que ocorrem a apropriação e transmissão dos              

conteúdos, até porque delimitar os momentos também imporia limites ao alcance da            
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educação musical no desenvolvimento das crianças, trata-se do que é realizado com o             

saber musical nas mãos dos que transmitem e quais as maiores influências para si e               

para o meio daqueles que estão se apropriando do saber. 

Ao citar a educação musical no segmento da educação infantil o objetivo            

é que os professores proporcionem experiências e vivências musicais, não a formação            

de instrumentistas, o que delimitaria as ações à iniciação teórica e instrumental.            

Trata-se, portanto, da audição, apreciação, livre criação das experimentações e do           

fazer musical, da contação de histórias acompanhadas de trilhas sonoras autônomas           

e originais, entre muitas outras possibilidades. 

Na educação infantil existe a oportunidade de que a música seja           

trabalhada de forma mais direcionada, ainda que tendo em vista a imersão da criança              

no universo lúdico e na experimentação. Digo isso porque a partir do 1º ano, o foco                

passa a ser a alfabetização, não que nesse momento as professoras deixem de             

trabalhar a música, porém esse assunto será discutido em outro momento. A questão             

é que na educação infantil possui-se maior liberdade e tempo para que os             

conhecimentos musicais sejam melhor trabalhados e as experiências musicais         

façam-se presentes em mais atividades.  

Analisando os 14 trabalhos selecionados, pude verificar que 1 é da área            

de Gestão e inovação, 1 da área de Artes, 4 da área da música e 8 trabalhos foram                  

realizados na área da educação (vide o quadro relatório em teses e dissertações). Essa              

atenção atribuída à área da educação musical, pela educação, reflete a importância da             

música enquanto área de conhecimento, reconhecida como essencial ao         

desenvolvimento integral das crianças. São pesquisadores cientes da necessidade de          

reconhecer a problemática que circunda a educação musical no ambiente escolar na            

intencionalidade de promover mudanças na formação dos pedagogos, para que não           

deixem de ter e proporcionar vivências e experiências –essenciais na fase da            

educação infantil- em música. 

 

8. Considerações  

Baseando-se em diferentes ângulos, este levantamento possibilitou a        

visualização do contexto da música na educação infantil e da formação de professores             

que atendem nesse segmento, nas pesquisas apresentadas em teses e dissertações.           

Por meio desses estudos foi possível constatar que os conteúdos de música propostos             

nas licenciaturas carecem de um espaço maior em sua matriz curricular. Também            

constatou-se que os professores compreendem a necessidade de um trabalho efetivo           

com a música, e na maioria das vezes não tendo recebido subsídios dos conteúdos              

musicais em sua formação, sentem a necessidade de cursos de formação continuada            

que os auxiliem nesse ponto, e se possível, o acompanhamento de um profissional na              

área que atenda às turmas ou aos professores, em uma formação continuada atrelada             

à ação pedagógica cotidiana. 

Sob esses elementos a música ocuparia então a própria funcionalidade,          

onde vivências e experiências conduzem ao saber musical e ao desenvolvimento de            

aspectos cognitivos para a formação integral da criança, não sendo vista apenas como             

um recurso lúdico que acrescenta diferentes possibilidades às diversas atividades,          

como ferramenta de condução pedagógica.  
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Quadro 1 – Relatório do levantamento em teses e dissertações. Grifo da autora em pesquisas sobre a 

formação de pedagogos. (MEC, 2017) 

 Título Autor/ Área/ Instituição Ano 
(Cidade) 

1 A música na educação infantil: Um 
estudo das EMEIS e EEIS da 
cidade de Indaiatuba- SP 

Karen Ildete Stahl Soler  
(Mestrado em Música) 
UNESP 

2008 (SP) 
 

2 A presença da música na educação 
infantil: 
entre o discurso oficial e a prática 

Alícia Maria Almeida Loureiro  
(Doutorado em Educação) 
UFMG 

2010 (MG) 
 

3 A construção da musicalidade do 
professor de educação infantil: 
um estudo em Roraima 

Rosangela Duarte  
(Doutorado em Educação) 
UFRGS 

2010 (RS) 
 

4 Artes na educação infantil: um 
estudo das práticas pedagógicas do 
professor de escola pública 

Maria Thereza Ferreira de 
Carvalho (Mestrado em 
Educação) 
PUC 

2010 (SP) 
 

5 A música no estágio 
supervisionado da pedagogia: 
Uma pesquisa com estagiárias da 
UFSM 

Kelly Werle  
(Mestrado em Educação) 
UFSM 

2010 (RS) 
 

6 Educação infantil e educação 
musical: um estudo com pedagogas 

Sabrina S. Spanavello Storgatto 
(Mestrado em Educação) 
UFSM 

2011 (RS) 
 

7 Música na educação infantil:  
um mapeamento das práticas 
pedagógico-musicais na rede 
municipal de ensino de belo 
horizonte 

Rosa Maria Ribeiro  
(Mestrado em Música) 
UFMG 

2012 (MG) 
 

8 Composições curriculares na 
educação 
infantil: por um aprendizado afetivo 

Maria Riziane Costa Prates  
(Mestrado em Educação) 
UFES 

2012 (ES) 
 

9 A educação musical na formação 
acadêmico-profissional do 
pedagogo: uma investigação em 
quatro instituições de ensino 
superior de Curitiba- PR 

Rossana Meirelles Cavallini  
(Mestrado em Música) 
UFP 

2012 (PR) 
 

10 A educação musical nas 
narrativas de licenciandas de 
pedagogia: vivências e ausências 

Solange Dourado da Silva 
Souza (Mestrado em 
Educação) 
UFMT 

2013 (MT)  
 

11 A linguagem musical: uma 
investigação na formação inicial do 
professor de educação infantil. 

Maria Cristina Poçano Brito 
(Mestrado em Educação) 
UNOESTE 

2013 (SP) 

12 A pesquisa brasileira em educação 
musical infantil: tendências 
teórico-metodológicas e 
perspectivas 

Débora Niéri  
(Doutorado em Música) 
UNESP 

2014 (SP) 
 

13 O ensino de arte na formação do 
pedagogo: Estudo de Caso da 
UNEB/ Campus XVII 

Ádma Bernardino Magalhães 
(Mestrado em Artes) 
UFMG 

2015 (MG) 

14 A linguagem musical na educação 
infantil: reflexões e possibilidades 

Erica Viana (Mestrado em 
Processos de Ensino, Gestão e 
Inovação) UNIARA 

2016 (SP) 
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Para compreender as questões acerca da pouca presença da música          

formação dos pedagogos, dois cenários foram observados: a prática pedagógica e           

alguns trabalhos com foco em cursos de graduação em pedagogia. Os entrevistados,            

em ambos os cenários, questionaram o pouco espaço destinado aos conhecimentos           

musicais e ao trabalho com o currículo prescrito (RCNEI), que traz um            

direcionamento ao trabalho com música, referências essas que se não compreendidas           

e exploradas durante a formação do pedagogo, também pouco utilizadas seriam no            

decorrer da prática pedagógica, ou seja, um reflexo.R 

Ao observar o mapa que representa as localidades brasileiras já          

estudadas, nos aspectos da música na formação aos professores unidocentes e da            

prática musical na educação infantil, percebe-se a carência de estudos nesse formato            

em especial no Nordeste, Norte e no Distrito Federal. As conclusões dos trabalhos             

existentes apresentam cenários e questionamentos, que adensam o conjunto de          

indagações sobre a música nesse contexto, sobre como a proposta curricular do curso             

de pedagogia pode atender ao disposto no RCNEI, preparando os professores para a             

prática pedagógica em música, e se as universidades têm se disposto a modificar a              

parte curricular de música após os resultados das pesquisas. Os questionamentos           

apresentados, portanto, cooperam com a construção de pesquisas que ajudem a           

pensar a formação do pedagogo e a música em sua prática pedagógica.   
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar o legado do músico, compositor e               

produtor musical Aloysio de Oliveira com foco especial em sua carreira no mercado fonográfico. Seu               

pioneirismo se deve à iniciativa de fundar, em 1963, a gravadora Elenco, que funcionou sob sua                

direção até 1967. Trata-se de uma gravadora nacional e independente, que produziu ao longo de sua                

existência 64 discos, propiciando assim um vigoroso retrato de nossa música popular da década de               

1960. Também apostou, entre outras coisas, num design gráfico moderno e personalizado, uma             

inovação estética que associava estilo gráfico à música divulgada/comercializada pela gravadora. A            

atuação de Aloysio à frente da Elenco foi de grande importância na divulgação, consolidação e registro                

sonoro da Bossa Nova, além de ter sido uma inspiração para que outros produtores fundassem seus                

próprios selos musicais. 

 

Palavras-chave: Bossa Nova. Aloysio de Oliveira. Mercado fonográfico. Gravadora Elenco. 

1. Introdução  

Nascido no Rio de Janeiro em dezembro de 1914, Aloysio de Oliveira            

desenvolveu uma carreira musical paralela a diversos acontecimentos da indústria          

fonográfica, tanto do ponto de vista tecnológico, como artístico. No Brasil dos anos             

1930, quando gravou suas primeiras músicas com o Bando da Lua, os discos de 78               

rotações estavam em alta. O rádio, onde artistas como Carmen Miranda e Dorival             

Caymmi despontavam como grandes estrelas de música popular, marcou uma          

geração e se popularizou como o grande veículo de comunicação de massa. No             

tocante à indústria fonográfica é relevante lembrar que estávamos, nessa década, há            

pouco tempo da primeira música gravada no Brasil pela Casa Edison, o lundu “Isso é               

Bom”, em 1902, e da gravação do primeiro samba, em 1917, considerados marcos do              
1 2

início das gravações musicais no Brasil. Era, portanto, uma indústria nova. 

 

 2. As primeiras gravações e a Casa Edison 

 

Um breve retrospecto da invenção do fonógrafo, do surgimento da Casa           

Edison e dos discos de 78 RPM se faz necessário para chegarmos ao cenário              

discográfico e radiofônico do Rio de Janeiro da década de 1930. 

O surgimento da gravação sonora mudou o paradigma da transmissão          

de música desde o final do século XIX até os dias atuais. Embora muitas              

transformações  tecnológicas,  midiáticas  e  artísticas  tenham  ocorrido nesse  pouco 

1
 O lundu “Isto é bom” foi composto por Xisto Bahia e interpretado por Baiano. 

2
 O primeiro samba gravado no Brasil foi “Pelo telefone”, de Donga e Mauro de Almeida e interpretado 

por Baiano. 
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mais de um século de existência da música gravada, é um período relativamente             

curto, se comparado à presença da música na história da humanidade. 

A partir de 1877, quando Thomas Edison (1847-1931) inventou o          

fonógrafo, primeiro artifício que permitiu a gravação sonora em cilindros musicais,           

diversas plataformas se sucederam como suporte para a gravação de músicas: disco            

de 78 RPM, long plays de vinil, fita cassete e compact discs (CDs). Atualmente, a               

internet é a grande plataforma de distribuição musical. 

A forma de registro e divulgação das obras era a partitura ou a             

transmissão oral. Como é de se supor, o surgimento da gravação possibilitou que um              

número maior de pessoas tivesse acesso à música. Para a grande maioria que não              

sabia ler uma partitura, a única opção para conhecer obras musicais era a audição ao               

vivo. Com o advento das gravações e o crescimento do mercado fonográfico, o             

alcance de músicas de variados gêneros e locais se tornou muito mais abrangente.             

Por volta de 1870, a única forma de se escutar uma música estrangeira ou mesmo               

diversos gêneros de música brasileira, como maxixes, lundus e modinhas, era           

presenciar a sua execução. Essa dependência do intérprete ao vivo dificultava um            

alcance global de músicas mais regionalizadas ou mesmo o conhecimento mais           

profundo de uma expressão musical de um país mais distante. 

Estamos aqui interessados no estudo das gravações, em como as          

músicas foram gravadas e executadas em cada tempo e o impacto sofrido a cada nova               

tecnologia introduzida nesse universo, levando em consideração elementos como         

quantidade de canais, limitações técnicas de cada época, limitações de cada tipo de             

suporte, distribuição, divulgação, alcance, entre outras variáveis do processo da          

indústria fonográfica. Mesmo que nossa delimitação temporal nesse artigo vá no           

máximo até o início dos anos 1970, muitas dessas mudanças tecnológicas ocorreram            

durante esse tempo. 

De acordo com Franceschi (2002), em 1888, Emil Berliner inventou o           

gramofone e o disco horizontal que, depois de algumas variações, entre 70 e 80              

rotações por minuto, assumiu o padrão de 78 RPM. Houve, a princípio, uma             

rivalidade entre o fonógrafo e o gramofone. Os fabricantes do gramofone           

anunciavam mais qualidade sonora e volume nas execuções dos discos de 78 RPM e              

os fabricantes do fonógrafo, por sua vez, alegavam que era possível gravar as vozes              

dos amigos e familiares nos cilindros, enquanto o gramofone apenas reproduzia o            

que era lançado pelo fabricante. Segundo Franceschi (2002), um fato determinante           

para a adoção do disco de 78 rotações se tornar o padrão foi a possibilidade de se                 

passar de um processo de produção semiartesanal para um processo industrial, em            

larga escala. 

A primeira gravação de um disco feito no Brasil, em 1902, pela Casa             

Edison, ocorreu 25 anos depois da invenção do Phonographo de Edison e 14 anos              

depois da invenção do Gramophone e do disco de 78 rotações por minuto. Nesse              

início do mercado fonográfico/tecnológico, a assimilação das novas tecnologias por          

parte dos produtores e dos consumidores não era tão imediata como é atualmente.             

As primeiras gravações musicais no Brasil foram de marchas, dobrados, maxixes,           

polcas, lundus, etc., realizadas pela Casa Edison. 
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3. O Bando da Lua e o cenário musical a partir de 1930 

  

Chegamos então aos anos de 1930, época de sucessos carnavalescos que           

eram a grande vitrine anual da música popular urbana, principalmente no Rio de             

Janeiro. Também era a época dos shows nos cassinos, como o Cassino da Urca. Em               

1936, surgiu a Rádio Nacional que foi a mais famosa e concorrida estação dos              

“tempos de ouro” do rádio. Os discos de 78 RPM alimentavam as rádios que              

reinaram em audiência e popularidade até os anos 1950, década em que surgiu a              

televisão. Foi nesse cenário efervescente que entrou em cena o Bando da Lua com              

sua formação inicial que incluía, além de Aloysio de Oliveira (voz e violão), Hélio              

Jordão Pereira (violão), Osvaldo Éboli, o Vadeco (pandeiro), Ivo Astolphi (violão           

tenor e banjo) e pelos irmãos Afonso Osório (percussão e flauta), Stênio Osório             

(cavaquinho) e Armando Osório (violão). Armando se desligou do grupo em 1934.            

Nas décadas seguintes, o Bando da Lua teve diversas formações. Entre os músicos             

que participaram do grupo, tivemos os violonistas Garoto e Nestor Amaral, o            

pandeirista Russinho, entre outros. Foi também na década de 1930 que Carmen            
3

Miranda iniciou sua trajetória de sucesso no Brasil, sucesso esse que posteriormente            

a levou aos Estados Unidos da América (Oliveira, 1982). 

A gravadora nacional Casa Edison encerrou suas atividades em 1932. O           

mercado fonográfico brasileiro foi, aos poucos, sendo dominado por gravadoras          

estrangeiras como a Odeon, a RCA Victor e a norte americana Brunswick, gravadora             

pela qual o Bando da Lua registrou seu primeiro disco, lançado em 1931. O disco de                

78 RPM continha as músicas “Que tal a vida” e “Tá de mona”. 

De acordo com Oliveira (1982), a primeira apresentação em que o           

Bando da Lua dividiu o palco com Carmen Miranda aconteceu na Argentina, numa             

turnê no ano de 1934. Essa experiência, que resultou numa química vigorosa entre             

cantora e grupo e que selou a união de ambos pelas décadas seguintes, foi se               

aprimorando em outras apresentações até serem convidados para uma série de           

shows nos Estados Unidos, convite feito após uma apresentação de Carmen com o             

Bando da Lua no Cassino da Urca. Carmen exigiu como condição para aceitar a turnê               

que o Bando da Lua fosse com ela, pois queria garantir o suingue do samba em terras                 

estrangeiras. O empresário concordou em pagar o cachê de quatro dos seis            

integrantes do Bando da Lua e Carmen pagou de seu próprio rendimento o cachê dos               

outros dois. Viajaram a bordo do navio S.S.Uruguai, em 1939, para uma temporada             

curta, mas que se prolongou, com imenso sucesso e com pouquíssimos regressos ao             

Brasil, até o ano da morte de Carmen, em 1955. 

Foi nesse período que Aloysio teve contato com o mercado de produção            

cultural estadunidense, o que incluiu arranjos feitos para os números musicais de            

Carmen, filmagens para Hollywood, gravações de discos da Carmen e do próprio            

Bando da Lua, shows e até dublagens , aumentando significativamente o repertório           
4

de funções exercidas no mercado musical e de entretenimento por Aloysio de            

Oliveira. 

  

3
Depois da formação inicial, todos os músicos que ingressaram no Bando da Lua acompanharam a                

Cantora Carmen Miranda nos Estados Unidos da América. 
4

Aloysio trabalhou como dublador de personagens de desenhos animados e como narrador de              

documentários para os Estúdios Disney. Tendo também participado da criação do personagem Zé             

Carioca. (Montore, 2009) 
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4. A gravadora Elenco 

  

Segundo Montore (2009), com a morte de Carmen em 1955, o Bando            

da Lua se desfez definitivamente e Aloysio, ao regressar ao Brasil, iniciou sua carreira              

de produtor fonográfico. Em 1956, assumiu o cargo de diretor artístico da gravadora             

Odeon. Nesse mesmo ano, conheceu Tom Jobim e se impressionou com a música             

produzida pelo jovem pianista e arranjador. Percebeu que havia algo novo surgindo            

no cenário musical do Brasil. A entrada de Aloysio de Oliveira na gravadora livrou              

Jobim de algumas funções que ele considerava maçantes, como participar de           

reuniões, fiscalizar balancetes de vendagens ou discutir a demissão de artistas. Nesse            

sentido, a presença de Aloysio permitiu a Tom Jobim se dedicar ao que sabia fazer de                

melhor: compor, arranjar e produzir discos. Ao escutar a Sinfonia do Rio de Janeiro,              

Aloysio se convenceu de que estava diante do “Gershwin brasileiro” (Castro, 1990). 

Em 1958, sob sua direção artística, a Odeon lançou o disco Chega de             

Saudade, de João Gilberto. A música que deu nome ao disco é de Tom Jobim e esse                 

lançamento foi considerado o marco inicial da Bossa Nova. Os caminhos de Tom             

Jobim e Aloysio de Oliveira estiveram constantemente ligados a partir de então . 
5

Com relação à Bossa Nova, pode-se dizer que em pouco tempo as            

diretrizes da Odeon, em busca de resultados financeiros rápidos e de olho num             

produto mais comercial, demonstraram a pretensão de retirar de seu cast quase            

todos os bossa-novistas para investir na Jovem Guarda. Aloysio se demitiu com os             

artistas que a Odeon não queria mais. 

Ao sair da Odeon, Aloysio se transferiu para a Philips e, depois de um              

curto período de oito meses à frente da gravadora, também como diretor artístico, ele              

continuou a ter sua liberdade cerceada pelas imposições mercadológicas. A música           

na qual acreditava se via cada vez mais distante das pretensões comerciais das             

gravadoras pelas quais passou. Foi nesse momento que decidiu fundar a Elenco. No             

início, ele imaginou a Elenco como um selo ligado a uma grande gravadora, algo nos               

moldes da “Verve”, mas como não encontrou nenhuma gravadora interessada em           
6

sua empreitada, decidiu montá-la sozinho. 

Lançou pela gravadora artistas como Vinícius de Moraes, Tom Jobim,          

Roberto Menescal, Dorival Caymmi, Quarteto em Cy, MPB4, Baden Powell, Lannie           

Dale, Nara Leão, Maysa, Edu Lobo, Sílvia Telles, Astrud Gilberto, e muitos outros. 

Outra importante iniciativa na construção de sua gravadora foi a aposta           

feita no design gráfico usado nas capas dos discos. Cesar Villela, designer gráfico             

responsável por muitas capas da gravadora Odeon, desde 1957, e que já buscava uma              

simplificação da imagem das capas para que o disco se sobressaísse nas vitrines das              

lojas, elaborou um conceito que se tornou a imagem dos discos da Elenco. Em              

entrevista, Cesar Villela nos revela que: 

  

As capas de várias gravadoras nas vitrines eram muito confusas e para as da              

Odeon prevalecerem, notei que eu precisava simplificá-las e muito.         

McLuhan deu exemplos sobre simplificações na arte gráfica, posso dizer que           

esse conceito contribuiu.(...) Na época, os LPs não tinham divulgação pela           

5 Tom Jobim lançou quatro discos pela Elenco. Em parceria, Jobim e Aloysio compuseram músicas               

como “Dindi”, “Inútil paisagem” e “Só tinha de ser com você” e, mais tarde, quando já não mais era                   

dono da Elenco e morava novamente nos Estados Unidos da América, Aloysio produziu o antológico               

disco Tom & Elis. 
6
 Selo americano, hoje pertencente à Universal Music, dedicado quase que exclusivamente ao Jazz. 
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mídia impressa (jornais e revistas). ATV Tupi predominava, mas nada fazia           

pelas gravações. Os LPs dependiam das vitrines das lojas. 

  

Cesar Villela utilizou-se, então, de apenas duas cores: o preto e o            

vermelho para compor as capas da Elenco. Essa identidade visual combinava com o             

intimismo da Bossa Nova e, ao mesmo tempo, gerou uma identidade visual e             

conceitual para os álbuns da Elenco. Ainda a respeito disso, Villela nos diz: “Optei              

pela utilização dessas cores pela simplificação e também pelo custo da impressão, já             

que a Elenco começava do zero financeiro. Escolhi a cor vermelha por ser a cor mais                

forte depois da preta”. 

O produtor André Midani disse muitos anos mais tarde, em sua           

biografia, que Aloysio “fundou a mais interessante companhia independente de          

discos que o Brasil já conheceu” (Midani, 2015, p. 97). Se as vendas não eram              
7

volumosas, ou não alcançaram um significante patamar para evitar que Aloysio           

vendesse a Elenco para a Philips em 1967, o prestígio da gravadora por sua vez, era                

muito grande. Ruy Castro (1990) nos revela que, por diversas vezes, lojistas de disco              

relatavam que seus clientes chegavam procurando as novidades da gravadora Elenco           

e não o novo disco de um artista específico. Dito de outra forma, isso nos dá a                 

dimensão do prestígio da gravadora. 

Aloysio gravava seus discos nos estúdios da Riosom, da Columbia e da            

Philips e os prensava nas fábricas da RCA e da CBD. Durante seus anos de gravadora                

independente, de 1963 a 1967, chegou ao impressionante feito de lançar um disco por              

mês. Havia um contrato de distribuição com a RCA-Victor, mas esta era precária,             

pois os discos da Elenco não eram prioridade para a RCA. Além disso, o não alcance                

de uma boa distribuição no mercado paulista foi crucial para que Aloysio não mais              
8

conseguisse se sustentar à frente da Elenco. Como relatado no livro Elenco: a cara              

da Bossa, de Montore (2009), Aloysio revelou ao jornalista Tarik de Souza, que as              

coisas na Elenco eram bastante informais e que ele não fazia contrato com os              

artistas, era tudo meio na base da camaradagem. Esses detalhes nos revelam que             

Aloysio não possuía para os negócios a mesma genialidade que demonstrava nos            

estúdios. Em 1967, ele vendeu sua gravadora à Philips, que manteve a Elenco como              

um selo de seu catálogo, mas sem manter a regularidade de lançamentos, nem             

sempre atenta ao perfil artístico idealizado por Aloysio, alterando até mesmo o            

caráter estético. O vermelho idealizado por Cesar Villela, para ser usado com o preto              

nas capas da Elenco, foi substituído pelo verde. Em 1984, a Philips encerrou             

definitivamente as atividades da Elenco. Foi o fim de uma aventura artística de             

grandes conquistas e legados musicais. 

  

 

 

 

 

 

7
 André Midani, antes de se tornar diretor de gravadoras como a Capitol, a CBD (Companhia Brasileira 

de Discos) e a Warner, trabalhou como diretor de promoção na Odeon com Aloysio de Oliveira e foi o 

responsável por apresentar-lhe o grupo de artistas da Bossa Nova. 
8 São Paulo era um grande e determinante mercado consumidor capaz de selar o sucesso ou o fracasso 

de qualquer companhia de discos (Montore, 2009). 
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5. Discografia da Elenco 

 

Segue a lista de duas séries de discos lançados pela Elenco: 64 discos da              

séria ME (discos monos) e 12 discos da série MEV, denominada série internacional.             

Esses lançamentos ocorreram até o ano de 1971. A partir de 1972, já há alguns anos                

como selo da Philips, foram lançados discos de diversos gêneros musicais como            

MPB, Samba, Rock e até mesmo trilhas sonoras de telenovelas. Esses lançamentos            

não aparecem na lista abaixo. A presente lista foi obtida no livro “Elenco: a Cara da                

Bossa” (Montore, 2009) 

 

Série ME: 

 

·       Vinícius& Odete Lara (me-1) 1963; 

·       Balançamba (me-2) 1963 (Lucio Alves); 

·       A Bossa Nova de Roberto Menescal e seu conjunto(me-3) 1964; 

·       Baden Powell swings with Jimmy Pratt (me-4) 1964; 

·       Bossa Balanço Balada (me-5) 1963 (Sylvia Telles); 

·       Elenco Première (me-6) 1964; 

·       Um Sr. Talento (me-7) 1964 (Sergio Ricardo); 

·       Maysa (me-8) 1964; 

·       Antônio Carlos Jobim (me-9) 1964; 

·       Nara (me-10) 1964; 

·       Baden Powell à vontade (me-11) 1963; 

·       Um show de Bossa (me-12) 1963 (Lennie Dale); 

·       Bossasession (me-13) 1965 (Sylvia Telles, Lúcio Alves e Roberto Menescal); 

·       A nova Bossa de Roberto Menescal e seu conjunto (me-14) 1965; 

·       Dick Farney (me-15) 1965; 

·       Apresentando Rosinha de Valença (me-16) 1965; 

·       Caymmi visita Tom (me-17) 1965; 

·       Rio capital de Bossa Nova (me-18) 1965; 

·       A música de Edu Lobo por Edu Lobo (me-19) 1965; 

·       Carlos Machado apresenta Rio de 400 Janeiros (me-20) 1965; 

·       Lennie Dale e o Sambalanço Trio (me-21) 1965; 

·       Ao meu Rio (me-22) 1965 (Mario Reis); 

·       Vinicius/Caymmi (me-23) 1965; 

·       De Vinícius e Baden especialmente para Ciro Monteiro (me-24) 1965; 

·       Nana (me-25) 1967; 

·       Agostinho dos Santos (me-26) 1966; 

·       Dick Farney: piano, orquestra: Gaya (me-27)1967; 

·       Trechos de Júlio Cesar de William Shakespeare (me-28) (Carlos Lacerda); 

·       Músicas de Billy Blanco na voz do próprio (me-29) 1967; 

·       Baden Powell ao vivo no Teatro Santa Rosa (me-30) 1967; 

· Reencontro (me-31) 1966 (Sylvia Telles, Edu Lobo, Trio Tamba, Quinteto           

Villa-Lobos); 

·       MPB4 (me-32) 1966; 

·       Cy (me-33) 1966; 

·       Zum-Zum (me-34) 1966 (Sergio Porto, Aracy de Almeida e Billy Blanco); 

·       Samba é Aracy de Almeida (me-35) 1966; 
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·       A terceira dimensão de Lennie Dalle com o Trio 3-D (me-36) 1967; 

·       Edu e Bethania (me-37); 

·       Contrastes (me-38) 1966 (Odete Lara); 

·       Grande parada (me-39) 1967 (Diversos intérpretes); 

·       Grande parada 2 (me-40) 1967 (Diversos intérpretes); 

·       De marré de Cy (me-41) 1967; 

·       Tamba Trio (me-42) 1967; 

·       MPB4 (me-43) 1967; 

·       Manifesto musical (me-44) 1967; 

·       Sidney Miller (me-45) 1967; 

·       O melhor do samba (me-46) 1967; 

·       Em Cy maior (me-47) 1967; 

·       Baden (me-48) 1968; 

·       Grupo Manifesto n.2 (me-49) 1968; 

·       MPB4 (me-50) 1967; 

·       Brasil do Guarani ao Guaraná (me-51) 1968 (Sidney Miller); 

·       MPB4 (me-52) 1968; 

·       O disco 53 nunca foi lançado. 

·       Egberto Gismonti (me-54) 1968; 

·       Terra à vista (me-55) 1969; 

·       Pronta pro consumo (me-56) 1969 (Cynara); 

·       27 horas de estúdio (me-57) 1970 (Baden Powell); 

·       Samba-Tropi: até aí morreu o Neves (me-58) 1970 (Wilson das Neves); 

·       Big parada (me-59) 1970; 

·       Marcia: Vol.3 (me-60) 1970; 

·       Deixa estar...(me-61) 1970 (MPB4); 

·       Briamonte Orchestra (me-62) 1970; 

·       Os cantores da Lapinha (me-63) 1970 (Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro); 

·       De palavra... em palavra... (me-64) 1971 (MPB4); 

 

Série MEV 

 

·       Chris Connor at the village gate (mev-1) sem data; 

·       Bossa Nova York (mev-2) 1964; 

·       Jazz series (mev-3) sem data; 

·       The Astrud Gilberto album (mev-4) 1965; 

·       The music of Mr. Jobim by Sylvia Telles (mev-5) 1965; 

·       Antonio Carlos Jobim com Nelson Riddle e sua orquestra (mev-6) 1964; 

·       Jazz series (mev-7) 1965; 

·       Bud Shank, Donato e Rosinha de Valença (mev-8) 1965; 

·       Surf board (mev-9) 1965; 

·       Tom Jobim apresenta(mev-10) 1966; 

·       It might as well be spring (mev-11) 1966; 

·       Antonio Carlos Jobim & Sergio Mendes (mev-12) 1967. 
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6. Considerações finais 

 

Como afirmamos no início desse artigo, a carreira de Aloysio de           

Oliveira se entrelaçou com diversos acontecimentos da indústria fonográfica. Ele          

começou sua atividade artística com o Bando da Lua, gravando em discos de 78 RPM               

que permitiam a gravação de no máximo duas músicas, uma de cada lado, e viu ainda                

em sua temporada estadunidense o surgimento dos discos de vinil de 33 RPM, em              

1948. O novo modelo se tornou o padrão da indústria fonográfica, permitindo o             

surgimento dos long plays e a inserção de várias faixas nos dois lados do disco. As                

gravações foram realizadas, a princípio, em mono e depois em dois canais. 

Também no início desse texto afirmamos que o surgimento da gravação           

permitiu democratizar o acesso à música. Isso realmente aconteceu, mas não de            

forma completamente livre. O poderio econômico das grandes gravadoras         

internacionais logo se apossou do processo de gravação musical e o transformou            

numa rentável e quase impenetrável indústria. Evidentemente, tomou para si as           

rédeas e decisões do que era gravado, como era distribuído e divulgado. Podemos             

perceber que o processo industrial, preponderantemente caro e não acessível a           

pequenos grupos ou indivíduos, era, em sua quase totalidade pertencente à indústria            

cultural, termo cunhado por Theodor Adorno (2002) para designar o que ele dizia             

ser uma “massificação da cultura” em prol do capital. Neste sentido o surgimento da              

Elenco, tornou-se uma rara exceção num cenário dominado por grandes gravadoras           

internacionais. 

O fato de Aloysio de Oliveira criar uma gravadora nacional,          

independente, fora do grande eixo do capital financeiro e do poderio midiático, numa             

época ainda tão incipiente até para o mercado fonográfico, nos revela a coragem, o              

ineditismo e a inovação dessa empreitada. Representou e sinalizou para futuras           

gerações a possibilidade de trilhar caminhos paralelos ao da grande indústria do            

setor fonográfico. Ainda assim, esse empreendimento pouco duradouro no aspecto          

temporal, mas que registrou boa parte de nossa música popular e principalmente da             

Bossa Nova, deixou um legado e uma inspiração para que novos produtores e             

músicos lançassem seus selos dedicados a gêneros musicais específicos, muitas vezes           

negligenciados e recusados pela grande indústria. Tal experiência, nos remete ao           

início do eufórico surgimento da gravação sonora, que antes de ser capitaneado pela             

indústria cultural parecia uma forma de democratizar e tornar mais abrangente a            

produção, o conhecimento e a distribuição musical. 

Vimos, anteriormente, que um dos motivos pelos quais a gravadora          

Elenco teve uma trajetória de quase quatro anos como uma gravadora independente            

se deveu à precária distribuição dos discos no mercado paulista pela RCA. De acordo              

com Montore (2009, p. 58), “São Paulo se tornava rapidamente, sem dúvida, o maior              

filão para o tipo de música, mais refinada, no qual Oliveira desde o início apostava               

suas (poucas) fichas”. Com um repertório que não trazia músicas do gosto do grande              

público e era apreciado principalmente por uma elite urbana e intelectualizada, o            

repertório da gravadora Elenco se inseria pelo viés da distinção simbólica, nos            

termos de Pierre Bourdieu (2007), de uma música mais sofisticada e, portanto, de             

menor penetração na população. Dito de outra forma, o público mais “refinado” e             

“intelectualizado” crescia aos poucos, mas não na velocidade necessária para garantir           

a sobrevivência desse tipo de gravadora. 
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Hoje o mercado fonográfico está completamente modificado em relação         

a esse retrato da década de 1960, mas isso nos permite indagar até que ponto               

iniciativas como a da gravadora Elenco não foram embrionárias da globalização hoje            

tão decantada e presente através da internet, dos diversos home studios, selos e             

artistas independentes de qualquer estrutura, que permitem a diversificação,         

divulgação e registro de tanta música produzida mundo afora. 
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Resumo: O pagode despontado na década de 1990 parece dar continuidade ao movimento iniciado              

por Fundo de Quintal em 1970, ao mesmo tempo em que usa elementos musicais oriundos da Black                 

Music estadunidense. Considerando tal hipótese, o presente anteprojeto pretende investigar o modo            

como se deu a fusão dessas práticas musicais distintas no pagode de 1990. A fim de dar corpo a esse                    

objeto, pretende-se analisar, além dos aspectos musicais, as práticas intercambiáveis e posições            

sociais, baseado na ideia de campo de Bourdieu (2001). Também pretende-se analisar as estratégias              

utilizadas por eles para se estabelecerem numa posição dominante dentro do campo em que atua. A                

motivação para essa pesquisa se dá pela minha experiência com o objeto desde a monografia da                

graduação, bem como pela minha vivência como músico e pagode, o que supõe uma interlocução               

facilitada, à luz da ideia de encontro epistêmico de Salgado (2014), entre o pesquisador e o praticante. 

 

Palavras-chave: Pagode. Cultura Estadunidense. Identidade Cultural. Habitus. 

 
1. O Pagode 

O termo pagode não é recente e já é utilizado por sambistas desde o              

século XIX, como podemos ver num trecho de Aluízio de Azevedo em O Cortiço              

publicado em 1890, comentando sobre um certo pagode entre portugueses e           

brasileiros, no qual a personagem Rita Baiana deixa de trabalhar para viver em festas: 

 
-É doida mesmo! Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe             

entregaram... Assim há de ficar sem um freguês... ... Pode haver o serviço que              

houver, aparecendo pagode, vai tudo pro lado! Olha o que saiu o ano passado              

com a festa de Penha!... –Então agora, com este mulato, o Firmo, é uma              

pouca vergonha! Est'ro dia, pois você não viu? Levaram aí numa bebedeira, a             

dançar e cantar à viola ... – Ainda assim não é má criatura... Tirante o efeito                

da vadiagem... (SANDRONI, 2001, p. 94) 

Observa-se no trecho a referência à Bahia. O fato da personagem Rita,            

do romance de Aluízio Azevedo, conter "baiana" em seu nome já é bem sugestivo. Isso               

nos leva ao antigo e polêmico debate sobre a origem do samba no início do século                
1

XIX. 

1 Existe ainda muita controvérsia sobre a origem do samba. Enquanto alguns autores afirmam ser de origem                 
baiana, outros defendem a origem no Rio de Janeiro, como mostram alguns textos presentes nas Referências                
Bibliográficas deste trabalho. 
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2. A Festa 

Alejandro Uloa (1998) vai ainda mais longe, no seu livro Pagode: a festa             

do samba no Rio de Janeiro e nas Américas, ao encontrar o termo pagode em               

diferentes lugares da América latina. "[...] analisa a sintonia do surgimento do samba             

no Rio de Janeiro, da rumba em Cuba, do merengue na República Dominicana etc."              

(LOPES, 2005, p. 176-177). 

Vê-se que pagode, nesse sentido, é utilizado para designar festas,          

principalmente aquelas ocorridas na comunidade baiana. Porém, vamos analisar         

mais duas conceituações. A primeira, fornecida pelo Dicionário Houaiss da Língua           

portuguesa:  
 

1- Templo ou monumento memorial da Índia e de outras regiões do oriente,             

geralmente em forma de torre, com diversos andares e telhados a cada andar             

terminados frequentemente em pontas recurvas para cima. 2- Ídolo indiano,          

imagem de um deus ou santo asiático. 3- Divertimento ruidoso ou licencioso;            

pândega. 4- Baile popular. 5- Samba, especialmente a variedade de          

partido-alto nascida no Rio de Janeiro na década de 1970. 6- Reunião de             

pessoas que tocam e cantam pagode. [...] (HOUAISS, 2009, p. 1412) 

E a segunda fornecida por Nei Lopes: "A expressão pagode significa,           

entre outras acepções, “divertimento”, brincadeira, pândega”. Também é possível         

tirar essa conclusão a partir da fala de Ubirajara, integrante do grupo Fundo de              

Quintal, no documentário Cariocas, les musiciens de la ville” (Cariocas, os músicos da             

cidade) (1987) de Janine Houard: 

 
[...] então nós fazíamos nossas reuniões nas quartas-feiras com uma pelada           

2

e após essa pelada nós procurávamos curtir um pagode, como era feito            

tradicionalmente por nossos antepassados, pelos nossos avós, nossos pais, e          

era uma coisa que tínhamos um respeito muito grande e procuramos dar            

continuidade a esse trabalho [...] (informação verbal)   
3

Portanto, essas festas conhecidas como pagode eram reuniões        

puramente festivas. Nelas costumava-se comer, beber, cantar e dançar. Na música,           

predominava o estilo do partido-alto . No começo, o reduto preferido para esse tipo             
4

de celebração eram as próprias casas das tias baianas. Mas, com o desenvolvimento             

do Rio de Janeiro e o escoamento dessa população para os morros, juntamente com a               

crescimento do samba urbano, os pagodes eram feitos nas primeiras agremiações das            

escolas de samba.  

O bloco carnavalesco Deixa Falar, por exemplo, criado em 1927 e           

considerado o primeiro agrupamento carnavalesco do Rio, fazia suas reuniões aos           

domingos, onde, segundo Duarte (1979), eram recheadas por peixadas e partido-alto           

(LOPES, 2005, p. 160). Com o passar do tempo, porém, "impedida de escoar pelo              

bloqueio de divulgação das rádios e das próprias escolas de samba” (LOPES, 2005,             

2 Partida recreativa de futebol com regras livres (WIKIPEDIA, 2016a). 
3 Disponível em Batukilin Brasil (2014). 
4 Arte ou ação de cantar e tirar versos praticada pelos sambistas cariocas, o partido-alto é um gênero de cantoria,                    
tal como definida por Geir Campos (s/d: 41). “É às vezes também uma forma de desafio, disputa poética, parte                   
de improviso e parte decorada”, como define Câmara Cascudo (1980:287) em seu dicionário. E, a grosso modo,                 
e como quase toda canção folclórica, pode se definir como uma composição lítero-musical baseada num refrão                
ou estribilho. (LOPES, 2005, p. 151) 
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179), o pagode passou a ser frequente, também, nos quintais das casas. Sobre esse              

ambiente, João Batista Vargens e Carlos Monte (2001) escreve algo sobre os “quintais             

da Velha Guarda”, onde os músicos se reuniam para ensaiar. Os ensaios não duravam              

muito e "logo a turma caía na gandaia e o partido-alto tomava conta de tudo e de                 

todos [...]" (LOPES, 2005, p. 178). Os primeiros quintais de destaque nesse cenário,             

sugeridos por Vargens e Monte, são respectivamente: o quintal do Manacéa           

(1921-1995); o quintal do Argemiro (1922-2003); o quintal da pastora Doca; e o             

quintal de Surica, onde o pagode era “democraticamente aberto a qualquer confrade            

interessado em comemorar alguma coisa” (VARGENS, MONTE apud LOPES, 2005,          

p. 178). A diversão, a comida e a música começaram a se popularizar despertando um               

certo interesse do público. 

 
3. A Moda 

Com a popularização desse tipo de festa, algumas pessoas passaram a           

ver no pagode um meio de ganhar dinheiro. A venda de comidas, bebidas e outros               

comércios pareciam promissores. De repente, o pagode "vira moda" e faz surgir cada             
5

vez mais recintos pagodeiros. 

 
Assim, no início da década de 1970, já era famosa, no bairro do Botafogo, a               

casa de um certo Sr. Alcides, também conhecida como Cantinho da Fofoca.            

Lá, em torno de uma grande mesa [...] reuniam-se, tocando e cantando            

samba, instrumentistas, cantores e compositores. E o dono da casa          

aproveitava essas reuniões para aumentar um pouquinho seus rendimentos         

vendendo bebidas e petiscos. (LOPES, 2005, p. 178) 

 

Em 1984 o pagode e o partido-alto estavam tão em voga na cultura             

carioca que a Rede Globo estreou uma novela, cujo título era Partido-Alto. O pagode              

também passou a ser assunto em algumas matérias de jornais, tais como no Jornal O               

Globo em 1986: “Há três anos [...] a Rua Sete de Setembro, no coração da cidade,                

incrementou a sexta-feira do carioca com o pagode de samba [...]” (LOPES, 2005, p.              

179-180); e no Jornal do Brasil no mesmo ano, que trazia em seu anúncio a frase                

taxativa "O rei fatura o pagode", se referindo ao especial de fim de ano do cantor                

Roberto Carlos, que pela primeira vez incluiu o partido-alto no seu repertório            

(LOPES, 2005, p. 179-180). 

 
4. A Música 

Como pôde-se ver, as palavras partido-alto e pagode se confundem          

muito na literatura utilizada. Presume-se, dessa forma, que a música tocada nesses            

pagodes era, fundamentalmente, baseada no partido-alto. Como podemos ver na          

seguinte citação: 

 
[...] nos anos de 1980 tomou corpo, no Rio de Janeiro, uma forma moderna e               

inovadora de se fazer samba que, por surgir espontaneamente nos pagodes,           

ou seja, nas festas do samba, ganhou metonimicamente esse nome, o           

continente batizando o conteúdo. (LOPES, 2005. P. 9) 

5 Expressão utilizada por Nei Lopes. 
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A partir desse momento a denominação pagode deixa de ter um caráter            

meramente festivo para designar um novo gênero, ao qual são inseridos instrumentos            

novos, nova forma de compor, entre outras características.  

5. Pagode como Gênero 

Nei Lopes nos mostra que o responsável pela popularização do          

Partido-alto foi Martinho da Vila. O próprio artista assim revela: "Menina moça foi             

um partido-alto que eu lancei no Festival da Record, em 67, e que causou grande               

impacto porque foi a primeira vez que ele [o partido-alto] foi mostrado assim num              

grande acontecimento musical." (LOPES, 2005, p. 194). Outros artistas que se           

aproximaram do estilo do partido foram Paulinho da Viola, com as músicas No             

pagode do Vavá (1972), Perdoa (1976) e Dança da Solidão (1972); Chico Buarque             

com a música Partido-Alto (1972); Bezerra da Silva, com o álbum Partido Muito Alto              

(1980). Para finalizar, afirma que, resistindo à força da indústria fonográfica, há            

compositores que ainda constroem seus sambas no estilo partido-alto, como solo em            

forma de chamada e resposta e remetendo, na letra, ao tema proposto no refrão ou na                

"primeira”. 

Apesar do pioneirismo de Martinho da Vila na popularização do          

partido-alto, houve um espaço que se tornou o principal reduto desse estilo: o             

Cacique de Ramos, fundado em 1961. Vamos ver que esse espaço pagodeiro é o              

responsável pelas transformações ocorridas no samba e pela popularização do          

pagode, servindo de principal influência para o pagode dos anos de 1990, sobre o qual               

iremos falar mais à frente. 

Dentre os pagodes do Rio de Janeiro em meados da década de 1960,             

destacam-se os do bloco carnavalesco Clube do Samba, liderado por João Nogueira,            
6

e do Cacique de Ramos. Esse último representa uma revolução no samba e o              

surgimento do grupo Fundo de Quintal. 

A partir de 1970, os pagodes desse último grupo aconteciam às           

quartas-feiras, onde seus frequentadores se reuniam para jogar futebol, comer, beber,           

etc., como mostra o seguinte trecho: 

 
Quadra do bloco Cacique de Ramos. Em meio a um animado bate- papo que              

corre frouxo, um copo de cerveja na mão, as pessoas vão pegando seus             

instrumentos e, calma e descontraidamente, se sentando em torno de um           

conjunto de mesas agrupadas e dispostas na quadra, a céu aberto. Ouvem-se            

as primeiras batidas do tantã, o cavaquinho e o banjo afinam suas cordas.             

Aos poucos, em círculos concêntricos, as pessoas vão se reunindo em torno            

da mesa. À frente, sentados, os instrumentistas. Logo em seguida, de pé, os             

ouvintes mais atentos – alguns cantando a melodia ou acompanhando com           

palmas o ritmo – e num adensamento cada vez mais tênue, pequenas rodas             

continuam o bate-papo com o fundo musical da batida do samba. É o             

pagode. (PEREIRA apud PINTO, 2013, p. 26) 

 

Observa-se na citação acima que foram citados instrumentos até então          

desconhecidos na história do samba. Antes tinha-se o pandeiro, prato-e-faca e           

palmas, tocados na parte periférica da casa das tias baianas; a flauta, clarineta, piano,              

6
Esse pagode resultou na criação do atual programa de TV Samba na Gamboa, apresentado pelo filho                 

de João Nogueira, Diogo Nogueira, e transmitido às segundas feiras às 22:00 horas pela TV Brasil. O                 

programa traz entrevistas com personalidades do samba de diversas gerações (EBC, 2016). 
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cordas e metais, executados no choro na sala de visitas de Tia Ciata; e a cuíca, surdo e                  

tamborim, instrumentos característicos do samba do Estácio. 

Lopes traz uma interessante citação que remonta a ideia de inserção de             

novos instrumentos desde o início do século XX: "Estava formado o samba e cada vez               

chegava mais gente e quem vinha aderindo trazia um instrumento: um pandeiro, um             

reco-reco, um prato, enfim, a brincadeira esquentou e tomou vulto" (VAGALUME           

apud LOPES, 2005, p. 165). Analogamente, nas reuniões do Cacique de Ramos            

também foram incrementados novos instrumentos. São eles: o banjo , adaptado por           
7

Almir Guineto; o tantã , criado por Sereno; e o repique de mão criado por              
8 9 10 11

Ubirany. Quanto à nova forma de tocar, Lopes fala: 

 
Assim como o rock’n’roll é uma repaginação do rythm & blues, que por sua              

vez é o velho blues e andamento acelerado, a forma pagode de fazer samba,              

apesar de profundas inovações que trouxe não configura um novo gênero           

musical, e sim, uma variante da corrente principal. E isso se vê tanto nos              

temas e na concepção melódica quanto na sua dinâmica rítmica, bem como            

na revitalização que trouxe ao partido-alto – que é a arte dos bambas, dos              

verdadeiros sambistas, por ser a forma mais tradicional e difícil de fazer            

samba. E essa renovação que o pagode trouxe se reflete, primeiro, nos            

instrumentos e na forma de sua utilização[...]. (LOPES apud TROTTA, 2006,           

p. 102) 

 

Os responsáveis por essa inovação foram os integrantes do grupo Fundo           

de Quintal, grupo que passou a ter sucesso depois do apadrinhamento da cantora             

Beth Carvalho, que "se consolidou nos anos 1970 como uma excelente vendedora de             

discos e por isso gozava de um bom relacionamento com os diretores de suas              

gravadoras" (TROTTA, 2006, p. 80). Esse grupo, fruto dos pagodes no Cacique de             

Ramos e formado por Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Almir Guineto, Jorge Aragão,            

Neoci e Sombrinha, além da contribuição ao samba no que concerne a            

instrumentação, possuía uma nova forma de tocar e compor samba que influenciou,            

tendo como base o partido-alto, toda uma geração, como relata Ubirany sobre a             

reação do produtor musical Rildo Hora: 

 
É exatamente isso que nós precisamos, é uma guinada no samba...           

instrumentos novos, forma de compor, as letras mais buriladas, a          

harmonia... tá [sic] aí um repique de mão, tá aí um tantã, tá um pandeiro               

tocado de um jeito especial pelo Bira. Tá [sic] aí o banjo, instrumento de              

música country, introduzido pelo Almir Guineto, tá aí tudo que a gente pode             

trazer de novidade pro samba."  
12

7
"Um banjo é instrumento de corda da família do alaúde, de corpo circular, com uma abertura fechada             

circular na parte superior [... Foi] incorporado às rodas de samba em meados da década de 70, quando                  

o músico e intérprete Almir Guineto adotou uma ideia de seu parceiro musical e humorista, Mussum,              

adaptando o corpo do instrumento estadunidense ao braço do cavaquinho" (WIKIPEDIA, 2016b). 
8 "Um instrumento de percussão, que consiste de um tipo de tambor de formato cilíndrico ou afunilado            

(tipo atabaque), com o fuste em madeira ou alumínio" (WIKIPEDIA, 2016c).  
9 Segundo as fontes consultadas, o instrumento foi criado pelo percussionista e integrante do grupo               

Fundo de Quintal Sereno. 
10 Repique-de-mão é um instrumento de percussão de forma cilíndrica, tocado com as mãos           

(WIKIPEDIA, 2016d). 
11

Segundo as fontes consultadas, o instrumento foi criado pelo percussionista e integrante do grupo               

Fundo de Quintal Ubirany. 
12 Relato de Ubirany em entrevista concedida ao programa de TV Ensaio (2016). 
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Abaixo (Figuras 1, 2 e 3), está a transcrição na partitura, sugerida por             

Pinto, de como seria o padrão rítmico utilizado pelos novos instrumentos: 

 

Figura 1 - Exemplo de levada do banjo-cavaquinho, no pagode. (PINTO, 2013, p. 63) 

 

 

Figura 2 - Exemplo de levada do tantã.  (PINTO, 2013, p. 64) 
13

 

 

Figura 3 - Amostra de levada de repique de mão, no pagode.  (PINTO, 2013, p. 65) 
14

 

É importante sabermos, também, como eram tocados os instrumentos         

tradicionais (Figuras 4, 5 e 6): 

 

Figura 4 - Variação de levada de partido-alto no pandeiro. (PINTO, 2013, p. 68) 

 

 

Figura 5 - Levada de cavaquinho no pagode. (PINTO, 2013, p. 68) 

 

 

Figura 6 - Exemplo da utilização de palmas no pagode.  (PINTO, 2103, p. 69) 

 

No que diz respeito a essa mistura de padrões rítmicos, Trotta (2006)            

diz o seguinte: 

O reconhecimento do ritmo do samba não se dá somente a partir de um              

padrão rítmico, mas de um padrão polirrítmico, caracterizado pelo ataque do           

13
Os locais da partitura em que há um x se refere à parte percutida no corpo do instrumento, mais                    

especificamente na madeira, enquanto as notas pintadas são percutidas na pele. 
14 Os locais da partitura em que há um x se refere à parte percutida no corpo do instrumento, mais                    

especificamente no metal, enquanto as notas pintadas são percutidas na pele. 
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surdo no segundo tempo do compasso, pela continuidade do pandeiro e a            

execução contínua (e variada), em vários instrumentos. (TROTTA, 2006) 

 

6. O Pagode dos anos de 1990 

O samba iniciado no cacique de Ramos tornou-se popular e mudou o            

rumo dos novos artistas que apareceram a partir daquele momento. Waldir Pinto nos             

mostra que “a partir do instante em que o pagode saiu dos subúrbios e ganhou as                

gravadoras, as rádios, a mídia de forma geral, em meados da década de 1980,              

começava o que muitos chamam até hoje de ‘movimento do pagode’” (DINIZ apud             

PINTO, 2013, p. 56). É nesse contexto que o pagode chega a outros lugares do país,                

principalmente em São Paulo, que é onde o movimento do pagode de 1990 começa a               

dar seus primeiros passos.  

Durante a pesquisa pôde-se observar que não só a música do paradigma            

do Fundo de Quintal chega em São Paulo, mas o pagode, enquanto festa, também              

domina a atmosfera paulista. O mesmo modelo de reuniões festivas que gerou o             

Cacique de Ramos e outras agremiações, onde amigos se encontram para jogar            

conversa fora e se divertir, sempre à base de música, é claro, pode ser visto também                

em São Paulo. A Biografia das bandas comprova isso. Vamos, por exemplo, ver como              

formou-se o grupo Raça Negra no depoimento do vocalista Luiz Carlos: 

 
A gente morava no mesmo bairro, eu, Paulinho e o Fena e jogava bola num               

time. Depois do jogo, a gente ia pro bar do Coalhada, pegava o violão e ficava                

cantando. E o negócio foi pegando, todo domingo o pessoal jogava bola e ia              

pro bar e foi juntando gente, juntando gente até que chegou um determinado             

tempo que teve que botar um microfone porque fechava a rua de gente pra              

ficar vendo a gente cantar de brincadeira (entrevista concedida ao autor em            

8/4/2005). (TROTTA, 2006, p. 126) 

O mesmo acontece com os primeiros passos do grupo Negritude Junior: 

Era uma praça mesmo em Osasco, com shows patrocinados pela prefeitura           

aos domingos e a gente era novo e ouvia os grupos se apresentarem lá. Beth,               

Fundo de Quintal... aí a gente levava os instrumentos e tocava antes e às              

vezes depois dos shows. Às vezes a gente fazia isso também entre a gente, na               

Cohab, em festas mas só pra se divertir (Nenê, depoimento pessoal em            

31/1/2005). (TROTTA, 2006, p. 134) 

Outra influência carioca pode ser vista, por exemplo, na composição do           

nome das bandas, que muitas vezes tem inspiração em músicas de artistas cariocas,             

como é o caso do grupo "Só Pra Contrariar", inspirado na música de mesmo nome do                

Fundo de Quintal, composta por Arlindo Cruz, Almir Guineto e Sombrinha. O mesmo             

acontece com o grupo “Jeito Moleque”, título que dá nome à música e ao álbum do                

cantor e compositor Zeca Pagodinho, lançado em 1988. 

Observa-se que há o consenso entre os sambistas cariocas e os novos            

pagodeiros de que a influência do Fundo de Quintal é inegável. Numa entrevista             

concedida à TV Manchete em 1998, alguns integrantes do grupo do Cacique de             

Ramos tecem alguns comentários: 

 
Tem uma falsa impressão que fica... porque nós somos do Rio de Janeiro, a              

exceção só do Mário Sérgio que é paulista né? [...] então eis que de repente               

fundo de quintal não tá [sic] pintando no Rio de Janeiro, não tão ouvindo              

Fundo de Quintal e tal, mas não, Fundo de Quintal está acontecendo pelo             
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resto do Brasil, principalmente São Paulo. Que bom que existe essa troca,            

porque nós tamos [sic] sabendo que os grupos de São Paulo é que estão              

acontecendo no Rio e nós estamos acontecendo lá também. Essa troca é legal             

né!? Todo mundo tá [sic] trabalhando, tudo tá acontecendo, o respeito é            

recíproco e a vida continua. (Ubiray) 

E esse movimento que tá [sic] rolando aí, é Fundo de Quintal, gente! Todo              

mundo aí é Fundo de Quintal. Tem o "tantanzinho", tem o repique, tem o              

banjo e a felicidade é essa. (Sereno) 

O Fundo de Quintal não tem essa de que São Paulo não tem samba não, ficou                

provado aqui. A gente sabe que tem [...] muitos amigos de grupos...            

Katinguelê, Negritude, Exaltasamba, Soweto... o pessoal de Minas, Só Pra          

Contrariar... muita gente... e a gente tem um carinho por eles e eles pela              

gente. (Mário Sérgio) (SUPERVIDEOLEGAL, 2016)
 

 

O primeiro grupo do pagode paulista a despontar foi o Raça Negra. Esse             

grupo, precursor do estilo, foi formado pelo líder e vocalista Luiz Carlos no interior de               

São Paulo, mais especificamente em São Caetano do Sul. Aproveitando os concursos            

de música frequentes nas Escolas de Samba, Luiz resolveu inscrever sua composição            

no concurso da Escola Leandro de Itaquera em 1987, no qual saiu vitorioso. Isso              

instigou seu grupo a gravar uma demo com músicas autorais, que depois de algum              

tempo chegou aos "ouvidos" da gravadora RGE. O mediador entre Raça Negra e a              

gravadora RGE foi Irupê, saxofonista convidado para fazer os arranjos, que mostrou a             

demo para o então diretor da gravadora, Antônio Carlos Carvalho. Gostando do que             

ouviu, a gravadora RGE foi responsável pelo lançamento do primeiro disco do grupo             

em 1991. Esse LP alcançou o número de 700 mil cópias vendidas, tendo como música               

de trabalho o single Caroline. Com o sucesso comercial, a gravadora se apressou em              

gravar seu segundo disco logo em 1992. O disco foi simplesmente intitulado Raça             

Negra 2. 

Revolucionando o mercado musical do samba, vários artistas foram         

surgindo depois do sucesso comercial de Raça Negra. É claro que já existiam grupos              

de samba com essa tendência, como pode ser visto em algumas biografias consultadas            

, porém, só passaram a ter prestígio e reconhecimento depois que a indústria             
15

fonográfica, observando o sucesso de Raça Negra, abriu as portas para os novos             

artistas, como nos mostra Trotta: "Num mercado altamente disputado entre as           

grandes empresas fonográficas, o sucesso do Raça Negra gerou “ecos” nas gravadoras            

concorrentes que se apressaram em lançar grupos semelhantes" (TROTTA, 2006, p.           

9-10). 

A partir daí, despontaram diversos grupos no cenário nacional. Logo no           

ano de 1992, por exemplo, foram lançados Exaltasamba, Katinguelê, Negritude          

Junior e Sensação, entre outros. Em 1993 se destacaram Só Pra Contrariar e Art              

Popular. E com o passar dos anos surgem nomes como Molejo, Soweto, Pixote, entre              

tantos que dominaram o gosto popular. 

 
Os novos conjuntos vêm conquistando espaços no rádio e quebrando tabus           

da noite. A rádio Transcontinental FM, de São Paulo, que há nove meses             

mudou de receita e passou a dedicar 80% de sua programação ao samba,             

pulou do 24o para o 2o lugar entre as emissoras mais ouvidas da capital              

(Veja, 20/1/93). (TROTTA, 2006, p. 129) 

 

15
Exaltasamba, Katinguelê e Sensação são grupos que já davam seus primeiros passos antes da               

ascensão de Raça Negra, porém sem visibilidade. Os endereços eletrônicos estão nas referências. 
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O início dos anos 2000 assistiu um pequeno declínio nas vendas de            

discos, o que gerou uma expectativa de que o movimento pagodeiro de 1990 estaria              

chegando ao final do seu ciclo. 

 
Em 2000, a Revista Veja apontava para as quedas nas vendas (Veja,            

29/3/2000) e, no ano seguinte, o Jornal do Brasil dava os números mais             

modestos atingidos pelos grupos Exaltasamba, Soweto, Kiloucora, Negritude        

Júnior e Só Pra Contrariar, levantando a hipótese de o “movimento” ter            

encerrado seu ciclo (JB, 27/2/2001). (TROTTA, 2006, p. 145)  

Como podemos ver na citação acima, a virada do século fez parecer que             

o pagode "paulista" estava entrando em declínio. Porém, diante do levantamento           

discográfico, elaborado pela presente pesquisa, pode-se observar a grande produção          

que o pagode continuou obtendo: num primeiro olhar já dá para perceber que o              

número de discos lançados por ano aumentou significativamente. Enquanto a década           

de 1990 assistiu a uma média de 10 discos lançados anualmente, na década seguinte,              

essa média duplicou; constata-se também um maior número de adeptos ao estilo.            

Novos grupos vão surgindo, porém com sua maior concentração no eixo Rio-São            

Paulo; outro dado interessante a notar é que os vocalistas que fizeram parte dos              

grupos da década anterior seguiram carreira solo, como é o caso de Belo do Soweto,               

Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, Netinho di Paula do Negritude Junior e Chrigor              

do Exaltasamba, entre outros. Para provar a forte permanência do pagode durante os             

anos 2000, Belo, por exemplo, lança um disco por ano durante toda a década. 

 

6.1  Estrutura da Música 

A partir das audições dos álbuns coletados no levantamento         

bibliográfico provisório foi possível observar que as características presentes na          

música do samba de 1980 estavam bastante em voga no novo pagode. Para             

exemplificar, vamos tomar como referência a formação do grupo Exaltasamba. Os           

primeiros integrantes do grupo fizeram parte, durante dois anos, da banda que            

acompanhava Jovelina Pérola Negra, uma das representantes do pagode carioca.          

Além disso, seu primeiro álbum, entitulado Eterno Amanhecer e lançado em 1992, é             

gravado pelos instrumentos já mencionados característicos do Fundo de Quintal, o           

que comprova a influência do cacique de Ramos. Assim como Exaltasamba, outros            

artistas e grupos provenientes de São Paulo mantinham a formação instrumental já            

conhecida e acrescentavam a ela instrumentos eletrônicos. 

Outro fator que pode ter contribuído para a permanência das          

características de 1980 é o fato de o produtor musical Jorge Cardoso, que já tinha               

produzido nomes como João Nogueira, Beth Carvalho e Alcione, ter sido, também,            

produtor de grupos como "Só Pra contrariar" e "Negritude Júnior".  

Faz-se necessário observar que houve uma linhagem no pagode de 1990           

que se distancia das características do samba desenvolvido no Cacique de Ramos.            

Dessa maneira, há dois grupos distintos dentro do próprio pagode de 1990. O             

primeiro se caracteriza pela continuidade rítmica de Fundo de Quintal, que vamos            

chamar a partir de agora de "primeira linhagem"; e o segundo com estrutura rítmica              

diferente até então, que vamos chamar de "segunda linhagem". 

 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 36 

 



A cultura estadunidense no pagode de 1990 
 

6.2 Na Instrumentação 

Ambos os grupos compartilham características parecidas: acrescentam       

em sua formação instrumentos novos como o contrabaixo elétrico, guitarra, teclado e            

bateria; possuem letras de cunho romântico; e perdem a forma poética do            

partido-alto sugerida por Lopes. O que diferencia a segunda linhagem é a base rítmica              

utilizada e a ausência de alguns instrumentos característicos do antigo estilo. Vamos            

tomar como exemplo o grupo Raça Negra, o qual recebe a descrição de Trotta: 

 
Não tem cavaquinho, sendo o acompanhamento harmônico-rítmico feito        

exclusivamente pelo violão de Luiz Carlos e pelo baixo. Em algumas músicas,            

o violão é substituído pela guitarra, mas a execução é bastante semelhante. A             

percussão está centrada na bateria, sendo pandeiro e tantã instrumentos que           

atuam apenas para estabelecer uma variação timbrística. Sobre o tantã,          

convém destacar que sua execução não explora seus diversos timbres em           

improvisos incessantes. Nas gravações do Raça Negra o instrumento se          

limita à marcação, com pouca variedade de acentos e padrões rítmicos. Mas a             

principal característica do som do grupo é a utilização sistemática de teclados            

e do saxofone. (TROTTA, 2006, p.153)  

 

6.3 No Ritmo 

O primeiro grupo, representado por Exaltasamba, Soweto, Katinguelê,        

por exemplo, e mais tarde por Sorriso Maroto, Revelação e Turma do pagode, entre              

outros, se utiliza dos mesmos padrões rítmicos de Fundo de Quintal. Os instrumentos             

de percussão variam entre o paradigma do Estácio e o partido-alto; o cavaquinho             

segue o padrão do tamborim; o violão tem como base a primeira variante da fórmula               

rítmica do partido-alto proposta por Pereira; a bateria é executada com o bumbo             

fazendo a mesma fórmula do tantã, o chimbal tocando todas as semicolcheias e             

acentuando as notas que configuram o paradigma do Estácio, e a caixa é percutida no               

aro seguindo o paradigma do Estácio; o contrabaixo varia tendo como base o padrão              

rítmico do surdo; a guitarra, assim como os metais, serve para fazer contracantos             

e/ou solos; o teclado é utilizado como forma de reforço à harmonia e muitas vezes usa                

timbres que sintetizam a sonoridade de cordas, como mostra Trotta: 

 
A sonoridade do teclado [...] desenvolveu uma especial predileção pelo          

timbre das “cordas” fazendo a “cama”. A ambientação do teclado ao fundo, ao             

mesmo tempo de ampliava a sensação de afetividade, de introspecção, forja           

um clima de sofisticação à canção e estabelece uma associação direta com a             

“modernidade” do repertório da música pop internacional. (TROTTA, 2006,         

p. 154) 

 

Podemos encontrar essas características na música Procura-se um        

amor, por exemplo, do álbum Desafio lançado em 2000 com Belo já em carreira solo. 

A segunda linhagem tem como primeiro representante o grupo Raça          

Negra, que foi o precursor de uma base rítmica sustentada principalmente pela            

bateria e violão. Trotta, em sua obra Samba e Mercado na Música de 1990 nos               

fornece o padrão rítmico utilizado e adota o termo "padrão Benjor" para designá-lo             

(Figura 7). 
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Figura 7 - Padrão Benjor. (TROTTA, 2006, p. 930) 

 

O padrão Benjor é utilizado pelo violão e pela caixa da bateria. Os             

outros instrumentos que compõem a segunda linhagem seguem os padrões rítmicos           

da primeira. Portanto, esse padrão representa uma das influências da música           

estrangeira no samba, já que, como vimos, a fórmula rítmica foi primeiro constatada             

com Jorge Ben Jor ao misturar Soul, Rock e samba. Um outro exemplo é a música                

Agamamou, gravada Por Art Popular com participação do próprio Jorge Ben Jor em             

1998. Luiz Carlos reforça essa influência: 

 
Nós nunca tocamos Fundo de Quintal. Eu sempre dizia que o Raça Negra             

está mais pra Tim Maia do que pra [sic] Fundo de Quintal. Então era essa               

mistura de samba com essas influências da black music, mais o samba-rock,            

o swing de Jorge Benjor e a gente misturava um pouco samba, mais pagode e               

samba. O samba do Fundo de Quintal, do Almir Guineto, do Zeca Pagodinho,             

da Jovelina Pérola Negra, da Beth Carvalho, esse samba nós nunca tocamos.            

Eu pessoalmente escutava, até hoje gosto, mas não influenciava na nossa           

levada, no nosso jeito de tocar. (TROTTA, 2006, p. 127) 

 

 

6.4 Na Melodia 

Uma das características no pagode é a divisão feita entre coro e solista.             

O solista canta a estrofe sozinho e no refrão divide espaço com o coro, como era feito                 

no tradicional Fundo de Quintal. Mas no pagode de 1990 os solistas passam a cantar               

melodias improvisadas durante a participação do coro. Na audição de muitos sambas            

do levantamento discográfico é possível perceber isso. Essas melodias que, na sua            

maioria, remetem à atmosfera da música estadunidense, podem ser vistas na música            

Já Tentei de Exaltasamba lançada em 2005, por exemplo. 

A referência da música estrangeira fica ainda mais evidente quando o           

grupo Só Pra Contrariar, na música Balada da Noite, utiliza a mesma melodia             

executada pela guitarra em ostinato encontrada na introdução de Staying Alive           
16

(Permanecendo Vivo), música de sucesso da banda Bee Gees: 

16
"[...] é um motivo ou frase musical que é persistentemente repetido numa mesma altura. A ideia                 

repetida pode ser um padrão rítmico, parte de uma melodia ou uma melodia completa" (WIKIPEDIA,               

2016e).  
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Figura 8- Melodia da guitarra na introdução de Staying Alive (Permanecendo Vivo) de Bee Gees. 

(Elaborada pelo autor) 

 

Tal utilização não se configura uma citação musical ilícita ou um plágio,            

segundo a interpretação da advogada Fabíola Bortolozo do Carmo Rocha em seu            

artigo Plágio Musical como Violação de Direitos de Autor:  
 

[...] uma reprodução não é sequer censurável quando se reduz a citações            

claras, inequívocas e objetivas. Tal visão permitiria a compreensão de que a            

citação de algumas melodias, muito usadas no jazz, não constitui ilícito. A            

conciliação desse posicionamento com a dicção legal atual exige, entretanto,          

a referência expressa ao nome do autor e à origem da obra para que se               

justifiquem as ditas citações, em atenção ao disposto no art. 46, III, da LDA.              

(ROCHA, 2011, p. 37) 

 

Na mesma música, o compositor Alexandre Pires faz referência à Jorge           

Ben Jor através da letra pela utilização da guitarra elétrica: 

 
Que suingue, que balanço cheio de maldade 

Eu no meio desse samba é só felicidade 

O som dessa guitarra me faz lembrar alguém, quem? 

Jorge Ben, Jor? 

Ô mas de nada, ô mas de nada 

Ô mas de nada, ô mas de nada 

 

Outra referência parecida é feita por Negritude Junior na música Tá           

Tudo Aí, com a versão de That’s The Way (I Like) (Esse é o jeito que eu gosto) de KC                    

and the Sunshine Band. Depois de uns anos a prática de versões voltou com a música                

Até Mais de Rodriguinho, que tem nos dois primeiros compassos da parte cantada             

praticamente a mesma melodia da música Seduction (Sedução) do cantor          

estadunidense Usher. 

 

Figura 9 - Melodia dos quatro primeiros compassos da parte cantada da música Seduction (Sedução) 

de Usher. (Elaborada pelo autor) 
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Figura 10- Melodia dos quatro primeiros compassos da parte cantada da música Até Mais de 

Rodriguinho. (Elaborada pelo autor) 

 

O pagode de 1990 também trouxe pela primeira vez a inserção do Rap             
17

no samba com a música Quando a Gente Ama de Os Travessos, lançada em 1997 com                

a produção de Arnaldo Saccomani, que antes foi produtor de Tim Maia, Os Mutantes,              

entre outros artistas, e diz que a ideia do Rap no samba foi "uma coisa               

transformadora" . Mais tarde o Rap também pode ser visto na música Graça, do             
18

compositor e cantor Rodriguinho, gravada em 2007 por Exaltasamba no álbum           

Pagode do Exalta. "Correndo por fora, o Art Popular gravou a faixa “É o Fim” com                

participação do grupo vocal Ebony Vox, deixando clara a referência ao estilo vocal da              

música negra americana que consagrou grupos como Take Six e Boyz II Men"             

(WAYBACKMACHINE, 2016).
 

 
6.5 Na Indumentária 

No começo da década de 1930, com a ascensão do samba do Estácio,             

vimos que surgiu uma figura bastante representativa do samba: o malandro. Esse se             

caracterizava por usar chapéu-palheta ou panamá, calça, sapatos de cores branco e            

preta. Veste camisa preta com listras brancas, detalhes vermelhos ou regata listrada,            

calças brancas e leva sempre uma navalha no bolso do paletó (WIKIPEDIA, 2016G).             

Com a chegada do pagode em 1990 o estereótipo mudou, como nos mostra Lopes:              

"Tudo isso sem falar no fato de que o pagode descalçou o sapato branco e tirou o                 

chapeuzinho da cabeça do sambista, desconstruindo traços que identificam, mas          

também estigmatizam como velha-guarda os sambistas mais tradicionais" (LOPES         

apud TROTTA, 2006, p. 102). Negritude Junior, por exemplo, tinha como objetivo            

uma nova uniformização para os seus integrantes:  

 
Logo no início da carreira, Nenê e sua mãe, que era costureira, elaboraram             

uma espécie de “uniforme” para suas apresentações que consistia em um           

mesmo tecido para todos os integrantes ao qual foram acrescentados paetês.           

Esses apliques, segundo Nenê, foram inspirados nas vestes coloridas e          

brilhantes da banda americana Earth, Wind and Fire e, ao se apresentarem            

em palcos pequenos, contando apenas com uma precária mesa de som e um             

canhão de luz, iluminavam o palco e davam dinamismo e beleza à música do              

grupo. (TROTTA, 2006, p. 135) 

 

A influência estrangeira pode ser vista nas roupas e acessórios que os            

artistas usavam. Vamos analisar, por exemplo, a capa do LP de Soweto em             

17
"Rythm and poetry"(rítmo e poesia) "é um discurso rítmico com rimas e poesias que surgiu no final                  

do século XX entre as comunidades negras dos Estados Unidos" (WIKIPEDIA, 2016f).  
18

Entrevista concedida ao programa virtual Acesso Livre (ACESSO LIVRE WEB, 2016).  
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comparação com o grupo estadunidense Grandmaster Flash and Furious Five          

(Figuras 11 e 12). 

 
 

 
Figura 11- Álbum Farol das Estrelas do grupo Soweto. 

Fonte: Vagalume (2016a) 

 

 
Figura 12- Álbum White Lines (Linhas Brancas) de Grandmaster Flash and Furious Five Fonte: 

Rolling Stone (2016) 
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Agora vamos comparar um álbum de Art Popular com The Jackson 5. 

 
Figura 13 - Capa do álbum Samba Pop Brasil II do grupo Art Popular. (ALL MUSIC, 2016) 

 

 

 

 

Figura 14 - Capa do álbum 20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of The 

Jackson 5. (VAGALUME, 2016)
 

 

 

Sendo assim, evidenciam-se as transformações ocorridas no samba a         

partir de 1990, primeiramente, com o grupo Raça Negra, que foi a o primeiro a               

despontar no mercado fonográfico do pagode, e, em seguida, com os novos artistas e              
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grupos com tal designação, tais como Exaltasamba, Só pra Contrariar, Negritude           

Junior, Sorriso Maroto, etc, como nos mostra o levantamento discográfico no           

Apêndice A.  
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Resumo: O termo pianeiro surgiu em finais do século XIX no Rio de Janeiro. Os primeiros registros                 

históricos desta expressão podem ser vistos em jornais da Primeira República, como o Correio da               

Manhã, o Jornal do Brasil e em revistas como O Rio Nu. Na verdade não é possível determinar de                   

maneira precisa como o termo surgiu, e em que data exata, porque o termo surgiu de forma coloquial e                   

usual até ser utilizado pelos meios impressos. A despeito disso o termo se fixou no início do século XX                   

e o uso do termo permaneceu, adquirindo novas semânticas com o passar do tempo.  

 

Palavras-chave: Pianeiros. Pianistas. Terminologias. Pianista popular. 

 

1. Introdução 

 

A primeira exibição de um filme mudo, foi em Paris no ano de 1895. De               

1895 a 1936 o mundo experimentou a época áurea do cinema silencioso e passou a               

conviver com a arte dos 'silent movies pianists'. No Brasil o termo pianeiro designava              

os pianistas de cinema, mas ganhou abrangência para todo pianista de ofício na             

música popular urbana que surgia na primeira república, exercendo atividades em           

locais variados, além dos cinemas. 

No exterior não observamos uma variação do termo pianista         

referindo-se especificamente ao pianista do cinema silencioso. Nas publicações         

americanas, por exemplo, o que se vê como referência é a expressão ‘ silent movies               

pianist’.Curiosamente na 1º República no Rio de Janeiro, nasceu o termo ‘pianeiro’            

para fazer tal distinção.Termo que também passou a ser usado em São Paulo,             

Pernambuco, no Sul do Brasil e onde houvesse tradicionalmente a figura do pianista             

de cinema. 

A primeira exibição de cinema no Brasil foi em 1896, no Rio de Janeiro.              

Foi um mercado de trabalho importantíssimo para os músicos, e não apenas para             

pianistas, porque alguns cinemas posteriormente contrataram orquestras inteiras. 

Embora os pianeiros tocassem na ambientação de filmes silenciosos no          

início do século XX, o termo foi mais amplamente aplicado, referindo-se ao pianista             

popular em atuação nos diversos espaços de entretenimento daquele período. 

 

 

2. O termo pianeiro e suas ocorrências através do tempo 

 

O termo pianeiro uma vez introduzido nas publicações jornalísticas,         

não deixou mais de ser usado nos jornais e semanários do século XX. O pesquisador               

Robervaldo Linhares Rosa no livro Como é bom tocar um instrumento relata que o              

primeiro registro que ele encontrou do termo ‘ pianeiro’ foi no Jornal Correio da              

manhã de 1926. 

 

O uso mais antigo que encontrei da palavra pianeiro data de 1926, publicado             

no Correio da Manhã, em  resposta  à polêmica  gerada  por  José  Barbosa da 
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Silva, o Sinhô, escrita pelo músico Cícero de Almeida, o Baiano, que se             

sentira ofendido com a letra da canção de Sinhô, direcionada a ele, O             

intrujão, que dizia: “Não sejas intrometido onde não és chamado (...)”. A            

resposta de Baiano a Sinhô veio rápida, apenas uma semana depois,           

publicada no mesmo jornal, com o título de “Sinhô estrilo”: ‘ Seu Zé Barbosa,              

trovadô e pianêro, também poeta grossêro (...) Pianêro de la,banca, que é            

metido a trovado”. ( ROSA,2014,p.60) 

 

Em minhas pesquisas, no entanto, encontrei o uso do termo com data            

anterior, em publicação do Jornal do Brasil de 1904 /edição 00187. A reportagem             

descreve uma festa acontecida no dia anterior à publicação, no Rio de Janeiro. A festa               

começou muito direitinha, verdade seja dita. Todo mundo estava animado, todos           

dansaram muito, ao som de um chincharello, tocado por um pianeiro, de guzo, um              

cabra sacudido das monhecas (PHOCA, 1904). 

Depois desta citação de 1904, outra vez encontramos o termo pianeiro           

sendo usado na publicação da revista O Rio Nu de 1912, na edição de número 01405.                

Alguém ao fazer propaganda das caricias amodernadas da Diana, da Praça dos Arcos             

38 ao pianista do Chopp da zona Riachuelense, descreveu a coisa com tanta arte que               

o pianeiro ficou roxo para experimentar a fruta ( PRATA, 1912). 

A revista O Rio Nu costumava trazer casos pitorescos de personagens da            

cidade. Na citação acima, um caso é contado, e um dos personagens é a figura de um                 

pianeiro de um bar da zona do Riachuelo na região central do Rio de Janeiro.               

Interessante ressaltar que no texto o autor usa o termo pianista e pianeiro para se               

referir à mesma pessoa, sem distinção. 

As ocorrências destacadas acima, de 1904, 1912, e 1926 são amostras do            

uso freqüente do termo. 

No Jornal do Comércio do dia seis de dezembro de 1939, na coluna             

intitulada Pelo mundo da música, o articulista descreve uma conferência realizada           

por Brasílio Itiberê , naquele mesmo ano, sobre a vida e obra de Ernesto Nazareth. O                
1

articulista avalia a conferência e em determinado momento diz: 

 

Brasilio Itiberê ateve-se principalmente aos fundamentos estéticos e        

históricos da obra. Depois de rápida notícia da vida do compositor,           

pesquisou as origens e as influências. O estudo que faz da influência da             

técnica do pianeiro carioca da época de 1900 na obra de Nazareth é notável              

(J.C.I. 1939). 

 

No Jornal Correio da Manhã, no ano de 1940, havia uma coluna            

chamada Correio Musical assinada pelo crítico J.C.I. Na coluna do dia nove de             

novembro de 1940 ele faz uma crítica à execução massiva que ocorria das obras de               

Chopin, que muitas vezes não eram bem executadas e usa o termo pianeiro no texto.               

“(...) Queremos dizer com isso que a obra de Chopin se universalizou de tal forma que                

não há hoje vira lata pianeiro que não a queira assassinar convictamente” (J.C.I 1940) 

Pesquisando em jornais e revistas do Rio de Janeiro nas quatro           

primeiras décadas do século XX, identificamos o uso freqüente do termo pianeiro,            

tanto em críticas musicais, referências profissionais e até pequenos contos. 

A partir dos anos 50 os jornais não usam com tanta freqüência o termo              

pianeiro e o que vemos é a substituição do termo pela expressão ‘ pianista popular’. 

1
Itiberê (1846-1913) Compositor, pianista, escritor, diplomata. Grande estudioso da obra de Nazareth             

e admirador dos pianeiros. 
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No Jornal Correio da manhã do dia dez de maio de 1959, edição 20281,              

no 5º caderno, há uma longa reportagem de página inteira, intitulada Vinte quatro             

horas na vida de Carolina Cardoso de Menezes. A reportagem trás muita informação             

sobre a pianista, suas composições, sua rotina e a certa altura menciona: “Apesar de              

todas as vitórias na sua carreira, tornando-se indiscutivelmente a melhor pianista           

popular brasileira, Carolina continua a ser uma mulher simples e de temperamento            

reservado” (Correio da Manhã, 1959). 

Interessante, que 40 anos depois, por ocasião do anúncio de sua morte,            

os veículos de comunicação que notificaram seu falecimento referiram-se a ela como            

‘a última das pianeiras’. 

Na revista eletrônica Clique Music do site UOL de dois de Janeiro de             

2001, o articulista Rodrigo Faour (2001) fez a seguinte referencia: “A morte da             

pianista Carolina Cardoso de Menezes pegou de surpresa seus colegas de teclados.            

Dia 31 de dezembro ‘a última das pianeiras’ faleceu em sua casa as oito e meia da                 

manhã” (FAORO, 2001). 

A Enciclopédia Ilustrada do Choro do séc. XIX traz o perfil biográfico            

de Carolina Cardoso de Menezes. O site da Casa do Choro o reproduz assim: 

 

Carolina Cardoso de Menezes veio de uma família de pianistas que,           

contrariando a tradição, eram mais ligados ao piano popular que ao clássico.            

Seu pai, Menezes Filho, pianista e membro de sociedades carnavalescas,          

exerceu forte influencia na formação da filha, que se dizia pianeira (CASA DO             

CHORO, 2020).  
 

Notamos que o termo pianeiro embora fosse usado corriqueiramente         

para se referir aos pianistas populares até os anos 40, nunca caiu em completo              

desuso. E curiosamente, a partir da década de 80 voltou a figurar de forma mais               

expressiva em publicações diversas. 

O LP Os pianeiros, lançado em 1981 é uma prova disso. Este LP foi              

produzido por Antonio Adolfo com 12 músicas, todas de autoria de Ernesto            
2

Nazareth, interpretadas pelo próprio Adolfo. 

 

Figura 1 - Capa original do LP Os pianeiros (ADOLFO, 1981). 

2
Antonio Adolfo é pianista, arranjador e compositor. Tem uma vasta discografia. A maioria dos discos                

feitos por um selo independente, criado por ele  mesmo, chamado Artesanal. 
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Este LP foi reeditado por ocasião das comemorações das 150 anos de            

Ernesto Nazareth com nova capa. 

Em 1986 a gravadora FENAB lança um álbum duplo intitulado Os           

pianeiros, produzido por José Silas Xavier. Esse disco conta com a performance de             

diversos pianistas, entre eles o próprio Antonio Adolfo, Carolina Cardoso de Menezes            

e Aloysio Alencar Pinto. “E falando em pequenos grandes projetos, citamos           

novamente Antonio Adolfo, que gravou em 1986 o Lp Pianeiros (FENAB) com            

Carolina Cardoso de Menezes e Aloysio Alencar Pinto, reunindo um repertório à base             

de autores clássicos” (DINIZ, 2003, p.68). 

Em 2013 o termo pianeiro volta a ter destaque na capa do Cd do              

pianista Luiz Eduardo Domingues. Lançado pela gravadora A Casa Discos o CD foi             

lançado em 12 de julho de 2013. Domingues interpreta obras de Nazareth, Chiquinha             

entre outros (DOMINGUES, 2013). 

Neste mesmo ano o pianista João Bittencourt gravou um cd com obras            

do pianeiro Julio Reis. 

Por conta desses dois lançamentos simultâneos, o jornal O Globo, do           

Rio de Janeiro, fez uma reportagem na coluna de cultura, intitulada ‘ Para lembrar os               

fundadores do piano popular brasileiro - dois discos recém-lançados iluminam obra           

de instrumentistas da virada do século XIX  para o XX’. 

A reportagem está na edição do Jornal do dia 13 de Julho de 2013, e               

destaca: 

Artistas como Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga se aproximavam por          

compartilharem da condição de “pianeiros ”, como eram chamados, às vezes          
3

de forma pejorativa, os instrumentistas que se dedicavam à música popular e            

que se apresentavam em festas e ambientes menos nobres do que as salas de              

concerto — como Nazareth, que tocava em cinemas e lojas de partitura, ou             

Chiquinha, integrante de grupos que se exibiam em casas de chá. Mais do             

que isso, eles se unem por terem vivido um momento em que a música              

popular brasileira estava se formando. E por terem participado ativamente          

disso, como explica Domingues (O Globo, 2013). 

 

De fato o retorno do uso do termo pianeiro tem relação direta com uma              

retomada ao interesse pela obra e pela história dos pianeiros do início do século XX.               

Graças a esse interesse, além de gravações, as pesquisas muito escassas sobre o             

assunto estão aumentando e percebe-se que o interesse pelo assunto é crescente. 

O termo aparece em alguns títulos de dissertações e teses que cuidam            

do tema. Podemos citar a pesquisa de Cristina Cibele de Almeida Bloes de 2006,              

intitulada Pianeiros: dialogismo e polifonia no final do século XIX e início do século              

XX. Logo na introdução ela situa o objeto da  sua pesquisa : 

 

A proposta desse trabalho é estudar a integração da música popular urbana            

de concerto durante o final do século XIX e início do século XX, bem como o                

papel desempenhado pelos pianeiros nesse processo. (BLOES, 2006, p.9) 

 

Roberval Linhares Rosa escreveu um livro que é talvez o mais           

abrangente sobre os pianeiros, escrito no Brasil.Curiosamente, no título do livro o            

termo pianeiro não aparece. Porém, Como é bom tocar um instrumento, um trabalho             

publicado em 2014, traz no capítulo 2 uma parte onde ele discute questões relativas              

ao termo pianeiro. 

3 Grifo feito pelo próprio articulista do Jornal O Globo 
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O capítulo 2 (...) apresenta uma revisão de literatura sobre o termo pianeiro,             

seguida de reflexão sobre a atividade do pianista e do pianeiro, com o             

objetivo de revelar que, a despeito das diferenças de ordem técnica,           

existentes entre as duas atividades, o que mais caracteriza cada uma delas é a              

relação do fazer musical com o respectivo local de atuação (ROSA, 2014,            

p.24). 

 

3. O caminho semântico do termo pianeiro 

 

A pesquisadora Nilsa Areán-Garcia, Doutora em filologia e Língua         

portuguesa pela Universidade de São Paulo, no seu artigo intitulado Os cruzamentos            

vocabulares e os sufixos comenta “(...) dizer pianista ou pianeiro com apenas a troca              

de um sufixo altera toda a carga semântica da palavra e até mesmo o contexto que                

está por trás de cada enunciado” (GARCIA, 2013, p.54). 

Na língua portuguesa a mudança do sufixo altera a semântica da           

palavra e Garcia desenvolve de forma abrangente essa idéia no artigo e aplica a              

mudança do sufixo na palavra pianista/pianeiro indicando a mudança semântica.  

A revista Careta, um excelente periódico que circulou no Rio de Janeiro            

entre 1908 e 1960, na sua edição de número 0258 de 1913, tem uma coluna chamada.                

Questões Gramaticais. Na edição 0258 a coluna trata de Terminação ou desinência.            

O autor que assina como Filo-logo começa assim o artigo: 

 

A terminação ou desinência é, no dizer corrente dos gramáticos, aparte           

variável das palavras. (...) A utilidade das desinências é incontestável, pela           

sua aplicabilidade a grande número de radicais. Não fosse isso e teríamos de             

inventar radicais em grande quantidade, o que não seria fácil tarefa.           
4

(Filo-logo, 1913) 

 

O autor descreve a importância da desinência, que nada mais é do que             

um sufixo flexional, já mencionado aqui na referencia ao texto de Garcia, para que              

palavras com o mesmo radical, porém com significado diferente, não necessitem de            

um novo radical. O uso da desinência na parte final do radical faz a diferenciação na                

semântica do termo. Ele prossegue: 

 

(...) Imaginemos que quiséssemos indicar com uma só palavra a pessoa que            

toca mau piano; se disséssemos pianista poderia haver confusão, pois esse           

vocábulo é aplicável ao comendador Arthur Napoleão e a Paderewsky;          

arranjar outra palavra com outro radical que não seja pian, mas que exprima             

bem a idéia ,seria impossível. Que fazer nesse caso? Uma coisa muito            

simples: pega-se na desinência eiro , junta-se esta ao radical pian , e pronto:              

aí está a palavra pianeiro o que exprime perfeitamente o nosso pensamento            

(Filo-logo, 1913). 

 

O autor prossegue o artigo, discorrendo sobre o uso da desinência em            

outros radicais, fazendo assim com que os mesmos adquiram outra direção           

semântica. Além dos pianistas/pianeiros ele usa o caso de jornalista/jornaleiro entre           

outros. 

O destaque desta publicação é importante porque sugere que em 1913 já            

havia sim uma referência ao que se designavam ‘maus pianistas’, no uso do termo              

pianeiro. Não há como negar que o termo foi usado inicialmente com tom pejorativo. 

4 Recorte retirado na Hemeroteca da Biblioteca Nacional 
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Adentrando as décadas seguintes do século XX ainda encontraremos o          

uso do termo de forma pejorativa. Nos anos 20, destacamos numa coluna do Jornal              

do Comércio a seguinte referência: “(...) o enfatuado bacharelzinho não passa de um             

tocador de piano, apto apenas para pianeiro de músicas de dança.” Referência feita na              

edição 00015 do ano de 1928. 

No ano de 1939, o Correio da Manhã trouxe na edição de número 13697              

uma coluna chamada Anedota musical. Em parte da história lemos: “- Veja só,             

resmungou a professora. – Um pianeiro da roça querendo passar por um Paderewski.             

Quem é o senhor, antes de tudo?”(Correio da Manhã, 1939). 

A partir no final da década de 30 e início da década de 40 começamos a                

observar que o termo pianeiro vai passando por um processo de transformação na             

sua capacidade semântica. Já não é utilizado de forma pejorativa ou irônica, se             

referindo aos pianistas populares. Brasílio Itiberê teve uma grande responsabilidade          

nessa mudança. 

Em 1939, mesmo ano da publicação da Anedota musical citada acima, o            

mesmo jornal Correio da manhã na sua edição de número 13830 do dia cinco de               

dezembro, traz uma reportagem sobre o Festival Ernesto Nazareth e a conferência            

de Brasílio Itiberê. O repórter descreve os principais pontos da palestra de Brasílio             

Itiberê a em determinado momento escreve: “Em determinado ponto de sua           

dissertação assinalou a indiscutível influencia do ‘pianeiro carioca’, cuja função teve           

relevo tão importante”. Ao terminar afirmou que Nazareth foi um manancial           

inesgotável de beleza” (J.C.I. 1939). 

Na verdade Brasílio Itiberê desde que conheceu Ernesto Nazareth         

nutriu grande admiração pelo músico. E reconhecia em Nazareth a arte pianeira,            

notabilizando-a, valorizando-a. Em 1946 ele escreve: “Qualquer coisa de estranho me           

chamou a atenção. Na sala de espera de um cinema, um autêntico pianeiro carioca              

botava para o ar umas melodias tão novas que eu fiquei inteiramente fascinado.             

(ITIBERÊ, 1946, P.311)”. 

Deste ponto em diante o termo pianeiro recebeu outra significação. Não           

foi uma mudança radical e imediata, muitos escritores ainda utilizariam o termo            

pianeiro de forma pejorativa. Mas já não era um caminho semântico único. 

Em 1970 Itiberê publica um texto chamado Nazareth, Garrincha, Gadé          

e outras ‘ cobras’: 

 

O pianeiro? O’cobra’? Sim, são dois craques que surgiram da sincopa. Ambos            

são virtuoses, um dribla a pelota, outro dribla o ritmo. Sempre me deliciei             

com o pianeiro carioca. Apraz-me ouvir esse artista, tocando de orelhada           

qualquer coisa, em qualquer tom.O pianeiro faz-me tão bem à saúde quanto            

um moteto de palestrina (ITIBERÊ, 1970, p. 38). 

 

Não há como negar que o termo pianeiro passa agora a incorporar ao             

significado, algo de versatilidade, capacidade de improvisação, criatividade,        

virtuosismo. Acima de tudo isso, a habilidade de imitação aural dos pianeiros,            

capazes de tocar qualquer música de ouvido. 

Em 1980 Jota Efegê em seu livro Figuras e coisas da música popular             

brasileira destaca sobre os pianeiros: (...) os pianeiros eram exímios executantes,           

sabendo dar a cada música o seu exato valor rítmico e melódico. Valiam-se de sua fiel                

riqueza auditiva que os fazia excelentes intérpretes. (EFEGÊ, 1980, p. 221). 
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No século XXI o termo pianeiro aparece em capas de CDs, teses e             

dissertações, livros sobre o tema, eventos que façam alusão à arte desses músicos. O              

que se observa é que atualmente o termo tem uma carga positiva, afetiva. 

No Brasil hoje, observa-se um resgate da arte pianeira do início do            

século. Seja nas sessões do cinema silencioso da Cinemateca do MAM com Carlos             

Eduardo Pereira, seja nos discos gravados com a obra dos pianeiros, ou em saraus e               

eventos como o da Universidade Federal de São João del Rei com o projeto              

PIANEIROS – DO SARAU AO VIRTUAL. 

 

4. Considerações finais 

 

Através dos anos a palavra pianeiro passou de uma indicação pejorativa           

para uma distinção de competência musical. O preconceito inicial de quem           

considerava o pianeiro um músico de menor valor, por não tocar um repertório             

erudito em salas de concerto , deu lugar à admiração de quem, conhecendo música,              

soube identificar e valorizar aspectos outros da competência musical, tais como           

imitação aural, improvisação, criatividade, ritmo e swing. 

O ponto da mudança é mérito dos próprios pianeiros, que com o passar             

do tempo, em suas múltiplas atividades e variedades de situações musicais, souberam            

através de sua performance e suas composições provar que afinal ser chamado de             

pianeiro era um grande elogio. 

De Nazareth, Chiquinha, Aurelio Cavalcanti, passando por Sinhô,        

Carolina de Menezes, chegamos aos pianeiros contemporâneos, de arte impecável          

como Dick Farney, Tom Jobim, Johhny Alf ,Cesar Camargo Mariano, entre muitos            

que seguem levando a arte pianeira a níves de excelencia cada vez maiores. 
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Resumo: Este artigo aborda questões apresentadas em artigo dos mesmos autores (LYRA e

CAMARA, 2015), a respeito dos primeiros fonogramas gravados com microfones elétricos no Brasil,

durante o período entre 1927 e 1933, registrados com os termos batuque, batucada ou macumba,

como gênero ou em título. A partir da pesquisa desses fonogramas, foi produzida uma lista, para

escolha do repertório para ser gravado como Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado em

Música e Tecnologia no Conservatório Brasileiro de Música-CeU. Dessa lista, algumas canções foram

escolhidas de acordo com os métodos e critérios utilizados pelo pesquisador e aqui, são apresentados.

Este trabalho também relaciona as africanias atribuídas à presença africana (povos de línguas banto,

primordialmente) no Brasil, das canções do repertório. Nesta análise, utilizamos os mesmos critérios

usados pela professora Andrea Adour na sondagem sobre a obra de Francisco Mignone e suas

africanias (CAMARA, 2014). Por fim, apresenta quadros com os dados dos fonogramas pesquisados e

anexos com transcrições das 11 canções escolhidas para novo registro, cinco destas incluídas no EP

chamado Batuques, batucadas e macumbas, disponível para escuta online (LYRA, 2018).

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

1. Introdução

A partir da pesquisa proposta para realização do Trabalho de Conclusão

de Curso de graduação em Música e Tecnologia no CBM-CeU, que vem a ser a

produção de um EP de 15 a 25 minutos, e com a publicação do artigo “Batuques,

batucadas e macumbas: os primeiros registros fonoelétricos, de 1927 a 1933, das

tradições orais Banto no Brasil”, no 14º Colóquio de Música do PPGM-UFRJ, para a

cadeira de Africania I, do mesmo programa de pós-graduação, este artigo dá

prosseguimento aos trabalhos necessários para listagem e escolha das canções para

gravação no EP e das africanias contidas nelas.

Formada a lista para a gravação, será destacada a presença dos povos de

línguas banto e suas africanias, presentes nas canções, de acordo com a metodologia

utilizada pela Professora Andrea Adour e apresentada no artigo “Vocabulário banto

na música de câmara brasileira: Francisco Mignone” para os Anais do IV Seminário

da canção brasileira da Escola de Música da UFMG:
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"... a presença de africanias em traços linguísticos (presença de léxico

africano, ou presença de modificação morfofonêmica e morfossintática),

traços discursivos (presença de temáticas e ou personagens que marquem a

presença africana no Brasil), traços musicais (ritmos e melodia) e traços

híbridos (presença da mistura de traços linguísticos e melódicos através de

brincadeiras com palavras, ou vocalizações)". (CAMARA, 2014).

Em complemento a este artigo, serão anexadas as transcrições das letras

das onze canções em destaque. Tendo esses documentos e a escuta dos fonogramas

como base, serão apresentadas as ocorrências dos quatro critérios que servirão para o

estudo do vocabulário banto proposto aqui, seus traços linguísticos, discursivos,

musicais e híbridos. Antes, porém, serão apresentadas em quadro, todas as canções

recolhidas e escutadas, com seus dados fornecidos pelos selos dos discos, encontrados

no acervo digital do IMS, e complementado, quando necessário, com o cruzamento de

dados do livro Discografia Brasileira 1902-64, de Nirez e outros, encontrada no

CEDOC-FUNARTE.

2. Batuques

Em artigo anterior, onde foi proposta a pesquisa no acervo digital do

Instituto Moreira Sales, de fonogramas entre 1927 e 1933, que contenham os termos

batuque, batucada e macumba em seus títulos e/ou gênero estampado em selo,

chegou-se aos três quadros que serão apresentados adiante.

Contudo, é importante destacar a escolha dessas palavras que serviram

para guiar a pesquisa, de acordo com artigo citado (LYRA e CAMARA, 2015), pois

todas remetem a origem banto dos termos -batuque, batucada e macumba-

(HOUAISS, 2009; FIGUEIREDO, 1899; MARCONDES, 2000; ANDRADE, 1989), e

pela importante ocupação territorial e temporal, que os povos deste grupo linguístico

exerceram na formação e criação civilizatória brasileira. (CASTRO, 2004).

A presença desses povos no falar do brasileiro, na formação do

português brasileiro, assim como na música brasileira, na maneira de cantar e tocar,

nos faz entender que:

“esta concepção, que atualmente está bastante distante do pensamento

europeu, aponta para a importância do modo de enunciação, onde a palavra

suscita também o sentimento de religiosidade, que traz o espanto dos

homens perante a força da natureza e a memória da ancestralidade.”

(CAMARA, 2013, p. 127)

Memória da ancestralidade que é expressa também através da

resistência que essas culturas tiveram e têm, através de seus ritos e religiões.

“Vimos que dos candomblés, das macumbas, dos cânticos de trabalho e dos

autos de guerra, de caça e de amor, a música negra avassalou tudo e absorveu

o folk-song de outras origens. Qual o resultado de tudo isso, ainda não

sabemos. O sincretismo, as transformações musicais, continuam. Aqui, como

em outros domínios do folclore, estamos assistindo à criação de alguma coisa

nova, que será “brasileira”. Algo talvez ainda não definido ou fixado, mas à

procura de uma afirmação. Os nossos eruditos da musicologia já falam numa

“música brasileira”. Existirá ela? (RAMOS,  2007, pp. 126-127)
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3. Listagem realizada no acervo do Instituto Moreira Sales

Os três quadros a seguir, representam os fonogramas, incluídos no

grupo pesquisado, separados pelos vocábulos que os originaram: Quadro 1, batuque;

Quadro 2, batucada; e, Quadro 3, macumba.

A primeira coluna, da esquerda para a direita, representa a numeração

em sequência dos fonogramas desta pesquisa (Por exemplo: no primeiro quatro, a

numeração é de 1 a 43, indicando a quantidade de 43 fonogramas listados a partir de

batuque). A segunda coluna, representa os números que esses fonogramas têm como

número de entrada no acervo do IMS (2018) de acordo com o mecanismo de busca

do próprio site (Quando usamos a palavra-chave batuque, são disponibilizados mais

de uma centena de fonogramas, mas apenas aqueles do período aqui proposto, foram

selecionados). A terceira coluna refere-se aos títulos, a quarta, seu(s) compositor(es),

e assim por diante, intérprete(s), acompanhamento(s), selo ou gravadora pela qual o

disco foi lançado, a data de seu lançamento (quando foi possível identificar), o

número do disco, o gênero, quando estampado no disco, em seguida as iniciais das

coleções contidas no acervo, aqui representadas como JRT (José Ramos Tinhorão) e

HUF (Humberto Moraes Franceschi), e, por fim, o tempo do fonograma.

Podemos observar em termos quantitativos que o quadro 1, refere-se ao

termo batuque e possui 43 entradas (coluna 1). O Quadro 2, que se refere ao termo

batucada, possui 26 entradas. E, por último, o quadro do termo macumba, quadro 3,

também com 26 entradas. Ao todo, são 95 fonogramas existentes no acervo digital do

IMS, do período entre 1927 e 1933, dos discos que possuem, batuque, batucada e/ou

macumba, como título ou gênero estampado em seus selos, de acordo com a soma das

primeiras colunas dos três quadros.

Os fonogramas que representam as canções de interesse para gravação,

estão preenchidas com cor mais escura nos quadros e totalizam 53 fonogramas.

Destes, 17 fonogramas são do grupo batuque, 10 do grupo batucada e 26 do grupo

macumba.

Todos os fonogramas formaram parte da escuta e alguns estão

repetidos, seja por pertencer a mais de uma coleção dentro do acervo, seja porque

houve mais de uma versão pertencente ao colecionador, e que, por isso, também

figura no acervo.

Finalmente, alguns dados foram obtidos, de forma complementar,

através da consulta na Discografia Brasileira 1902-1964, encontrada no

CEDOC-FUNARTE. Observa-se, que através do cruzamento desses dados, pode-se

fazer uma extensa complementação de dados existentes no banco de dados do acervo

digital do IMS, que provavelmente, se utilizou apenas dos dados existentes nos selos

dos discos (Ver Anexos).

4. Escolha das canções de interesse e critérios usados

A escuta de todas as canções aqui listadas promoveu uma surpresa, não

só pela quantidade, como também pela qualidade e enorme diversidade de gêneros e

subgêneros encontrados. Pode-se observar também a quantidade de artistas que

naquela época se interessavam na divulgação de trabalhos de caráter exclusivamente
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popular e cultural, enquanto outros abasteciam o mercado do carnaval, num ainda

incipiente cenário comercial.

Quadro 1 - Fonogramas contendo o termo batuque. (IMS, 2018)

Da mesma forma, destaca-se a qualidade e diversificação encontrada na

instrumentação, que aparece em várias formações musicais, não havendo, como

definir os gêneros que ocorrem, ou o que se pode chamar de uma unidade estética

para esse período, ou para o grupo de canções aqui listadas.

Assim sendo, dentro desse panorama, a escolha de canções para a

gravação seguiu diversos critérios. O primeiro foi, justamente, o de tentar traduzir

essa diversificação, e procurar, no pequeno espaço destinado à gravação do EP, de 15
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a 25 minutos, o maior número de canções que pudessem traduzir essa diversidade.

Desta forma, as canções foram agrupadas em subgêneros, tais como: pontos cantados

somente com percussão, canções com acompanhamento simples de instrumento

harmônico, orquestrações mais elaboradas, canções históricas, ou que já fizeram

parte de outros estudos, compositores recorrentes e canções com características que

nos chamasse atenção por alguma particularidade. Não obedecendo com exatidão

uma leitura musicológica, quando se pudesse agrupar por modos, ritmos, ou qualquer

outro elemento desse tipo, mas a partir da instrumentação e arranjos que pudessem

ser traduzidos por outras tradições, na nossa proposta, por tradições

contemporâneas.

Quadro 2 - Fonogramas contendo o termo batucada. (IMS, 2018)

A partir desses agrupamentos, pôde-se verificar, aquelas que se

destacavam por singularidades, clareza, expressão, e por fim, foram utilizados

critérios subjetivos de escolha e interpretação.

Outro critério utilizado e que também foi muito importante, foi criado

através da observação de autores que aparecem em mais de uma canção, assim como

de intérpretes que apareceram em mais de um fonograma cantando outros autores, o

que nos mostra existir artistas mais representativos desse tipo de música nessa época,

que cultuaram a ancestralidade africana e que mantinham contato com as culturas,
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religiosas ou não, de matrizes africanas. Essa característica sinaliza para a

possibilidade de que a ancestralidade africana, sua herança e sua memória, são muito

mais profundas do que se imagina também na música popular brasileira.

Quadro 3 - Fonogramas contendo o termo macumba. (IMS, 2018)

A partir desse critério, e com a verificação das biografias, mesmo que de

forma superficial, como aqui foi feito, percebemos que diversos atores dessa cultura,

aqui representados pelo grupo de canções recolhidas, dialogavam entre si, enquanto

artistas, na criação de grupos importantes para a música popular brasileira (Trio de

Ouro, Dupla Preto Branco), representavam religiões afro-brasileiras (J. B de

Carvalho), formaram grupos em torno de agremiações, que mais tarde resultaram nas

Escolas de Samba (Mano Elói Antero Dias), e que, também sinaliza para a

importância que esse período tem e da necessidade de mais estudos a esse respeito.

Assim sendo, escolhemos 11 canções, para representar uma lista que

ajuda a contar uma história e traduzir, mesmo que de forma reduzida, a proposta

dessa pesquisa. Para nossa análise e transcrições, consideraremos os 11 fonogramas

aqui listados:

5. EP TCC DEMO

1 - Macumba - Canto de Exu (gênero macumba) (JRT)

Fonograma nº 8 - macumba - IMS (nº 2 no quadro 3)
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2 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 9 - macumba - IMS (nº 3 no quadro 3)

3 - Sinhá vem cá (HUF)

Fonograma nº 93 - batuque - IMS (nº 39 no quadro 1)

4 - Macumba - Ponto de Inhenssan (gênero) (JRT)

Fonograma nº 10 - macumba - IMS (nº 4 no quadro 3)

5 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 11 - macumba - IMS (nº 5 no quadro 3)

6 - Batuque (JRT)

(Diversas entradas) Fonograma nº 9 - batuque - IMS (nº 2 no quadro 1)

7 - No terreiro de Alibibi (JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 26 - batuque - IMS (nº 57 no quadro 1)

8 - Que querê quê quê(JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 35 - macumba - IMS (nº 22 no quadro 3)

9 - Quem tá de ronda? (HUF)

Fonograma nº 36 - macumba - IMS (nº 23 no quadro 3)

10 - Na gruta do feiticeiro (gênero: batuque) (HUF)

Fonograma nº 57 - batuque - IMS (nº 26 no quadro 1)

11 - Batuque na cozinha (JRT)

(*não pertence aos quadros apresentados)

Antônio Nássara

Rubens Soares

Gaúcho

Joel

Grupo Odeon nº 11518, 8/07/1937*

* a inclusão desta faixa, apesar da data estar fora do eixo da pesquisa, se dá, por

haver outras gravações com o mesmo título, mas com versões e autores diversos,

anteriores e posteriores ao período da pesquisa e sinalizando para "motivo popular"

que foi utilizado ao longo dos tempos com estrofes diferentes, mas se tratando do

mesmo tema, portanto cabível como expressão múltipla, adquirida pela tradição oral,

como o exemplo de "Isto é bom" (1902).

6. Africanias nas canções

Em seguida, será apresentado o Quadro 4 com referência às 11 faixas e

suas africanias, conforme metodologia criada pela Professora Andréa Adour, na

análise da obra de Francisco Mignone e seus quatro critérios de análise. (CAMARA,

2014)

Não precisamos nos estender a esse respeito, pois é de fácil verificação,

e em grande quantidade, a presença de africania nas canções em todos os traços

propostos. Todas as canções possuem palavras, jeito de falar, ritmos e melodias,

temas e assuntos, relativos a presença de povos africanos na nossa música. Todas as

11 canções foram transcritas, e através de suas leituras constata-se o que está sendo

afirmado.

Observa-se ainda, que a análise, tradução ou explicações cabíveis a

todas as canções, não são objeto deste. Contudo, entendemos que futuros trabalhos

poderão contribuir para listagens, vocabulários, e outros estudos a se criar.
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Quadro 4 - Referência às 11 faixas e suas africanias, conforme metodologia criada pela

Professora Andréa Adour

faixas traços

linguísticos

traços

discursivos

traços

musicais

traços

híbridos

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

11 X X X X

7. Conclusão

Desta forma, concluímos esse trabalho, apresentando a importante

participação da cultura africana na nossa música, em diversos aspectos, conforme

metodologia já apresentada em outros trabalhos (CAMARA, 2014). Africanias

encontradas nas primeiras gravações elétricas em discos de 78 rpm. Múltiplos

exemplos das atividades de tradição oral, em memória aos ancestrais africanos, em

diálogo direto com a produção de cultura brasileira do período.

Nossa observação também chama atenção à existência de canções ainda

não escutadas por essa pesquisa, por não figurar nas coleções encontradas no acervo

digital do IMS, mas que aparecem na Discografia Brasileira 19002-64 de Nirez, e que

possuem os mesmos termos batuque, batucada e macumba. Assim como, ainda no

campo da escuta dos fonogramas, apontamos também a necessidade de novos

estudos que ampliem o período aqui proposto, e que possam abarcar todo o período

das primeiras gravações brasileiras, gravadas de forma mecânica (1902 - 1927).

A simples verificação de algumas biografias de artistas que figuram nos

fonogramas desta pesquisa, nos impõe também novos estudos sobre esses agentes,

para aprofundar a compreensão da produção que foi feita, como dialogavam entre si,

suas origens, e esmiuçar os vetores religiosos, de resistência e de conquistas que se

produziram.
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ANEXO: Transcrições

1 - Macumba - Canto de Exu (JRT)

Fonograma nº 8 - macumba - IMS (nº 2 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Conjunto Africano

Odeon nº 10690, outubro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

FALA:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Agora, minha gente, vamos salvar Exu:

Exu ê!

CANTO:

Ganga no ganga malê lê pombadirê odi ganga

Ganga no ganga opalê po pombadirê odi ganga

Larôie!

2 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 9 - macumba - IMS (nº 3 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Conjunto Africano

Odeon nº 10690, outubro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

(lado b da faixa 1)

FALA:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Agora, minha gente, vamos salvar Ogum:

Ogum iê!

Ôi canjira jira de Umbanda

Canjira jira goma aiê

Oiê Umbanda canjira jira gola aiê

Oiê Umbanda canjira jira gola aiê

Obs: As perguntas musicais são feitas em solo com improvisos e o coro responde com

esta frase (Oiê Umbanda canjira jira gola aiê)
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3 - Sinhá vem cá (HUF)

Fonograma nº 93 - batuque - IMS (nº 39 no quadro 1)

Celeste Leal Borges

Odeon nº 10545, 1930

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

Nego tá sambando

candeia na senzala alumiando

Mucama bonita sapateando

Branco de longe tá espiando

E aonde for, nego tá apanhando

E aonde for, nego tá apanhando

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

Nego tá batucando

E os oio da mucama

tá chorando

Feitor chicoteia lombo de nego

Proquê Sinhô

tá mandando

Coração de nego tá sangrando

Coração de nego tá sangrando

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

Candeia já vai morrendo

E perna de nego ainda tá mexendo

E o batuque já vai sumindo

Minham de coieita que já vem vindo

Choro da mucama ainda tá se ouvindo

Choro da mucama ainda tá se ouvindo

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

4 - Macumba - Ponto de Inhenssan (gênero) (JRT)

Fonograma nº 10 - macumba - IMS (nº 4 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho
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Conjunto Africano

Odeon nº 10679, setembro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

(canção discutida na conferência "Música de Feitiçaria no Brasil" por Mário de

Andrade)

FALA:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Quem é de boa noite, boa noite

Quem é de a benção, à benção

À benção, minha mãe

Sua mãe que lhes abençoe, minhas filhas

Vamos salvar nossa mãe Ianhansã

Macum bembê 
Macum (on)irá

Viva rosa macum bembê

Macum bembê

Macumba (on)irá

Viva rosa momê (essa resposta possui variações do canto principal em cada vez)

Ex: Samba de roda rompeu o dia (em 1:30 min)

Ê parrê iê!

5 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 11 - macumba - IMS (nº 5 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Conjunto Africano

Odeon nº 10679, setembro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

(lado b da faixa 4)

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Quem é de boa noite, boa noite

Quem é de a benção, à benção

À benção, meu pai

Meu pai Ogum que lhe abençoe,

Então, ora, minhas filhas

Vamos salvar Ogum

Oi gente, comanda adu aiê

Quem me chama Capitão adu aiê

Eu me chama comanda adu aiê

Quem me chama Capitão adu aiê
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Oi gente, que comanda adu aiê

Oi gente, comanda adu ayá

Quem me chama Capitão adu aiê

Eu me chama comanda adu aiê

Ogum iê!

6 - Batuque (JRT)

(Diversas entradas) Fonograma nº 9 - batuque - IMS (nº 2 no quadro 1)

Stefana de Macedo

Columbia nº 5093, 1929

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

O Sinhô já tá dromindo

Nego que i é batucar

Nego tá se divertindo

De minham vai trabaiá

De minham vai trabaiá

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Nego geme todo dia

Nego panha de sangrar

Santo padi fez as noites

Foi pra nego batucar

Foi pra nego batucar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

As corrente tão batendo

As criê tá chocaiando

Sangue vivo tá crrendo

E nego tá batucando

E nego tá batucando

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá
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Se vier, pau há de levar

Nego racharam os pés

De tanto sapatear

Tão cantando tão gemendo

Nego que i é batucar

Nego quer é batucar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Quando rompe a madrugada

Geme tudo nos açoite

Nego pega nas enchada

O batuque é só de noite

E o batuque é só de noite

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Branco não vem cá

Pau há de levar

7 - No terreiro de Alibibi (JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 26 - batuque - IMS (nº 57 no quadro 1)

Gastão Viana

J. B. de Carvalho

Conjunto Tupi

Victor nº 33586, 10/06/1932

*transcrição de Reginaldo Prandi

Ore ô

Obá lá ó jé iró

Aunmjé, umjé-ô

Aunmjé, umjé-ô

Iri ta va mucan

Firi ta va mucan

Dje um jerê

Aunjé, unjé-ô

Dje um jerê

Aunjé, unjé-ô

(bis)
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FALA:

Viva za vontade de preto velho, ê ê ê

Vamo zi brincá mais um pouco no terreiro mam fia uh-hum

Cadê cantiga de preto velho?

Preto velho qué fumá ê ê

Hum, Preto velho mandá um canalê de ubambanda ê ê ê

É na lei de umbanda

que a mina malê que a mina manda

(bis)

Preto velho vira a mão

Trabalhando na corimba

É na lei de umbanda

que a mina malê que a mina manda

(bis)

Preto velho é respeitado

Só por causa da mandinga

É na lei de umbanda

que mina malê que a mina manda

(bis)

Ore ô

Obá lá ó jé iró

Aunmjé, umjé-ô

Aunmjé, umjé-ô

8 - Que querê quê quê(JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 35 - macumba - IMS (nº 22 no quadro 3)

Pixiguinha

Donga

João da Baiana

Francisco Sena

Zaira de Oliveira

Grupo da Guarda Velha

Victor nº 33509, 24/11/1931

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

O candjunga candjumba co manicanga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga
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O io pemba io camuntu io ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Oi Cambinda Cambinda mucamató

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Tem obi tem orobô, o Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

O camboni que vai dizê, o Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quem panhou aretetê, o Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Olha pro folha, o Ganga

E no mato tem a Umbanda

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 70



Vocabulário banto nos primeiros registros fonoelétricos do Brasil

9 - Quem tá na ronda? (HUF)

Fonograma nº 36 - macumba - IMS (nº 23 no quadro 3)

Príncipe Pretinho

Francisco Sena

Diabos do Céu

Victor nº 33953, 1933

Eaô

Me diga quem tá de ronda

Aê aê, aê ai ah

Eaô

Quem ronda sempre rondô

Aê aê, aê aô

Eaô

No alto da derrubada

Quem manda na encruzilhada

É só Exu e Xangô

Me diga se quer mantê

Caboclo que está de ronda

Rodando sem descansar

Eu sou filho de Umbanda

Eu sei bulir no Congá

Um budijão de malafo (malaco)

Oi ô

Eu trago pra nós tomá

Eaô

Me diga quem está de ronda

Aê aê, aê ai ah

Eaô

Quem ronda sempre rondô

Aê aê, aê aô

Eaô

No alto da derrubada

Quem manda na encruzilhada

É só Exu e Xangô

E onde é que vão beber?

Caboclo, quem tá de ronda?

O dia já vai raiar

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 71



Vocabulário banto nos primeiros registros fonoelétricos do Brasil

Eu venho de Aruanda

Daqui eu só vou voltar

Eu só trombaiô pro bem

Oi ô

E na fé de Oxalá

10 - Na gruta do feiticeiro (gênero: batuque) (HUF)

Fonograma nº 57 - batuque - IMS (nº 26 no quadro 1)

Almirante

E. Vidal

Homero Dornelles

(Candoca da Anunciação - in PRANDI, 2005)

Almirante

Victor nº 33572, 1932* (canção discutida na conferência "Música de Feitiçaria no

Brasil" por Mário de Andrade)

É meia-noite, minha gente 
Tá na hora, zabumba o congo 
Que o tinhoso assobiou 
A manicaca já sortô 
E foi-se embora 
E lá distante 
O galo preto já cantou 
Lá longe o fogo do cachimbo do saci

Tá parecendo com o olhar do Caporé

E o cão preto 
Tá rondando por aqui 
Pois tá na hora de fazer o Candomblé

Zumbi, lê-lê, zabumba

Zabumba, zumbi, lê-lê

Vamos assoprando as brasa

Pros incenso se acender

(bis)

E o saci que virou besta de carreta 
Já tá danado, tá um cão, tá um perigo

Não vá ninguém ficar 
Zombando do capeta 
Que cria chifre, nasce rabo por castigo

O nego mina 
Pra fazer sua mandinga 
Só quer enxofre, quer farofa 
Quer cachaça 
Quer três vintém, quer galo morto 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Com catinga 
Vela de sebo que acendendo 
Traz desgraça

Zumbi, lê-lê, zabumba

Zabumba, zumbi, lê-lê

Vamos assoprando as brasa

Pros incenso se acender

(bis)

11 - Batuque na cozinha (JRT)

(*não pertence aos quadros apresentados)

Antônio Nássara

Rubens Soares

Gaúcho

Joel

Grupo Odeon nº 11518, 8/07/1937*

(*A inclusão desta faixa, apesar da data estar fora do eixo da pesquisa, se dá, por

haver outras gravações com o mesmo título, mas com versões e autores diversos,

anteriores e posteriores ao período da pesquisa e sinalizando para "motivo popular"

que foi utilizado ao longo dos tempos com estrofes diferentes, mas se tratando do

mesmo tema, portanto, cabível como expressão múltipla, adiquirida pela tradição

oral.)

Batuque na cozinha

Sinhá não quer

Por causa do batuque

Machuquei meu pé

(bis)

Eu tenho no meu sangue

O micróbio original

Pois não aguento um samba

Que eu começo a passar mal

Eu sinto uma coceira

Quando escuto um tamborim

Nasci dessa maneira

Tenho que morrer assim

Batuque na cozinha

Sinhá não quer

Por causa do batuque

Machuquei meu pé

(bis)

Um samba ritmado

Com pandeiro e violão
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Faz um chefe de família

Se esquecer da obrigação

Outro dia eu fui a um samba

Lá no Morro da Alegria

Até cachorro com gato

Sambava com harmonia

Batuque na cozinha

Sinhá não quer

Por causa do batuque

Machuquei meu pé

(Bis)
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