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A música como ferramenta de aprendizagem na roda 
de conversa na educação infantil 

  

Thalita Thais Pereira da Silva Barbosa 
thalita1747@gmail.com 

  

Resumo: A proposta deste trabalho foi analisar a atividade musical desenvolvida por uma professora              

de pedagogia na roda de conversa do infantil V, na Escola Municipal de Ensino Integral Helena Vieira                 

dos Santos, localizada na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. De tal modo para realizar a coleta dados                  

foi utilizada a observação naturalista. Diante deste contexto, será apresentado de maneira introdutória             

alguns aspectos da estrutura curricular na educação infantil, a rotina de uma escola em tempo integral                

e a análise de uma atividade lúdica, visto que Delalande (1984) relacionou a atividade lúdica proposta                

por Piaget (1978) a categorias de conduta e Brito (2003) correlacionou o pensamento destes autores a                

música e ao jogo. 

  

Palavras-chave: Educação infantil. Atividade lúdica. Música. 

  

1. Introdução 

 

Nos últimos anos a composição do currículo de diretrizes da educação           

básica no Brasil tem passado por transformações. A Lei de diretrizes e bases foi              

estabelecida em 1961, com uma versão em 1971 e a consolidação em 1996. Dessa              

forma em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a lei 9.394/96 Art.26 que indica               

“os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum,             

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma             

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da           

cultura, da economia e da clientela”. Nessa base comum das disciplinas está incluída             

a arte que “§ 2º constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da             

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.           

(BRASIL, 1996, artigo 26). Posteriormente, em 1997, os Parâmetros Curriculares          

Nacionais (PCN) indicaram quatro modalidades artísticas para os primeiros quatro          

anos do ensino fundamental: artes visuais, música, teatro e dança.  

 

Na modalidade de música,pretende-se avaliar se o aluno cria e interpreta           

com musicalidade, desenvolvendo a percepção musical, a imaginação e a          

relação entre emoções e ideias musicais em produções com a voz, com o             

corpo, com os diversos materiais sonoros e instrumentos. Avalia-se se o           

aluno tolera pequenas frustrações em relação ao seu próprio desempenho e           

se é capaz de colaborar com os colegas, buscando soluções musicais, não            

ficando à margem das atividades e valorizando suas conquistas. (PCN, 1997,           

p.64).  

 

As características obtidas na modalidade de música propõem alguns         

parâmetros de avaliação. Mas há um conjunto de ações protuberantes que dividem as             

atividades na disciplina de arte em projetos em que “cada equipe de trabalho pode              

eleger projetos a serem desenvolvidos em caráter interdisciplinar, ou mesmo          

referentes a apenas uma das formas artísticas (artes visuais, dança, música, teatro)”            

(BRASIL, 1997, p. 76). 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.1 – Educação Musical  e Musicologia  – p. 5 



A música como ferramenta de aprendizagem na roda de conversa na educação infantil 

Na educação básica, o componente curricular Arte engloba o conteúdo          

música. Quase uma década após o estabelecimento dos PCN, foi proposta a lei 11.769              

art. 26 da LDB, de 18 de agosto de 2008, a qual cita que “a música deverá ser                  

conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o §             

2o deste artigo” (BRASIL, 2008, parágrafo 6). Dessa forma, a música se tornou um              

conteúdo obrigatório nas escolas públicas e particulares, expandindo a demanda de           

trabalho para professores formados na área de música. No entanto, a Lei nº 13.278,              

de 2 de maio de 2016, “referente ao ensino da arte”, modificou o art. 26 da LDB,                 

tornando a música parte das linguagens na disciplina de artes, assim como a dança,              

teatro e artes plásticas (BRASIL, 2016). Esta mudança ocorreu nos anos seguintes,            

ampliando e diversificando o ensino da disciplinas de arte nas escolas brasileiras.            

Apesar de possibilitar essa ampliação, a Lei nº 13.278 não estabelece obrigatoriedade            

ao conteúdo de música na escola. 

Não obstante a Lei nº 13.278, Natera (2011, p. 9) afirma que “as             

professoras da educação infantil vêm assumindo a música como conteúdo auxiliar           

para a organização da rotina escolar (música para lavar as mãos, iniciar uma história,              

fazer fila etc.)”. Além de contribuir na organização escolar, a música como ferramenta             

de atividade lúdica propõe diferentes conteúdos que possibilitam a aprendizagem em           

música e pela música em sala de aula, por intermédio da(o) professora(o)            

pedagoga(o) que transmite saberes musicais mediante experiências adquiridas em         

outros espaços de aprendizagem. 

A proposta deste trabalho foi analisar a atividade musical desenvolvida          

por uma professora de pedagogia na roda de conversa do infantil V, na Escola              

Municipal de Ensino Integral Helena Vieira dos Santos, localizada na cidade de            

Juazeiro do Norte, Ceará. De tal modo para realizar a coleta dados foi utilizada a               

observação naturalista, a qual é “feita no ambiente natural (...) e não procura             

manipular, modificar ou mesmo limitar o meio ou os comportamentos dos           

participantes” (VIANNA, 2007, p. 18), por meio de fotografias e anotações, foi            

possível documentar a atividade para análises posteriores. Diante deste contexto, será           

apresentado de maneira introdutória alguns aspectos da estrutura curricular na          

educação infantil, a rotina didática de uma escola em tempo integral e a análise de               

uma das várias atividades que utiliza a música como ferramenta pedagógica, visto que             

Delalande (1984) relacionou a atividade lúdica proposta por Piaget (1978) a           

categorias de conduta e Brito (2003) correlacionou o pensamento destes autores a            

música e ao jogo. 

  

2. Educação infantil – Estrutura curricular e rotina didática de uma           

escola em tempo integral 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter           

normativo que apresenta etapas e modalidades que o aluno deve desenvolver desde o             

ensino infantil ao ensino médio (educação básica). Esse documento, concluído no ano            

de 2017, está em implementação nas escolas brasileiras em conformidade com o            

Plano Nacional de Educação (PNE) como indicado na BNCC: 

  

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal         

como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação                 

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos,           

políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de             
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uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas         

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN)       

(CURRICULAR, 2017, p. 9). 

 

Em relação ao contexto legislativo da educação básica nacional, a BNCC           

apresenta as competências e habilidades que são consideradas essenciais para o           

desenvolvimento educacional. Na educação infantil, as etapas de desenvolvimento         

são divididas em campos de experiências: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e                

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação;           

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações . Segundo a BNCC (2017, p.            
1

40) “os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as            

situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes,             

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.” Nessa          

proposta, as aprendizagens essenciais promovem o desenvolvimento educacional nos         

diferentes campos de experiências por intermédio da(o)s professoras(es) da educação          

infantil, que trabalham tanto em escolas de meio período (manhã ou tarde), como em              

tempo integral. 

A escola em tempo integral possui uma rotina que inicia-se às sete e             

meia da manhã e termina às dezessete horas da tarde. Nesse período, as atividades na               

escola são divididas em tempos, na seguinte ordem: chegada (07h às 07h:30min);            

alimentação 1° lanche (07h:30min às 07h:50min); roda de conversa/chamadinha         

(07h:50min às 08h:30min); exploração e construção de conhecimento de si e do            

mundo (08h:30min às 09h:30min); recreação (09h:30min às 09h:50min); higiene e          

alimentação (09h:50min às 11h); repouso (11h às 13h); tempo de despertar:           

música/canto/dança/jogos (13h às 13h:20min); tempo de alimentação e higiene         

(13h:20min às 13h:30min); roda de história (avental de histórias, era uma vez...,            

histórias na caixa, fantoches e cia, tapete de histórias, kamishibai) (13h:30min às            

14h:20min); tempo de vivências externas e internas, psicomotricidade (expressão         

corporal, deslocamentos, equilíbrio, movimentos específicos e amplos), tempo de         

brincar livre (com bolas, brinquedos, sucatas, panos e caixas), tempo de descobertas            

(cesto dos tesouros, exploração de figuras e esconde-esconde) (14h:20min às          

15h:30min); tempo de higiene: noção de higiene (15h:30min às 16h); tempo de            

alimentação (16h às 16h:30min); saída (16h:30min às 17h). Dentre todos os tempos            

acima descritos, a atividade musical analisada foi desenvolvida no período da roda de             

conversa, na qual a professora realizou a chamada e organizou as crianças em círculo              

para conversarem sobre os conteúdos do dia e em seguida, apresentou a atividade             

lúdica da caixa musical. 

 

2.1. Planejamento da aula e realização da atividade 

 

A proposta para a realização da atividade a caixa musical na turma do             

infantil V, da escola EMEI Helena Vieira dos Santos, foi desenvolvida no período de              

planejamento. Segundo Libânio (2013, p. 245), “o planejamento escolar é uma tarefa            

docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de sua             

organização e coordenação em fase de objetivos propostos, quanto a sua revisão e             

adequação no processo de ensino”. Durante o planejamento semanal, a professora           

desenvolveu a atividade do jogo musical, composto por figuras folclóricas infantis           

referentes às músicas, peixe vivo, pintinho amarelinho, borboletinha, dentre outras          

1
 Ver BNCC, p. 40-52 em campos de experiências. 
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que compõem o repertório. Estas figuras estavam contidas dentro da caixa musical            

como aponta a Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Caixa musical, CD, peças referentes às músicas e aparelho de som. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante a realização da atividade na roda de conversa a professora           

organizou um círculo com os alunos para apresentar o jogo, que estava estruturado da              

seguinte forma: uma criança inseria sua mão dentre da caixa musical e puxaria uma              

figura de maneira que não conseguisse visualizar a peça antes de ser retirada,             

posteriormente, com o auxílio de um caixa de som, era reproduzida a música             

referente à figura selecionada. Nesta etapa do jogo, a criança assimilava a figura             

selecionada ao som que soava da caixa e o reproduzia em forma de fala e gestos.                

Desta forma, elas cantavam a música juntas, criando um ambiente favorável à            

formação de vínculos interativos entre todos (alunos e professora) que estavam na            

aula. A Figura 2 indica que as crianças demonstraram curiosidade e atenção para ver              

qual figura seria retirada da caixa, expandido os horizontes do jogo musical, uma vez              

que este também reduziu a dispersão das crianças em sala de aula. 

 

 

Figura 2 -  Alunos na roda de conversa com a professora que está apresentando o jogo da caixa 

musical. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Essa atividade lúdica, que foi promovida através do jogo, estimulou o           

pensar, escutar, assimilar, cantar, movimentar (reproduzir) e ampliou o repertório          

musical das crianças participantes. Diante da exposição sobre a aplicação de uma            
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atividade lúdica movida pelo jogo e pela música pode-se destacar que “a música é um               

jogo” (BRITO, 2003, p. 31). Além disso, François Delalande (1984) relacionou as            

formas de atividade lúdica infantil propostas por Jean Piaget (1978) à três dimensões             

presentes na música: “jogo sensório-motor- vinculado à exploração do som e do            

gesto; jogo simbólico- vinculado ao valor expressivo e significação do discurso           

musical; e jogo com regras- vinculado à organização e estruturação da linguagem            

musical” (BRITO apud DELALANDE, 2003, p. 31). Essas dimensões foram          

observadas na sala de aula durante a atividade da caixa musical. Brito ainda expande              

o pensamento de Delalande, quando relata que “as condutas de produção sonora da             

criança revelam a ênfase num ou noutro estágio de atividade lúdica, segundo Piaget, à              

semelhança de seus estudos aplicados à linguagem musical como um todo”. Estas            

categorias de conduta foram divididas em: “exploração, expressão e construção          

referentes ao jogo sensório-motor, ao jogo simbólico e jogo com regras,           

respectivamente” (2003, p. 36). 

Na atividade da caixa musical, desenvolvida em sala de aula,          

observou-se questões relacionadas às condutas, apresentadas por Delalande, em         

episódios onde as crianças exploram as músicas relacionando-as com as figuras           

retiradas, expressam emoções ao cantarem e se movimentam, constroem ou          

reformulam um novo repertório a partir da escuta e da assimilação referente à figura              

selecionada e ao som tocado. Todos esses aspectos foram encontrados durante a            

condução do jogo da caixa musical. As crianças – que demonstraram muito            

entusiasmo e comprometimento ao participar – foram instigadas a pensar,          

reproduzir, memorizar e aprender por meio da brincadeira. 

  

3. Conclusão  

 

Na educação infantil a música tem-se mostrado uma ferramenta         

importante no desenvolvimento da aprendizagem da criança em aspectos         

relacionados ao valor expressivo, a exploração e construção de uma linguagem           

musical que proporcionam diálogo, conhecimento e socialização no ambiente de sala           

de aula. Através da legislação brasileira em relação às diretrizes (LDB) referente ao             

ensino de arte e aos campos de experiências (BNCC), é possível ministrar aulas             

através de diferentes vertentes artísticas (lei 13.278). A(O)s professora(o)s da          

educação infantil geralmente possuem uma formação polivalente devido a graduação          

na área de pedagogia e outras áreas relacionadas, estes profissionais, embasados em            

diretrizes centrais de ensino e aprendizagem, são habilitados para trabalhar na           

alfabetização de crianças. 

Neste trabalho, foi apresentada uma das diferentes atividades que a(o)s          

professoras(es) da educação infantil podem construir e desenvolver em sala de aula,            

como o jogo da caixa musical, que tem o potencial de estimular o pensar, o assimilar,                

o movimentar e o reproduzir. Nos primeiros resultados dessa atividade relacionada           

ao jogo, as crianças foram capazes de se expressarem ao som das melodias tocadas e               

reconhecerem a letra de algumas músicas. Foi possível notar também uma crescente            

socialização entre os alunos, gerando concentração e foco durante o desenvolvimento           

da ação, isto não se restringiu apenas aos aspectos musicais, sendo notado em outros              

momentos em sala de aula. 
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Resumo: Esta pesquisa foi realizada através de aulas de educação musical em uma instituição no               

município do Rio de Janeiro, que recebe idosos aposentados, mentalmente saudáveis, para trabalho de              

prevenção e qualidade de vida. Teve como objetivos: investigar o processo de ensino-aprendizagem             

musical com este público e o que as atividades propostas puderam acrescentar em suas vidas. Fazem                

parte deste trabalho, citar o que a neurociência diz sobre o envelhecimento e os efeitos da música no                  

cérebro.  
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1. Introdução 

 

A música é muito mais que um produto de mercado, utilizada no            

entretenimento, tendo em vista tantos benefícios que esta proporciona, como questões:           

cognitivas, sociais, culturais, psicoemocionais, biológicas e físicas. A educação musical é           

uma forma de trabalhar diversas destas questões, independente da faixa etária, mas em             

especial aqui com pessoas na terceira idade, estimulando o prazer de cantar, tocar,             

improvisar, criar, recriar e o redescobrir das canções que fizeram e fazem parte de suas               

vidas. Veremos aqui também, que pela perspectiva da neurociência, as atividades           

musicais utilizadas neste trabalho proporcionaram diversos benefícios nas distintas         

áreas do cérebro. 

As atividades musicais foram realizadas durante o ano de 2018 em uma             

instituição no município do Rio de Janeiro, que tem um projeto voltado para idosos e               

oferece diversas atividades para eles, na qual fiquei contratado para dar aulas uma vez              

por semana. O resultado deste trabalho foi poder observar diversos benefícios que a             

música gerou e o quanto a idade não importa para o aprendizado.  

Com o avanço das pesquisas científicas no que se refere aos desafios do             

envelhecimento, bem como dos estudos funcionais da música no ser humano, este            

trabalho justifica-se em razão da importância dos estímulos que as atividades musicais            

geram para o idoso, grupo etário que cresce cada vez mais em todo o mundo e necessita                 

de um trabalho com a participação de vários campos do saber, os quais a filosofia de                

trabalho atual visa um atendimento global do idoso no âmbito biopsicossocial.  

 

2. Idosos do século XXI 

 

A população mundial com mais de 60 anos está cada vez aumentando             

segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde, 2001), e esta ainda estima que o              

mundo terá 2 bilhões de idosos em 2050, porém alerta que apesar das pessoas viverem               

mais, não estão necessariamente mais saudáveis, e que envelhecer bem, com saúde,            

deve ser uma prioridade global (ONU, 2014).  No Brasil, a população brasileira manteve 
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a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde              

2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, segundo pesquisa divulgada pelo             

IBGE (2018). Segundo a mesma fonte, em 2012 a população com 60 anos ou mais era                

de 25,4 milhões. Em cinco anos houve um crescimento de 18% desse grupo etário,              

passando para 4,8 milhões de novos idosos em 2017, com as mulheres sendo a maioria               

expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos             

são 13,3 milhões (44% do grupo) (IBGE, 2018). Este aumento populacional nos desperta             

para uma conscientização da velhice como uma questão contemporânea e o quanto cada             

vez mais se tornará necessário oferecer atividades que estimulem a saúde e interação             

social desta população.  

Pela tendência do envelhecimento ativo, definição contemporânea (OMS,        

2001 apud: BRASÍLIA, 2005), veremos cada vez mais a imagem do idoso sedentário e              

acomodado ficando no passado, os quais percebem que ainda têm potencial e buscam             

alternativas no seu dia a dia, mantendo ou conquistando independência e plena            

capacidade funcional, trabalhando, estudando, se divertindo, viajando, conectados a         

internet, participando continuamente da sociedade. Porém, apesar de todo um lado           

positivo, devemos lembrar que uma grande parcela desta população é de baixa renda e              

formação, e dependem mais ainda que o governo promova políticas de saúde            

educacional, melhorias nas condições de trabalho e um cuidado especial com a reforma             

da Previdência.  

Aqui devemos ter a consciência da grande diferença entre quem recebe           

uma aposentadoria digna ou obtêm certos privilégios (se aposentando mais cedo e/ou            

recebendo valores altos) e a maioria da população, base de uma pirâmide            

socioeconômica, que têm a autonomia, necessidades e desejos restritos. Por mais que as             

pessoas tenham consciência desta e de outras diferenças, parece que o olhar ou             

percepção se torna turvo e os menos favorecidos se tornam invisíveis, mesmo eles “nos              

olhando de frente” (MOSCOVICI, 2003, p. 30). Assim, devemos ter o cuidado e nos              

atentar com as diferenças, aqui em especial com a população idosa (sem os privilégios              

aqui citados), na qual podemos perceber que o preconceito se faz presente (MARQUES,             

2011), onde pessoas ainda discriminam e duvidam da capacidade do idoso, o que gera              

sentimento de fragilidade e inferioridade para os que não conseguem realizar mais            

determinadas atividades.  

 

3. A neurociência e o envelhecimento 

 

A Neurociência trata do desenvolvimento químico, estrutural, funcional e         

patológico do sistema nervoso (RELVAS, 2011) e vem avançando cada vez mais, nos             

permitindo compreender os diferentes circuitos neurais relacionados às diferentes         

funções mentais através das pesquisas utilizando neuroimagens. Muitas ideias antigas          

ou mitos, como a de utilizarmos somente 10% do cérebro, por exemplo (BEYERTSEIN,             

2004), ou que o cérebro era imutável, ou seja, nascia e permanecia igual por toda a vida                 

(RELVAS, 2010),  ficaram ultrapassadas.  

Dentre os avanços das pesquisas atuais está o envelhecimento, um          

processo natural que passa por etapas degenerativas inevitáveis, porém, o que a            

neurociência hoje destaca, é que o nosso cérebro é mutável, tem a capacidade de              

reorganização neuronal, fenômeno descrito como plasticidade cerebral (SQUIRRE;        

KANDEL, 2003), que se dá em resposta a cada nova experiência vivenciada ou             

adquirida pelo indivíduo, independente de sua faixa etária (OLIVEIRA et al., 2001). Por             

isto é tão importante os estímulos ambientais que recebemos e que proporcionam            

longevidade ao cérebro (OLIVA; DIAS; REIS, 2008), o que fortalece a criação,            
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manutenção ou renovação de projetos voltados para o idoso que trabalhe atividades            

diversificadas e desafiadoras como exercícios cognitivos, a autoestima e a percepção de            

que nunca é tarde para aprender.  
 

4. Efeitos da música 

 

Reconhece-se há tempos os efeitos da música sobre a emoção humana,           

porém, atualmente com a neurociência ampliou-se o campo de investigação do efeito            

que a música produz no cérebro, através da utilização de tecnologias que visualizam             

regiões envolvidas na audição musical (LENT, 2008), como ela afeta todo o corpo             

através das reações emocionais e fisiológicas (CARTER, 2009), podendo ser detectadas           

por técnicas de escaneamento cerebral ou neuroimagem (GASPARINI, 2003). A música           

por si só, utilizada sem fins de aprendizagem ou em terapia, já proporciona diversos              

benefícios. Inclusive, muitas vezes somente o ato de ouvir (ROSENFELD, 1985;           

ARAÚJO; SEQUEIRA, 2013) ou o de cantar (LALLY, 2009) são alguns destes exemplos.  

Apesar de encontrarmos características da influência e benefícios da         

música em diversas faixas etárias, há particularidades que determinados estímulos          

musicais possam facilitar a manutenção, ou a melhora, da qualidade de vida da             

população idosa. De acordo com Clair (1996), os estímulos musicais promovem: a)            

respostas físicas, através das qualidades sedativas ou estimulantes, que afetam a pressão            

arterial, frequência cardíaca, respiração, dilatação pupilar, tolerância à dor, dentre          

outras; b) respostas emocionais associadas às respostas fisiológicas, como alterações          

nos estados de ânimo e afeto; c) integração social, ao promover oportunidades para             

experiências comuns, que são a base para os relacionamentos; d) comunicação,           

principalmente para idosos que têm problemas de comunicação verbal e pela música            

conseguem interagir significativamente com os outros; e) expressão emocional, pois          

utiliza a comunicação não-verbal, facilitando a expressão de emoções também por           

idosos que possuam falta de habilidades verbais; f) afastamento da inatividade, do            

desconforto e da rotina cotidiana, mediante do uso do tempo com atividades            

envolvendo música, melhorando a qualidade de vida dos idosos; e g) associações            

extramusicais, com outras épocas, pessoas, lugares, evocando emoções ou outras          

informações sensoriais que estão guardadas na memória (CLAIR, 1996). 

Daí a importância de um projeto de educação musical que estimule as            

interações, a aprendizagem, releituras musicais, verificando a bagagem musical que o           

idoso traz, além da experiência de toda uma vida, e a forma como contribui para a saúde                 

mental dos participantes. 

As atividades com o ritmo ativam o cerebelo e o tronco cerebral, sendo que              

algumas destas, como a polirritmia, apesar da dificuldade (como aprendendo a andar de             

bicicleta), agem na memória motora e são muito importantes, não somente para,            

posteriormente, executar a mesma atividade com maior facilidade; como também, no           

aprendizado de novos gestos que possuem movimentos similares (ROCHA;         

SHOLL-FRANCO, 2006). Os variados ritmos e métricas, incluindo às palavras, são           

processadas no hemisfério esquerdo, juntamente com as áreas da linguagem (MUSKAT,           

2012), apesar do hemisfério direito também ser requisitado na percepção do ritmo            

(TRAMO, 2008), pois “a interdependência de cada hemisfério é particularmente          

evidente no processamento da música” (RATEY, 2002. P. 97), assim como a            

comunicação entre eles através do corpo caloso. Quando se canta uma canção            

conhecida, o hipocampo, uma das áreas responsáveis pela memória, é ativado, assim            

como as áreas de linguagem Broca e Wenicke (LEVITIN, 2011 et al ARAUJO;             

SEQUEIRA, 2013). O ritmo musical também influencia os padrões de sono e vigília e as               
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secreções de diversas glândulas (GASPARINI, 2003). Assim, vemos como ritmo é um            

elemento fundamental para a música. “O ritmo que organiza e um é propulsor de              

energia” (GASTON, 1968. p. 37).  

 

5. A educação musical em nosso cérebro  

 
Figura 1 - Cérebro musical. (CENTRO SUZUKI INDAIATUBA, 2014) 

 

O cérebro emocional, formado pelo corpo caloso (que conecta os dois           

hemisférios) e o sistema límbico, regulador das emoções e conectado ao presente e ao              

passado, está relacionado com a melodia (LOROÑO, 2000). Faz parte do sistema            

límbico: o telecéfalo, diencéfalo e mesencéfalo, situados nos lobos temporais e frontais e             

com ligação com o tálamo, o hipotálamo e outras áreas do Sistema Nervoso Central.              

Outra estrutura envolvida no substrato neuroanatômico é o núcleo accumbens, onde ao            

ouvir uma música, há a liberação do neurotransmissor dopamina neste núcleo,           

neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer e ativador do sistema de             

recompensas no cérebro (ARAUJO; SEQUEIRA, 2013). A emoção gerada por uma           

melodia é processada nesta região, porém, por estar relacionada às experiências vividas            

pela pessoa e ao contexto cultural e social pode repercutir de formas diferentes de              

pessoa para pessoa.  

Muszkat também nos indica que o hemisfério cerebral direito é          

responsável pelo conteúdo emocional da música, como também a discriminação dos           

contornos melódicos e dos timbres. O hemisfério esquerdo além de processar o ritmo e              

a linguagem (e a música com letra), também, segundo o mesmo autor, seria responsável              

por analisar alturas e tonalidades (MUSZKAT, 2012).  

O cérebro cortical, formado pelos dois hemisférios, atua em três tempos:           

presente, passado e futuro e tem a capacidade de antecipar as coisas e musicalmente              

corresponde a harmonia musical, a criação e a composição musical (LOROÑO, 2000).            

As atividades musicais que exigem sistemas cognitivos mais avançados, como por           

exemplo, planejamento, ativam os lobos frontais (LEVITIN, 2011 et al ARAUJO;           

SEQUEIRA, 2013).  

Podemos constatar que a música além de ser processada no cérebro, afeta            

o seu funcionamento. As alterações fisiológicas com a exposição à música são múltiplas             

e vão desde a modulação neurovegetativa dos padrões de variabilidade dos ritmos            

endógenos da frequência cardíaca, dos ritmos respiratórios, dos ritmos cerebrais, dos           
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ciclos circadianos de sono-vigília, até a produção de vários neurotransmissores ligados à            

recompensa e ao prazer e ao sistema de neuromodulação da dor (SLOBODA, 2008). Por              

isso, ela é uma atividade rica e diferenciada. 

 

6. Educação musical com prazer 

 

Primeiramente, acreditamos que a educação musical não deve estar         

baseada naqueles modelos que davam ênfase a teoria e ao instrumentista, reprodutor de             

um repertório vinculado a uma tradição musical e enaltecendo questões de talento e             

apresentações musicais, mas sim a experiência direta com a vivência musical, o que             

caracteriza os métodos ativos de educação musical, que são mais significativos para nós             

(FONTERRADA, 2005). Nesta perspectiva, o aluno participa ativamente dos processos          

musicais desenvolvidos em sala de aula, o que lhe proporciona o contato com as várias               

dimensões do fazer musical. Com essas abordagens, evita-se o foco na teoria musical e              

nos exercícios descontextualizados, que muitas vezes, desestimulam a aprendizagem         

musical exatamente porque não são reconhecidos como experiências musicais válidas.  

Assim, a educação musical deve ser uma disciplina que visa expôr, debater,            

compartilhar e refletir as mais diversas abrangências da música, contribuindo para a            

formação geral do cidadão e seu processo de socialização, cooperação e autonomia.            

Através de atividades musicais, recursos audiovisuais, dentre outros, o professor          

buscará promover e despertar o questionamento crítico, o desenvolvimento da          

sensibilidade estética e artística, a imaginação, criatividade, expressividade,        

comunicação, o sentido histórico da herança cultural do próprio país e de outros, e              

questões cognitivas e psicomotoras relativas à música, de forma significante para o            

aluno. 

Podemos ressaltar a concepção aqui alinhada a do educador musical          

Hans-Joachim Koellreutter, que dizia que o objetivo da educação musical é o ser             

humano e a música um meio de comunicação para a transmissão de ideias e              

pensamentos, uma manifestação da consciência que revela e comunica o ser e estar do              

homem na cultura, e que ela contribui para o alargamento desta consciência e para a               

modificação do homem e da sociedade (KOELLREUTTER, 1997). Assim, não          

necessitamos visar um trabalho estético, mas sim explorar a imaginação e expressão,            

proporcionando o aprendizado de forma prazerosa, lembrando que a música é uma arte             

social, a qual o fazer musical com outros é a motivação, a experiência e o processo de                 

aprendizado (SWANWICK, 2014).  

Acrescento aqui, através de Santos (1990), com base na teoria de Bruner,            

propor que o professor selecione materiais que tragam consigo "sensação de prazer e             

utilidade em si mesmos" (SANTOS, 1990, p.42). Assim, quanto às atividades musicais e             

o repertório escolhido, deve-se ter o cuidado para que o professor não selecionar o que               

lhe somente interessa, impondo as suas concepções e ideias. O professor deve ser um              

orientador e um catalisador, se misturando ao grupo para uma reflexão em comum             

(LIBÂNEO, 2003) e proporcionando uma autonomia progressiva aos alunos.  

Destaco também, a importância do trabalho de desenvolvimento de uma          

escuta musical ampla, partindo de sons do meio ambiente e do próprio corpo, além de               

só focar na escuta de músicas. Dentre algumas metodologias em educação musical, a             

abordagem de Murray Schafer (1991) me soa muito interessante, pois trabalha com os             

sons de forma a ampliar e questionar o nosso universo sonoro, apresentando temas que              

fazem parte do mundo atual, como a poluição sonora e a importância de compreender a               

música contemporânea. A proposta de Schafer possibilita ao professor questionar sobre           

elementos básicos da música, ou seja, o som e o silêncio, estimulando ao aluno perceber               
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com atenção os sons que o rodeiam, oferecendo-lhe, assim, a oportunidade de refletir e              

questionar sobre eles. 

A concepção de Schafer sobre a Paisagem Sonora e como esta nos afeta             

diariamente tem fundamentação em correntes filosóficas da fenomenologia e da          

ecologia. Pela fenomenologia, que significa “tudo o que é percebido pelos sentidos ou             

pela consciência” (CUNHA, 1996, p.353), a audição é colocada como o centro de             

atividades relacionadas ao desenvolvimento musical, evidenciando a aproximação da         

proposta fenomenológica de Merleau-Ponty (1994) com as práticas metodológicas em          

educação musical que privilegiam a audição, como é o caso da proposta de Schafer. Já               

pela abordagem ecológica, onde a ideia do ciclo percepção/ação é uma constante,            

caracterizada por ser um sistema dinâmico entre a ação do percebedor e o meio,              

podemos dizer que o conhecimento é a forma de cada um agir no mundo (GIBSON;               

PICK, 2000). 

O conhecimento da realidade (aluno, meio e suas próprias possibilidades)          

contribui para definir os objetivos, estes que são formulações de mudanças que ocorrem             

no comportamento dos alunos dentro de três domínios determinados por Bloom (1973):            

o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Os objetivos cognitivos estão relacionados ao             

conhecimento e habilidades intelectuais, os afetivos referem-se aos interesses, atitudes e           

apreciação, os psicomotores são referentes as habilidades motoras. O que ensinar é            

assim determinado pelos objetivos, pelo nível de conhecimento dos alunos e pela            

natureza da aprendizagem (BLOOM, 1973).  

Sobre a complexidade que um conteúdo musical possa ter, Ilari (2003) nos            

faz refletir sobre o conceito de inteligência musical, que pode ser definido como a              

capacidade de perceber, identificar e classificar sons diversos (ILARI, 2003). A           

inteligência musical incluiria também execução, canto, movimento composição, ou seja,          

o fazer música. O educador musical deve ficar atento, pois em um grupo percebemos              

que a música é recebida de diferentes formas, por pessoas diferentes. 

Assim, no foco sobre o significado da música, ele pode ser absoluto, se             

relacionado intrinsecamente aos próprios sons e não a qualquer outro fenômeno           

externo, “quando baseado na percepção e compreensão da estrutura formal da música            

por parte do ouvinte ou expressionista quando baseado nas emoções e sentimentos            

despertados no ouvinte pelas propriedades estruturais” (TEJEIRO, 2000. p. 114), e           

passa a ser considerado “referencialista quando deriva de associações contextuais e           

extramusicais dos sons, … um veículo mediante aqueles que podem expressar-se os            

significados da sociedade.” (TEJEIRO, 2000. p. 114). Ou seja, em um mesmo grupo, um              

ouvinte pode focar mais em determinada particularidade técnica da música, enquanto           

outro percebe mais o lado emocional, a mensagem transmitida pela letra, ou se             

interesse apenas pelo gênero musical que está familiarizado. A pessoa pode combinar            

todos estes significados ou apenas considerar um ou outro. 

Uma das funções da educação musical pode ser a conscientização de           

reconhecer a própria importância da música, que vai além do gosto individual,            

ampliando o olhar do aluno para estas questões acima. 

Destacamos duas tendências da educação musical que proporcionam esta         

ampliação: 

A Tendência Criativa, que desenvolveu-se no Brasil com o movimento das           

Oficinas de Música, pois enfoca, o processo de desenvolvimento da expressão pessoal do             

aluno, questões relacionadas ao sentimento e o ensino criativo, estimulando-se a           

improvisação e composição.  

A Tendência Contextualista, que introduz o conceito de que deve-se          

considerar as inúmeras influências externas do meio, inclusive no que se refere as suas              
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diversas culturas simultâneas, a educação voltada para a terceira idade e a veiculação             

feita pela mídia de diversos elementos culturais distintos. Essa tendência se consolida            

em grande parte defendendo princípios derivados dos processos de uma educação           

musical não-formal presentes na sociedade (SANTOS, 1991), além de tentar centralizar           

a metodologia em um princípio de que o fato sociocultural seja a fonte geradora do               

processo de construção do conhecimento (SANTOS, 1991) e do planejamento          

participativo (LOPES, 1992). 

 

7. As aulas com os idosos 

 

A princípio, a direção do projeto me contratou solicitando a criação de um             

coral com os idosos e paralelamente, que também fossem realizadas atividades           

musicoterapêuticas com o grupo. Porém, após o início das atividades foram utilizadas            

propostas diferenciadas, que ganharam novas “roupagens” para o repertório escolhido          

pelos participantes. As músicas do repertório que pareciam remeter à lembranças de            

perda e tristeza (principalmente pelas letras) tiveram um ressignificado através de           

alterações de arranjo, com aceleração no andamento e através de atividades musicais            

que utilizaram os sons do corpo (incluindo a voz) como acompanhamento (percussão            

corporal e o de baixo pelos homens) e os diversos instrumentos musicais utilizados com              

eles, proporcionando sensações de capacidade, superação e percepção do novo. Desta           

forma, o projeto ganhou uma nova perspectiva, a qual houve liberdade para o fazer              

musical através dos sons do corpo, dos instrumentos musicais disponibilizados por mim            

e pela voz. Entre dificuldades individuais e progressos, as atividades desenvolvidas           

contribuíram para o resgate de memórias, coordenação motora e ritmo, ampliação da            

consciência, controle da ansiedade e de emoções, redução de sintomas depressivos,           

melhoria nas relações sociais, entre outros, muita diversão. 

 

8. Propostas de educação musical 

 

Muito das técnicas utilizadas neste trabalho com os idosos tiveram a           

influência direta ou indireta de alguns educadores musicais e/ou métodos. Adotei e            

adaptei exercícios dos livros: “Estudos de ritmo e som: preparatórios” da Cacilda Borges             

Barbosa (1996) e do “Bateria em todos os níveis” de Rui Motta, para serem executados               

com o corpo, trabalhando diversos timbres (incluindo os da boca) e a polirritmia. De              

forma indireta, cito os educadores musicais Émile Jaques Dalcrose, Carl Orff e Lucas             

Ciavatta, os quais tenho como referência no trabalho com o corpo e/ou a improvisação. 

Em Dalcroze percebe-se como ele “redimensiona a educação musical,         

concebendo-a como um treinamento que reintegre corpo e mente, pensamento e           

comportamento, pensamento e sentimento, consciente e subconsciente, gosto e         

entendimento.” (SANTOS, 1994, p. 43). Ele propôs uma educação musical baseada na            

escuta consciente, baseada no movimento do corpo, da ativação do sistema nervoso,            

com as “sensações táteis e auditivas combinadas” (DALCROZE, 1920, p. 630),           

pressupondo de que os “sons são percebidos por outras partes do organismo humano             

além do ouvido” (DALCROZE, 1920, p. 630). Enfatiza o ritmo que está em todas as               

pessoas como elemento musical experimentado com maior facilidade por todos          

(SANTOS, 1994); utiliza a “eurritmia”, que se caracteriza pela: expressão e           

conscientização do ritmo natural de cada ser, antes de abordar o ritmo externo;             

expressão da música corporal pelas relações de espaço, tempo e peso (para um deleite              

individual); criação de imagens rítmicas na mente por consequência da automatização           

de ritmos naturais do corpo; representação corporal dos valores musicais; e pela            
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capacidade, tanto de criar como responder às criações de outros. (SANTOS, 1994).            

Dalcroze também dizia que o objetivo da Eurritmia é capacitar os alunos a dizerem que               

“sentem”, que tiveram a experiência e não que “sabem”, criando neles o desejo de se               

expressarem, pois as faculdades emotivas é que despertam o desejo de comunicação            

(SANTOS, 1994, p.44). Interessante destacar essa relação de consciência, e não a de             

conhecimento, na experiência musical, a qual ele dizia que era precedida da impressão a              

nível fisiológico (de nervos, glândulas), sensorial, exigindo-se mesmo o “refinamento          

dos sentidos” (DALCROSE, 1920, p.101). 

Com a proposta do Orff, baseada na criação musical, principalmente          

através do improviso, onde a execução instrumental proporciona a oportunidade de           

uma vivência musical imediata e intuitiva, utilizando, em termos melódicos, a escala            

pentatônica, que facilita a integração do aluno no fazer musical (SANTOS, 1994). Os             

objetivos aqui são: Favorecer a expressão espontânea do aluno por meio da música,             

como uma experiência lúdica “jogando” com os sons, ritmos, pés, mãos, palavras;            

Proporcionar a vivência musical integrada (palavras, canto, movimento, instrumento) e          

efetiva; Propiciar a inter-relação dos integrantes na prática musical em grupo, seja no             

trabalho de criação como no de interpretação; Favorecer a vivência musical que engloba             

o fazer musical do próprio fazer do grupo, culminando na autoavaliação e no crescente              

domínio de habilidades (reproduzir, inventar, interpretar, grafar e ler) com os           

elementos da linguagem musical. (SANTOS, 1994). Em sua obra pedagógica foram           

previstas situações de experiência sob a forma de: rimas e recitativos, de onde são              

geradas as estruturas rítmicas e melódicas; exercícios rítmicos e melódicos, no corpo e             

com instrumentos, como eco, pergunta e resposta, complementação; conjuntos         

instrumentais, como consequência da integração das elaborações anteriores,        

recomendando-se a utilização de determinados instrumentos. Para Orff, muitas coisas          

podem gerar uma experiência musical, como um texto, uma ação, um elemento da             

natureza, uma coreografia, um fragmento instrumental (SANTOS, 1994). 

A utilização do andar ou um determinado passo para se fazer uma            

contagem musical, através da vivência corporal, construindo a noção de espaço e tempo             

de forma concreta e prazerosa, fazem do método O Passo, criado em 1996 pelo brasileiro               

Lucas Ciavatta, um excelente método para a educação musical, o qual entende o fazer              

musical como um fenômeno indissociável do corpo, da imaginação, do grupo e da             

cultura, e que utiliza como princípios a inclusão e a autonomia (CIAVATTA, 2013). O              

método pode e deve ser utilizado para todas as idades, o que o torna uma ótima                

referência também para o trabalho aqui proposto. 

 

9. Metodologia 

 

Neste trabalho busquei investigar se a idade interferia no processo de           

ensino-aprendizagem e o que as atividades musicais propostas puderam acrescentar nas           

vidas dos idosos. Foram 20 encontros, para aproximadamente 20 alunos, entre           

aposentados e viúvas, com média de 70 anos de idade, nos quais foram registradas              

observações através de relatórios semanais (após cada encontro), constando todas as           

atividades realizadas com o grupo e as dificuldades e progressos de cada participante.  
Busquei utilizar um referencial metodológico inserido na perspectiva da         

metodologia qualitativa de investigação, observando-se o ganho de forma ampla, com o            

trabalho de musicalização com este grupo, no qual o interesse maior está no processo ao               

invés do resultado, buscando documentar e interpretar a totalidade do que estava sendo             

estudado, incluindo a identificação, estudo, análise objetiva e subjetiva dos dados,           

através, não apenas da ótica de professor/pesquisador, mas também dos informantes           
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enquanto coparticipantes das informações adquiridas (GIL, 1999). Dentre estes,         

participaram/observaram o progresso do grupo: enfermeira, coordenadora, assistente        

de coordenação, professor de educação física e psicóloga. 

Além dos relatórios semanais entregues para a direção do projeto, fiz           

levantamento de dados através da interrogação direta dos alunos, cuja opinião quis            

conhecer, e como estes interpretavam suas experiências, refletindo assim, uma espécie           

de diálogo entre professor/investigador e aluno/investigado.  

 

10. Considerações finais 

 

Apesar da Educação brasileira, assim como outras áreas, sofrer em          

diversos setores com a falta de recursos humanos, financeiros, entre outros, que            

acredito não ser necessário aqui descrevê-los, o presente trabalho busca fazer uma            

reflexão da importância vasta da utilização da música, aqui em especial com a             

população idosa. 

As metodologias apresentadas como resultados de revisões bibliográficas,        

assim como a própria prática, sugerem que diferentes atividades musicais podem ser            

desenvolvidas sem necessitar obrigatoriamente do uso de instrumentos musicais         

tradicionais, o que pode ser um diferencial e ótima alternativa de se trabalhar a música               

também com os idosos, que tanto merecem um ganho de forma ampla. 

Inclusive ressalto aqui, a afirmação da Profª Sara Lawrence-Lightfoot, da          

Universidade de Harvard, que diz que à medida que as pessoas envelhecem e se movem               

para o que ela chama de "terceiro capítulo" de suas vidas, elas buscam significado e               

propósito, muitas vezes através da busca de um novo aprendizado          

(LAWRENCE-LIGHTFOOT, 2009). O estudo/prática da música pode ser uma das          

atividades mais significativas de aprendizagem ao longo da vida e uma oportunidade            

para agregar aos idosos um novo propósito, prazeroso e de múltiplos ganhos para suas              

vidas. 
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Resumo: O estudo investiga a relação da música com o ser humano através do histórico de modelos                 

ocidentais de ensino de música, abordando a seguinte questão: quais são os antecedentes históricos de               

transmissão de conhecimento musical que fundamentam e estruturam os modelos atuais de educação             

musical no Brasil? O objetivo do estudo é trazer uma reflexão para educadores musicais sobre quais                

seriam as bases históricas que fundamentam os processos atuais de ensino e aprendizagem da música no                

Brasil. Os procedimentos metodológicos do estudo partem de um procedimento técnico pertinente à             

pesquisa bibliográfica. Através de breve revisão de literatura: (a) descrevem-se conceitos e hipóteses da              

relação da música com o ser humano; (b) apontam-se eventos referentes à formalização dos processos de                

educação musical no Ocidente; e (c) tecem-se considerações reflexivas.  

 

Palavras-chave: História da educação musical ocidental. Origens e funções da música. A relação da              

música com o ser humano. 

 

1. Introdução 

 

O estudo aborda a relação da música com o ser humano através do             

histórico de modelos ocidentais de ensino de música, que fundamentam e estruturam a             

maioria dos currículos de educação musical no Brasil. Busca-se investigar a seguinte            

questão: Quais são os antecedentes históricos de transmissão de conhecimento musical           

que fundamentam e estruturam os modelos atuais de educação musical no Brasil? 

O objetivo geral do estudo é trazer uma reflexão para os educadores            

musicais sobre quais são as bases e fundamentações históricas presentes nos processos            

atuais de ensino e aprendizagem da música. Especificamente: (a) descrevem-se          

conceitos e hipóteses da relação da música com o ser humano; (b) apontam-se eventos e               

marcos referentes à formalização dos processos de educação musical no Ocidente; e (c)             

tecem-se considerações reflexivas.  

Os procedimentos metodológicos do estudo partem: (a) de uma natureza          

básica, com intuito de colher informação para reflexões, possibilidades e alternativas           

para potencial aprimoramento do ensino da música; (b) de uma abordagem qualitativa            

de interpretação das questões inerentes à literatura revisitada; (c) de um objetivo            

exploratório de conteúdo histórico ponderativo; e (d) de um procedimento técnico           

pertinente à pesquisa bibliográfica. 
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Para interpretação dos dados, propõe-se o método científico        

fenomenológico (HUSSERL, 2001) como forma crítica de pensamento, onde a          

significação do objeto do estudo interage com a ótica intencional do educador musical             

enquanto pesquisador no seu cotidiano docente. Através de breve revisão de literatura,            

investigam-se as hipotéticas origens da música, sua relação com a humanidade, suas            

funções sociais e eventos de transmissão de conhecimento musical no Ocidente. 

 

2. Relação da música com o ser humano 

 

O ser humano atual deriva de aprimoramentos evolutivos da espécie          

Homo sapiens. Há evidências de instrumentos musicais que datam de cerca de 40.000             

anos, sendo atribuídos às subespécies Homo sapiens sapiens e Homo sapiens           

neanderthalensis (FINK, 1997; CONARD et al, 2009). Especula-se que, neste período           

que retoma a meados da última Era Glacial, desenvolveu-se a comunicação entre os             

seres humanos com o surgimento de várias linguagens: gestual, verbal, visual e musical,             

dentre outras. Caracteriza-se a música de então como uma forma de expressão,            

comunicação ou linguagem.  

Hipóteses sobre a origem da música nunca puderam ser comprovadas,          

entretanto a existência da música em todas as sociedades humanas parece evidente. Em             

1995, na Eslovênia, no Sítio Arqueológico Divje Babe, foi encontrada uma flauta do             

período Paleolítico, feita com osso de urso-das-cavernas, datada de cerca de 40.000            

anos a.C. (FINK, 1997). 

Não há um consenso em relação às origens da música. Provavelmente, ela            

veio a existir por ser uma forma útil e agradável de expressão e comunicação.              

Independentemente de polêmicas quanto às suas origens, sua relevância no          

desenvolvimento sociocultural da humanidade vem captando a atenção de estudiosos.          

Com o intuito de explicar as origens da música, algumas teorias foram elaboradas             

(ÁLVARES, 2015). 

A teoria da evolução propõe que a música teria se desenvolvido a partir             

dos instintos sexuais, aprimorando as estratégias para a propagação da espécie. Gaston            

(1968) indica que a música teria se desenvolvido graças à evolução biológica do córtex              

cerebral, que promoveu a supressão da raiva e da hostilidade, possibilitando, assim, o             

convívio social. Tal aperfeiçoamento teria também influências no desenvolvimento         

endócrino feminino, o qual permitiu que a mulher primitiva se libertasse de seus             

instintivos ímpetos sexuais ao optar pela seleção de um único parceiro para o             

acasalamento. De tais aprimoramentos surgiria a família como alma mater da           

sociedade, onde a música de então teria sido gerada.  

A teoria da evolução propõe que a música teria se desenvolvido a partir             

dos instintos sexuais, aprimorando as estratégias para acasalamento e favorecendo a           

propagação da espécie. Adeptos dessa teoria citam os sons emitidos por pássaros            

durante o cortejo como referência. Os sons musicais teriam, então, a função de sedução              

rumo à cópula. Apesar de a música atual poder expressar sentimentos de amor e paixão,               

parece não haver evidências que validem tal hipótese. Críticos dessa teoria argumentam            

que os pássaros cantam também fora do período de acasalamento. Ademais, se ela fosse              

pertinente, as músicas de culturas primitivas contemporâneas deveriam ser         

primariamente músicas de acasalamento, o que não é o caso. Outro forte argumento             

contrário é a inexistência de músicas de acasalamento dentre outros primatas atuais. 

A teoria do ritmo propõe que a música teria se desenvolvido a partir do              

movimento e da dança. Indiscutivelmente, a música acompanha a dança na grande            

maioria dos ritos culturais, quer seja vocal ou instrumental. Porém, o fato de ambas              
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serem usualmente concomitantes torna impossível definir qual originou qual. Teria o           

ritmo do movimento corporal originado a música ou vice-versa? 

A teoria de música de trabalho propõe que a música teria se desenvolvido             

como instrumento de coordenação para o trabalho coletivo. Esta teoria é, por vezes,             

atribuída ao economista Karl Bücher (1847-1930) e pode ser considerada como uma            

ramificação da teoria do ritmo, desta vez associada ao movimento coordenado para o             

trabalho sincronizado. Embora haja coerência no pressuposto de que a música pode            

estimular a produtividade, não há respaldo para justificar que esta tenha sido sua             

função primordial. 

A teoria da imitação propõe que a música teria se desenvolvido a partir da              

imitação dos sons da natureza e dos animais, tendo como base o fato de que alguns                

pássaros emitem sons em alturas fixas e utilizam intervalos melódicos que se repetem.             

Outras linhas de pensamento, entretanto, contrapõem-se, afirmando que músicas de          

culturas primitivas não imitam o canto dos pássaros e os sons que estes emitem são               

simplesmente reflexos biológicos instintivos, ao passo que a música humana é           

proposital, conceitual e estética. 

A teoria da expressão propõe que a música teria se desenvolvido a partir             

da fala emotiva. Adeptos desta teoria alegam que a fala, carregada de significado             

emotivo, adquiriria características musicais tais como altura e ritmo. Críticos, porém,           

argumentam que a fala carregada de expressão emotiva não tem nenhuma função            

musical e configura-se, meramente, em discursos momentâneos de emoções sem          

significado artístico-musical; 

A teoria da fala melódica propõe que a música teria se desenvolvido a             

partir de acentuações e entonações da fala. Pode ser também considerada como uma             

variação da teoria da expressão. Segundo essa concepção, as melodias surgem da fala             

empolgada de recitativos. Contudo, o recitativo pode ser considerado uma ramificação           

aprimorada da fala, sem caráter primitivo e, portanto, posterior ao surgimento da            

música; 

A teoria do acalanto materno propõe que a música teria se desenvolvido a             

partir da criação de melodias para embalar os bebês, pressupondo que povos ancestrais             

teriam comportamentos maternais similares aos contemporâneos, o que não         

necessariamente procede. 

A teoria da comunicação, ou teoria de sinais, propõe que a música teria se              

desenvolvido como uma ferramenta de comunicação à distância. Porém, a emissão           

desses códigos sonoros revela uma certa sofisticação na linguagem, o que,           

provavelmente, não ocorreria naquele momento pré-histórico. 

A teoria da comunicação com o sobrenatural propõe que a música teria se             

desenvolvido como veículo de conexão religiosa com os deuses. Porém, a mesma crítica             

anterior procede. 

Merriam (1964) delega à música a função de amálgama social. De acordo            

com Freire (2011), Merriam realizou uma classificação das funções sociais da música,            

que resultou em dez categorias principais:  

 

1) função de expressão emocional; 2) função de prazer estético; 3) função de             

divertimento; 4) função de comunicação; 5) função de representação simbólica;          

6) função de reação física; 7) função de impor conformidade às normas sociais;             

8) função de validação das instituições sociais e dos rituais religiosos; 9) função             

de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura; 10) função de            

contribuição para a integração da sociedade (FREIRE, 2011, p. 30). 
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Em relação à diferenciação entre música e linguagem, Nettl (1975) sugere           

que, enquanto a linguagem evolui na construção de vogais e consoantes em palavras, a              

música, paralelamente, evolui na construção de alturas determinadas em intervalos          

melódicos. A música, então, relacionar-se-ia como linguagem em três estágios: (a)           

linguagem e música não diferenciadas; (b) diferença nítida entre música e linguagem; e             

(c) criação de estilos musicais. Dowling e Harwood (1986) sugerem que o            

desenvolvimento de estilos musicais funciona como propulsor de uma identidade          

sociocultural. 

Para Sloboda (1985), a música foi criada como uma ferramenta útil para a             

perpetuação da memória cultural coletiva das sociedades arcaicas e também como           

estruturação de códigos de conduta social. Desse ponto de vista, ela seria essencial para              

a sociedade, mas não necessariamente para o indivíduo. Em outras palavras, uma            

pessoa poderia viver sem música por um longo período de tempo sem definhar, mas              

uma sociedade sem música se desmantelaria. 

O que diferencia o ruído da música ou da arte musical? Toda criança             

parece saber o que é música, entretanto não sabe, necessariamente, definir seu conceito,             

mas reage cognitivamente, cinestesicamente e/ou afetivamente a estímulos        

sonoro-musicais. Radocy e Boyle (1988) definem como música um som que: (a) seja             

criado ou manipulado pelo ser humano; (b) seja reconhecido como música por um             

grupo de indivíduos; e (c) tenha uma função social. 

 

3. Eventos de Transmissão de Conhecimento Musical no Ocidente 

 

Embora a palavra música seja, etimologicamente, ligada à expressão         

arcaica Mousikê, o moderno conceito ocidental de música difere do conceito grego de             

Mousikê Techne, expressão que se refere a um conjunto de artes praticado pelas Musas,              

mitologicamente filhas da deusa da memória e responsáveis pela propagação e difusão            

da cultura através de um elemento comum e permeado: o ritmo. A música, para ser               

constituição de memória, como identidade, cria e recria o real (nossa realidade). Para             

nós, é impossível escapar do real (physis ou, em outro termo, espaço), bem como não se                

expressar nele e ele não se expressar em nós (logos). Assim, mais que apenas temporal,               

a música é espaço, é concreta e, portanto, espaço-tempo. O Aedo Homérico, misto de              

trovador repentista da proto-história, utilizava-se do Mousikê como via de transmissão           

oral da cultura e história de seu tempo.  

 

Nesse contexto é que se insere a Grécia dos aedos, cantores que se             

acompanhavam com a lira de quatro cordas, dos nomoi, cantados com           

acompanhamento das apolíneas cítaras (instrumentos de cordas), e dos         

ditirambos, entoados com o auxílio dos aulos (instrumentos de sopros). [...]           

Ditirambo era um dos nomes do próprio Dioniso, nome que foi dado ao gênero              

de cântico coral (KERÉNYI, 2005, p. 262). 

 

Por volta dos séculos VIII e VII a.C., o conceito que originalmente exprime             

o ideal educativo grego é o de aretê, originalmente formulado e explicitado a partir dos               

poemas homéricos e entendido como um atributo que significava a coragem e a força de               

enfrentar todas as adversidades, sendo uma virtude a que todos aspiravam. O            

alargamento do ideal educativo de aretê, representando os fins do período homérico            

(1150-800 a.C.), surgiu exprimindo-se então pela palavra kalokagathia (kalos kai          

agathos), significando belo (kalos), bom (agathos) no sentido moral de virtuosidade.           

Platão (428-347 a.C.) dava-lhe uma conotação política e aristocrática ligada à cidadania,            
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enquanto Aristóteles (384-322 a.C.) à intelectualidade e à capacidade de viver de acordo             

com as máximas potencialidades da pessoa  (JAEGER, 1995, p. 15; 319; 420) 

Por volta do século V a.C, para alcançar tal objetivo educacional, nasce            

provavelmente projeto o primeiro projeto-político-pedagógico (PPP) da Antiguidade: a         

Paidéia. Para Jaeger (1995), os gregos deram o nome de paidéia a "todas as formas e                

criações espirituais e ao tesouro completo da sua tradição, tal como nós o designamos              

[...] pela palavra latina, cultura." (JAEGER, 1995, p. 1). A ampliação do conceito fez com               

que ele passasse também a designar o resultado do processo educativo que se prolonga              

por toda vida, muito para além dos anos escolares (MARROU, 1966, p. 158). Ao              

conceituar-se paideia, é mister que: 

 

[...] não se possa evitar o emprego de expressões modernas como civilização,            

tradição, literatura, ou educação; nenhuma delas coincidindo, porém, com o que           

os Gregos entendiam por Paideia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir             

um aspecto daquele conceito global. Para abranger o campo total do conceito            

grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez (JAEGER, 1995, p. 1). 

A educação antiga não era um sistema desenvolvido nem rigidamente          

definido. Em geral, até aos sete anos, as crianças eram educadas no gineceu, na              

companhia da mãe e das outras mulheres da casa. Depois dessa idade, as meninas              

continuavam em casa, onde aprendiam os trabalhos domésticos e música. Para os            

meninos, entre os 7 e os 14 anos, além dos professores de ginástica (paidotribés) e dos                

de música (kitharistés), no final do século V a.C. surge a figura dos grammatistés para               

ensiná-los a ler e a escrever.  

Aproximadamente com 16 anos de idade, os rapazes interrompiam os          

estudos literários e musicais e ficavam livres dos cuidados do pedagogo, que            

transportava a bagagem e a lanterna para iluminar o caminho, simbolizando uma            

metáfora referente à luz do conhecimento (vide Figura 1). A educação da palestra era              

então substituída pela do ginásio, onde cultivavam a harmonia do corpo e do espírito,              

passeavam nos jardins dialogando com os mais velhos e com eles aprendendo a             

sabedoria e a arte de discutir as ideias, muitas dessas ideias expressas em poemas e               

recitativos líricos. Depois dos 20 anos, o jovem tinha dois anos de preparação militar,              

finda a qual se tornava cidadão. (JAEGER, 1995) 

 

 
Figura 1 - O escravo pedagogo (SOARES, 2019) 

 

 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.1 – Educação Musical  e Musicologia  – p.27 



Reflexões em Educação Musical 

Eles [os professores de música] familiarizam as almas dos meninos com o ritmo             

e a harmonia, de modo a poderem crescer em gentileza, em graça e em              

harmonia, e a tornarem-se úteis em palavras e acções; porque a vida inteira do              

homem precisa de graça e de harmonia (PLATÃO apud MONROE, 1979, p. 49); 

Possuindo algum conhecimento dos poemas de Homero, que muito cedo, sem           

dúvida, se tornaram “clássicos”, o menino devia acumular, antes de tudo, um            

repertório de poesias líricas, se quisesse tornar-se um dia capaz de participar            

honrosamente dos banquetes e de passar por um homem culto." (MARROU,           

1966, p. 75)  

O conceito ou doutrina de Ethos tratava das reações comportamentais          

diante de estímulos musicais, sendo uma das bases educativas da Paideia. Tal conceito             

estendeu-se até a doutrina dos afetos na época barroca e permanece nos dias de hoje,               

através da conceituação do muzak como uma forma de música para acalmar e             

distensionar, vulgarmente conhecida como música de elevador. Também podemos         

associá-lo às fundamentações contemporâneas da musicoterapia e, ainda a estratégias          

atuais de comunicação e argumentação verbal fundamentais na trilogia greco-arcaica de           

ethos, pathos e logos, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Ethos, pathos e logos (SBP,2019) 

 

No Quadrivium, modelo curricular de ensino das artes liberais da          

Antiguidade à Idade Média, a música partilhava com a aritmética o campo de estudo              

dos números e suas proporções, sendo a música o fenômeno prático natural (technê) e a               

aritmética a vertente teórica de raciocínio (episteme). O estudo da música de então             

adquire, pois, um caráter teórico intrinsecamente ligado à acústica e parte de um             

currículo de ensino superior voltado à apreensão da verdade para a realidade da época.              

Para Boécio (489-524),: “[...] se o investigador carece dessas quatro partes [Aritmética,            

Geometria, Música e Astronomia], não poderá encontrar o que é verdadeiro, e sem essa              

especulação da verdade nada pode ser retamente sabido […] Este, pois é o Quadrivium”              

(BOÉCIO, 1872, s/n), ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Quadrivium (ESCOLA DE ARTES LIBERAIS, 2019) 

 

O ensino da música, sob um viés da prática interpretativa e criativa, ou             

seja, tocar, cantar, compor e orquestrar, passa a fazer parte curricular da Schola             

Cantorum, a partir do século IV, seguindo o modelo educacional do Orfanotrófio de             

Constantinopla e oferecendo um currículo prático de ensino da música voltado para a             

criação e execução da música sacra. Na Renascença, a partir de 1537, surgem os              

primeiros conservatórios, primeiramente, em Nápoles (vide Figura 4) e,         

posteriormente, em Veneza, que serviriam de moldes aos conservatórios atuais. Em           

1795, é fundado o Conservatório de Arte Dramática de Paris, e, em 1848, o Imperial               

Conservatório de Música, no Brasil.  

 

 

Figura 4 - Conservatório de Nápoles (HARVARD MAGAZINE, 2019) 

 

O Decreto nº 238, expedido em 27 de novembro de 1841, autorizou a Sociedade              
Musical de Beneficência a criar e manter o Conservatório Imperial de Música, através             
da extração de duas loterias anuais. Somente com o Decreto nº 496, de 21 de janeiro de                 
1847, formulou-se um plano que o fixou ao Estado que, dentre suas funções, deveria              
nomear professores e fixar-lhes os vencimentos. A inauguração do Conservatório de           
Música somente aconteceu em 13 de agosto de 1848 e sua instalação se deu em uma das                 
salas do Museu Nacional (AUGUSTO, 2010, p. 68-69). 
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4. Considerações finais 

 

Ao rever as hipóteses e teorias das origens e das funções da música na              

sociedade e suas relações com o ser humano, convidamos o educador musical a refletir e               

a reavaliar suas práticas referentes às peculiaridades e potencialidades da música no            

ensino escolar, bem como a formação universitária que o capacita para tal magistério. 

O histórico ocidental de modelos de educação musical pode nos          

contextualizar e trazer reflexões sobre a herança sociocultural e sobre a contextualização            

do porquê ensinamos música nas escolas atualmente em tradicional modelo          

conservatorial, por via de regra, fragmentado em disciplinas quase que autônomas. Por            

outro lado, paralelamente à vigência do modelo conservatorial, a música nativa e            

popular continua a ser aprendida e ensinada, majoritariamente, de modo informal e em             

rede, sem a tradicional relação professor-aluno (GREEN, 2002). Atualmente, a          

curiosidade acadêmica parece encontrar curiosidade, motivação e fomento para         

investigações nesta forma não canônica de aprendizado da música elementar, como           

fonte de renovação e referencial pedagógicos.  

Há modelos de transmissão de conhecimento musical anteriores ou         

alternativos ao conservatorial que podem ser redescobertos e úteis para gerar propostas            

renovadoras para o ensino de música hoje nas escolas brasileiras? Podem-se resgatar            

modelos integrados de aquisição e transmissão de conhecimento? Para estas questões,           

convida-se ao educador musical vir à tona da imersão cotidiana de sua sala de aula e                

refletir sobre arquétipos históricos da educação musical ocidental em prol de um            

desejável aprimoramento de suas práticas pedagógicas atuais. Reflexão, esta, embasada          

na concepção de Schön (1995), onde se demonstra o processo de reflexão-na-ação,            

mecanismo que se desenvolve numa série de momentos, sutilmente combinados numa           

habilidosa prática de ensino. 

Para contextualizar os modelos de educação musical presentes hoje no          

Brasil, torna-se imprescindível o estudo da história da Educação Musical Ocidental. A            

partir desta breve retrospectiva histórica, neste estudo apresentada, podemos identificar          

raízes do modelo conservatorial que norteiam nossas estruturas curriculares, tanto do           

bacharelado quanto da licenciatura em Música, bem como sua inserção na conjuntura            

sociocultural do nosso sistema educacional. 

Como alternativa ao modelo conservatorial presente nos currículos        

universitários, autores contemporâneos (GREEN, 2002; ÁLVARES, 2016) investigam os         

processos de aprendizagem informal, cujas características diferem daquelas dos         

modelos conservatoriais ou formais. Nos modelos formais, o ensino é estruturado em            

disciplinas, fragmentando o conhecimento unitário. Após essa fragmentação,        

suceder-se-ia a síntese do conhecimento global, porém nem sempre isso ocorre. Nos            

modelos informais, todavia, o conhecimento é comumente transmitido de forma          

integralizada, não compartimentalizada ou fracionada. 

Cabe-nos, portanto, uma reflexão de como nós, professores de Música,          

podemos nos beneficiar dos processos de aprendizagem informal da música, presentes           

na disseminação da música popular brasileira, onde muitas vezes fomos e ainda somos             

ouvintes ativos e/ou intérpretes sagazes em preciosos momentos de nosso crescimento           

artístico. Trazendo na bagagem a retrospectiva reflexiva dos processos de transmissão           

de conhecimento musical pertinente à nossa cultura ocidental e sob a luz da lanterna de               

nossas vivências passadas em um país rico em musicalidade e arte, podemos também             

nós, professores de música, educadores musicais, ser a metáfora da luz do            

conhecimento musical a iluminar a pedagogia artística brasileira contemporânea. 
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Resumo: O artigo discorre sobre alguns desafios encontrados em escolas de ensino básico tanto              

públicas como privadas. Discutimos como preconceitos raciais, religiosos e relativos a gênero            

interferem na vida escolar. Abordamos a dificuldade da convivência com as diferenças humanas,             

utilizando o conceito da educação musical na diversidade para o entendimento de que a diferença é                

parte, e não uma distorção, da natureza humana. Debatemos a inclusão de alunos com deficiência e os                 

problemas gerados pelo discurso da medicalização presente no ambiente escolar. Refletimos sobre            

possíveis caminhos para enfrentar estes desafios e tornar a escola um caminho de empoderamento              

social a partir da proposta da Pedagogia Simbólica Junguiana de Byington, das ideias de McNiff,               

Nordoff e Robbins. 

 

Palavras-chave: Escola. Diversidade. Movimentos sociais. Símbolo. 

 
Em muitas escolas de ensino básico, sejam públicas ou privadas,          

encontramos ambientes conflituosos de convívio. Grande é o número de professores           

afastados por problemas de saúde resultantes de um ambiente de trabalho tenso, às             

vezes violento, com alunos desinteressados e com alto índice de repetência. Além            

destes problemas enfrentados pelos docentes, encontramos também um alto índice          

de evasão escolar. De acordo com o Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das              

Metas do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2018), produzido pelo Instituto           

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Brasil tem            

cerca de 900 mil jovens, entre 15 e 17 anos, que ingressaram na escola em idade                

adequada, mas que abandonaram os estudos. (BRASIL, 2018). Quantas crianças e           

adolescentes trocam a escola pelo tráfico de drogas? Será que eles já não acreditam              

que a escola poderá garantir um futuro promissor? Como a vida escolar contribui             

para o futuro de nossas crianças, principalmente as mais pobres? Infelizmente a            

pobreza e a desigualdade social, que cercam a vida de muitos brasileiros, legitam a              

desesperança e o abandono da vida escolar. Segundo o Instituto Nacional de Estudos             

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira a maior discrepância no sucesso escolar           

ocorre entres os 25% dos brasileiros mais ricos e os 25% mais pobres (BRASIL, 2018). 

O movimento LGBTQIA defende a livre expressão sexual        
1

(NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013) e isto tem, aos poucos, contribuído para mudança           

de comportamentos no ambiente escolar. No entanto, de modo geral, estes           

comportamentos ainda são frequentemente considerados desviantes e são tratados         

com hostilidade. Conflitos aparecem quando o rapaz decide vestir saia, e não calça,             

exigindo o direito de sua escolha sexual. Esta questão se torna ainda mais grave              

quando jovens que não se percebem heterosexuais sabem através da mídia do            

assassinato de um gay, travesti, bissexual, travestis ou do “estupro educativo” de uma             

mulher lésbica.  O  movimento feminista tem conquistado cada vez mais espaços para 

1
No livro utilizado como referência os autores utilizam o termo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e               

Transexuais). Porém, tendo em vista o ritmo acelerado dos movimentos relativos à expressão sexual,              

este termo sofreu uma nova mudança: LGBTQIA (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais,            

Transgêneros, Queers, Intersexuais e Assexuais.  
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as mulheres que lutam pelo fim da desigualdade de gênero (BIROLI, 2018; DAVIS,             

2017) encontrada, por exemplo, na administração doméstica, nas relações de trabalho           

ou no baixo índice de participação feminina em cargos políticos. No entanto, apesar             

dos direitos conquistados, estamos distantes de uma situação de igualdade de direitos            

entre homens e mulheres. Ao contrário, testemunhamos um aumento do estupro e do             

feminicídio em nosso país. De que maneira isso interfere na vida escolar? Será que              

uma menina que tem como referência mulheres em situações sociais desvantajosas           

vai ter a escola como um espaço de seu empoderamento?  

O movimento negro também tem lutado por direitos desta população,          

mas ainda constatamos preconceitos, violência e falta de oportunidades que levam os            

afrodescendentes à situação de marginalização social (DAVIS, 2017). Segundo o          

relatório do INEP (BRASIL, 2018) as desigualdades raciais se manifestam nas           

diferenças de oportunidades de sucesso educacional entre os adolescentes brancos e           

os negros. Não podemos esquecer a interferência do tráfico de drogas e das milícias              

na vida dos moradores de comunidades menos favorecidas que, de modo geral, são             

habitadas por maioria negra. Isto tem contribuído acentuadamente para que jovens           

abandonem a vida escolar, uma vez que eles passam a atuar em atividades ilegais              

desenvolvidas por traficantes e milicianos.  

Infelizmente o discurso médico também tem se apropriado do espaço          

escolar. Em nenhuma época da história da humanidade tivemos tantos diagnósticos           

psiquiátricos como na atualidade. Segundo Amarante, “Quando falamos em         

desmedicalização, não estamos falando em diminuição do medicamento, e sim na           

diminuição do papel da medicina. Queremos diminuir a apropriação que a medicina            

faz da vida cotidiana, o discurso médico sobre a vida. Isso não conseguimos.”(2014,             

p.17). Nas escolas, observamos professores que descrevem o comportamento de seus           

alunos como patológicos e chegam, muitas vezes, a aventar diagnósticos para os            

alunos, mas sem, no entanto, saber lidar com o problema em questão. O             

enquadramento de alunos em categorias supostamente patológicas tem trazido mais          

danos do que benefícios à vida escolar. Por exemplo, observamos um crescente uso de              

drogas entre jovens de todas as classes sociais. No entanto, quando estes jovens são              

acolhidos em serviços de saúde e assistência social, raramente a escola é parte do              

processo de acolhimento deste jovem. A escola não demonstra estar preparada para            

lidar com este problema e, muitas vezes, o jovem, após o envolvimento com drogas,              

não retorna à escola. 

Além dos problemas já discutidos, vemos também um momento de          

grande intolerância religiosa em nosso país com espaços religiosos sendo atacados           

por grupos que se opõem à diversidade de religiões. De que maneira isto afeta a vida                

escolar? Quais estratégias podemos utilizar para democratizar nossos espaços         

educacionais? O que devemos fazer para evitar que crianças e adolescentes que            

pertencem a uma religião discriminada não precisem esconder suas crenças e           

devoção a fim de não sofrerem assédio, ou mesmo violência física? E o ateu? Ele ou                

ela são aceitos, respeitados, na escola?  

Nos dias de hoje, defendemos a inclusão de pessoas com deficiência nas            

escolas regulares, mas, como afirma Kuenzer (2002), presenciamos um processo de           

inserção social caracterizado por uma inclusão excludente. Alvares e Amarante (2016)           

propõem uma educação na qual a diferença é vista como uma manifestação e não              

distorção da natureza humana. Acreditamos que o conceito de educação musical na            

diversidade nos auxilia a entender melhor a complexidade dos problemas brasileiros           

na atualidade que são refletidos na vida escolar e, nos incentiva a buscar estratégias              
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para lidar com estes desafios. Afinal, como discutido acima, a inclusão social            

excludente, como definida por Kuenzer, vai além da existência de um diagnóstico ou             

existência de uma deficiência. A exclusão é um reflexo da história brasileira            

caracterizada por um percurso marcado por desigualdade e conflitos sociais. 

 

Perspectivas para uma escola emancipadora 

 

Diante deste complexo quadro abordado que ilustra alguns dos desafios          

da vida escolar, gostaríamos de refletir sobre possíveis maneiras de lidar com estas             

questões. No entanto, não temos a pretensão de solucionar estes problemas, uma vez             

que eles refletem um processo histórico de descuido social.  

Segundo Byington (2017), renomado psiquiatra, psicoterapeuta,      

educador, historiador e defensor da vivência criativa na Educação e na Saúde: 

 

Há muitas características em comum entre a Pedagogia Simbólica Junguiana          

e outras correntes da pedagogia moderna, pois praticamente todas         

identificam e se propõem a ultrapassar as limitações do ensino tradicional,           

tais como a separação entre sujeito e objeto, o excesso de verbalizações sem a              

vivência correspondente, a alienação do ensino do trabalho e da coletividade,           

e o desinteresse crescente pelo aprendizado e a cultura (p. 18). 

 

De acordo com Byington (2017), no final do século XVIII, ocorreu a            

separação entre ciência e religião e, com isto, aquilo que se relacionava com a              

objetividade passou a ser equacionado com a verdade e, por outro lado, tudo que              

estava associado à subjetividade, passou a ser visto como erro. Ele acredita que             

precisamos resgatar, dentro do pensamento científico, a interação subjetivo-objetivo.         

Para tanto, Byington enfatiza a importância da vivência em educação, pois segundo            

ele o que se aprende (ou ensina) apenas de forma racional é desprovido de um               

significado mais profundo, sendo rapidamente esquecido: 

 

(...) o que precisamos é resgatar a interação subjetivo-objetivo e a vivência de             

Totalidade proporcionada pelo processo de elaboração simbólica,       

coordenado sistematicamente pelo Arquétipo Central do Self. Nossa        

proposta é transcender a Filosofia da Ciência Materialista,        

utilizando, para isso, o humanismo da Ciência Simbólica. (grifo do          

autor, p.67)  

 

Alvares (ALVARES; AMARANTE, 2016) em seu trabalho com pessoas         

em sofrimento psíquico, destaca a importância de estar atento aos símbolos que            

surgem durante o processo de ensino e aprendizagem. Ela relata a experiência de             

uma aluna que pediu para dançar a flor de lótus em um momento de sua vida em que                  

superava grandes desafios pessoais e emocionais. Esta flor nasce no lodo, atravessa a             

água e desabrocha fora da água. Ao preparar sua performance a aluna solicitou que              

todos integrantes do grupo olhassem para ela. Para ela, o olhar dos colegas era              

fundamental, só assim conseguiria dançar a flor. Em nossas discussões em sala de             

aula os alunos relacionaram a flor de lótus ao preconceito que sofrem por terem              

diagnósticos psiquiátricos. Falaram sobre a necessidade de superar as barreiras          

impostas e a importância do grupo neste processo. 

Santos de Lemos (2018) relata a experiência do uso de uma história que             

escreveu para trabalhar com a inclusão de uma criança surda em sua classe. Segundo              

ela, apesar do destaque dado à inclusão, o professor encontra na prática poucos             
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recursos para trabalhar as identidades e as particularidades dos alunos com           

deficiência. Sua história, O Mundo Interestelar , surgiu da necessidade de sensibilizar            

seus alunos e ajudá-los a compreender a vida de uma pessoas surda. A história foi               

escrita a partir de observações da interação da turma que incluía uma criança surda.              

Além de trabalhar conteúdos musicais, a história ensina aos alunos sem deficiência a             

perceber melhor a experiência da surdez. Segundo a autora, a história foi uma             

ferramenta muito eficaz para trabalhar tanto conteúdos musicais como aprimorar a           

interação da turma. 

McNiff (2004), arteterapeuta, afirma que as Artes têm um papel na cura            

por propiciar uma ação assertiva que oferece uma alternativa para a resignação            

passiva à psicopatologia e à disfunção pessoal. Para McNiff , cura não implica            
2

necessariamente o fim da doença ou conflito, mas indica a capacidade da pessoa lidar              

com sua doença, ou conflito, e ter um ganho pessoal com isto. Segundo o autor, a Arte                 

pode curar onde quer que seja praticada e sua capacidade transformadora se            

potencializa quando o trabalho é desenvolvido em grupo. Portanto, a cura, para            

McNiff, não ocorre apenas através do processo terapêutico, mas também no processo            

criativo e artístico. Isto reforça a importância da Arte como um potencial instrumento             

transformador de situações que envolvem conflitos humanos. 

Paul Nordoff e Clive Robbins foram musicoterapeutas pioneiros que         

desenvolveram um trabalho excepcional ao mostrar o potencial de crianças          

consideradas sem capacidade de desenvolvimento. Muitos casos relatados pelos         

musicoterapeutas foram pesquisados em instituições de isolamento, ou seja, em          

espaços onde as crianças ficavam sem contato direto com familiares e com o mundo              

exterior. Nordoff e Clive (1979) desenvolveram o conceito de music child que descreve             

como o fazer musical permite um desenvolvimento global da personalidade:  

 

A música torna-se uma esfera de experiências, um meio de intercomunicação           

e a base para atividade na qual crianças com deficiência podem encontrar            

liberdade, em diversos níveis, para as dificuldades derivadas das deficiências          

que restringem suas vidas. Como tal, a música possui capacidades inerentes           

que desencadeiam um contato único e significante em crianças com          

deficiência. Desta forma, cria-se um espaço do experienciar que gera          

engajamento, desenvolvimento da personalidade e integração individual e        

social destas crianças. (p.16) 

 

Acreditamos que a Educação Musical pode contribuir com        

desenvolvimento global da personalidade da mesma forma que na Musicoterapia. A           

música facilita o diálogo entre grupos contribuindo com a desconstrução de           

preconceitos e a construção de interações sociais mais positivas. Através do uso do             

símbolo no processo de ensino-aprendizagem musical podemos encontrar meios de          

trabalhar a aceitação da diversidade humana que é um desafio para os educadores. A              

sociedade brasileira se caracteriza por condições sociais que geram preconceitos e           

conflitos. Precisamos estar atentos para que nossos jovens não incorporem          

identidades sociais marginais e que encontrem na escola um caminho de           

empoderamento social.  

 

 

 

2
Em inglês cura pode ser traduzida por healing, cura em seu sentido mais subjetivo como descrito no                  

texto, ou curing que significa a extinção de uma doença. 
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Resumo: O presente trabalho propõe a observação dos fundamentos do ensino coletivo de guitarra no               

projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro chamado Escola de Música de               

Manguinhos. Através da perspectiva da educação musical na diversidade investigamos a participação da             

pessoa com deficiência no processo de ensino-aprendizagem. Esta pesquisa tem como questão central             

observar se os princípios do ensino coletivo aplicados no projeto podem desenvolver uma visão mais               

solidária e respeitosa pelas diversas formas de estar no mundo. 
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1. Introdução 

 
O ensino coletivo é uma metodologia utilizada para os mais variados           

interesses da sociedade sendo amplamente utilizada na rede de ensino regular e em             

vários outros ambientes de aprendizado. Em geral, o ensino coletivo propõe atividades            

que visam envolver todos os alunos em um único processo e considera fatores como              

idade, nível de conhecimento do assunto ou algum outro para a organização de suas              

turmas. Ao partir desta orientação, acredita-se que seria possível atender a todos de             

maneira mais democrática, organizada e eficiente. Apesar de suas estratégias bem           

intencionadas, o ensino coletivo tem grandes dificuldades em lidar com a diversidade de             

características que formam o homem e influenciam diretamente o processo de           

ensino-aprendizagem. 

Tradicionalmente o ensino de música acontece de forma individual em          

uma relação entre o professor e seu aluno. Apesar de parecer plausível que esta              

modalidade contemple todos os variáveis presentes no processo de         

ensino-aprendizagem, não é assim que sempre acontece. Mesmo através de uma relação            

individual, o usual é a transmissão de conhecimento a partir da utilização de métodos              

prontos que não consideram as diferenças e características dos alunos, gerando os            

mesmos desafios e dificuldades apresentadas no ensino coletivo tradicional. Freire          

(1996, p. 21) já apontava essa realidade enquanto afirmava que “[...] ensinar não é              

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua             

construção.”. Atualmente, o ensino coletivo de música reflete sobre estas questões           

visando um processo que contemple as diferenças presentes na sala de aula,            

possibilitando o protagonismo dos alunos e celebrando as diferenças apresentadas no           

cotidiano da prática pedagógica. Arroyo (2002, p. 18) “[...] somos cotidianamente           

desafiados a repensar nossas práticas em vista das questões que nossos alunos trazem             

ou do que a sociedade, de modo geral, demanda de nós, educadores musicais.”. Partindo              

desta percepção, o ensino coletivo de música busca expandir o olhar pedagógico para             

todas as questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. 

Necessário se faz ressaltar que nenhuma metodologia poderá ser significativa e           

transformadora se o educador musical não tiver abertura e flexibilidade para           

enfrentar as dinâmicas de sala de aula “em movimento constante”. Ainda, o            

espaço de ensino- aprendizagem é mais amplo que a sala de aula e deve ter               

ressonância em todos os “espaços” na vida do educando. (CRUVINEL 2005, p.            

77) 
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2. Ensino coletivo na Educação Musical na Diversidade 

 
Partindo da necessidade de um olhar mais amplo, voltado para o aluno e             

suas características, o ensino coletivo pode proporcionar na plenitude de sua           

metodologia uma plataforma para que a Educação Musical na Diversidade aconteça.           

Alvares (2016, p. 14) escreve que “A Educação Musical na Diversidade baseia-se no             

reconhecimento e respeito pelas mais diferentes situações e características humanas,          

sejam estas deficiências ou não.”. 

O ensino coletivo de música aplicado na Escola de Música de Manguinhos            

tem como principais características: o respeito pela cultura do aluno e a convivência             

entre alunos de diferentes níveis musicais e idades na aula. Através destas premissas,             

alunos e professores têm a oportunidade de vivenciar um ensino de música que lida com               

toda a diversidade humana em um processo que respeita as experiências,           

características, virtudes, dificuldades e deficiências, quando se apresentarem. Ao partir          

de uma metodologia atenta e aberta, evitando a reprodução de processos acríticos que             

não respeitam a heterogeneidade do grupo, podemos experimentar uma aula coletiva           

que possa, de fato, incluir democraticamente todos os envolvidos em sua plena e rica              

diversidade. 

Reconhecemos a natureza delicada de tal integração, todavia, ao realizarmos um           

trabalho com um olhar capaz de perceber que a diferença não é distorção, mas,              

sim, manifestação das diversas possibilidades de estar no mundo, pudemos          

verificar a capacidade criativa e musical dos alunos. Isso exige uma reflexão do             

professor sobre o que é educação, patologia, diferenças culturais e sociais.           

ALVARES (2016, p. 21) 

 
Ao reconhecer toda a dimensão da diversidade na prática pedagógica, o           

ensino coletivo pode se distanciar do caráter reprodutor que influencia o ensino de             

música e que nega qualquer forma de prática musical diferente do modelo tradicional de              

conservatório. Através deste caminho a pessoa com deficiência poderá ter plena           

participação na aula se a sua prática não seguir caminhos tradicionais. Ao evitar a              

organização das turmas por idade ou nível musical o ensino coletivo desenvolve, a partir              

da convivência entre pessoas com diferentes realidades, a tolerância e solidariedade que            

podem assegurar o respeito e direitos devidos na sociedade, fora da sala de aula. 

Essa experiência aponta-nos a necessidade de fortalecer os espaços de interação           

social em que pessoas, com e sem diagnósticos, tenham a possibilidade de            

relacionar-se de forma espontânea. Acreditamos que a música possa facilitar tal           

processo, pois é uma arte, assim com a dança o teatro, a poesia, a pintura, que                

facilita a comunicação humana, a desconstrução de preconceitos e a construção           

de novas percepções e oportunidades sociais. ALVARES (2016, p. 24) 

 
Vivenciar a diversidade em sala como um princípio e não um desvio, que             

precisa de devida inclusão, permite aos alunos lidar com os diversos estigmas presentes             

nas relações sociais, desconstruindo preconceitos que tendem, como afirma Goffman          

(2012, p. 15) “[...] a imputar aos interessados alguns atributos desejáveis mas não             

desejados, frequentemente de aspecto sobrenatural, tais como ‘sexto sentido’ ou          

‘percepção’.”, ou que podem gerar a invisibilidade através do protagonismo da doença            

na pessoa, distorcendo o processo de ensino-aprendizagem. 

Trata-se de um vocabulário centrado na doença, que leva à invisibilidade do ser             

como um todo. Nessas classificações, há pouco espaço para os interesses da            

pessoa e para aquilo que ela almeja fazer como projeto pessoal e profissional.             
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Dessa maneira, vão sendo limitados os espaços de existência desvinculados da           

ideia de enfermidade. ALVARES (2016, p. 27) 

 
Através dessa proposta de percepção da grande diversidade humana, que          

afirma Alvares (2016) como sendo uma “[...] manifestação das diversas possibilidades           

de estar no mundo [...]”, nós podemos fugir de posturas protecionistas como reflete             

Goffman (2012, p. 14) “As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um               

estigma, e os atos que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos na medida               

em que são as respostas que a ação benevolente tenta suavizar e melhorar.” ou também               

de exigências que não condizem com a realidade do aluno, como afirma Goffman (2012,              

p. 17) “[...] ou que se, na realidade, esquecemos que ele tem um defeito, far-lhe-emos,               

provavelmente, exigências impossíveis de serem cumpridas [...]”. 

Através das propostas metodológicas mais modernas do ensino coletivo de          

música alicerçadas na visão da Educação Musical na Diversidade, podemos conviver           

com as diferenças em um processo democrático de ensino de música que se afirma              

como um espaço atento à diversidade em suas propostas pedagógicas, tornando o            

processo de ensino- aprendizagem acessível a todos os envolvidos. 

 

3. Pesquisa realizada 

 

A Escola de Música de Manguinhos é um projeto de extensão da UFRJ que              

atende moradores da comunidade ao oferecer ensino coletivo de música de diversos            

instrumentos. Nele atuo como professor de guitarra para turmas de até quatro alunos             

por limitações de equipamento. Neste espaço convivem pessoas de várias idades, gostos            

e realidades sociais. 

Neste ano a primeira turma de guitarra do turno da manhã começou com             

quatro alunos, sendo uma pessoa com necessidades educacionais especiais na faixa de            

25 anos. Ela já é uma aluna antiga que frequenta as aulas de guitarra e prática de                 

conjunto. Apesar do diagnóstico não ser revelado pelos pais, ela claramente possui uma             

deficiência múltipla, sendo uma intelectual, que pode ser constatada na sua interação            

entre os alunos, mostrando um desenvolvimento abaixo do esperado para a sua idade, e              

outra na área física, onde ela apresenta uma grande dificuldade na coordenação motora             

fina, demorando um tempo bem maior, em relação aos colegas, para desenvolver certas             

habilidades. Apesar dessas características ela interage muito bem com a turma, propõe            

repertório e participa de forma ativa e relevante na prática musical, utilizado seu ouvido              

apurado e grande sensibilidade para resolução dos desafios que surgem no decorrer das             

aulas. 

Durante todos os anos de trabalho como professor de guitarra da aluna, eu             

nunca testemunhei uma situação de confronto com a sua deficiência por parte dos             

outros alunos e a convivência sempre se deu de forma discreta e respeitosa. Partindo              

deste histórico, apliquei duas perguntas simples aos outros dois colegas de turma, sendo             

que um já havia saído no primeiro bimestre e não consegui, por motivos logísticos, fazer               

as mesmas com a aluna citada. As perguntas foram: 

 

1. Cite 1 (uma) virtude e 1 (uma) dificuldade na sua prática musical na             

aula e o porquê delas. 

2. Cite 1 (uma) virtude e 1 (uma) dificuldade na prática musical do/da (nome             

dos colegas) na aula e a justificativa, na sua opinião, para elas. 
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Através dessas perguntas procurei entender se eles apontariam a         

deficiência da aluna como motivo para alguma dificuldade ou virtude na sua prática             

musical e participação em sala de aula. Os alunos relataram em suas respostas             

dificuldades de concentração e insegurança e como virtude apontada foi sua paixão pela             

música. Em nenhum momento esses apontamentos foram relacionados a seu          

diagnóstico, o que nos faz pensar em como a condução de um trabalho que tem como                

princípio partir da realidade do aluno pode desenvolver um olhar mais solidário e uma              

atitude mais respeitosa com os seus pares. 

4. Considerações finais 

 

As respostas coletadas através do questionário aplicado aos alunos         

reforçam que o ambiente democrático do ensino coletivo na Escola de Música de             

Manguinhos pode proporcionar a plena participação da pessoa com deficiência na           

perspectiva da Educação Musical na Diversidade, onde a convivência entre as diferenças            

acontece naturalmente na sala de aula em um processo que vivencia todas as formas de               

estar no mundo. Ao longo das aulas observou-se a plena integração entre os alunos em               

um espaço que, através de uma metodologia apropriada para lidar com toda a             

diversidade que existe nas relações em sociedade, proporciona o protagonismo e a            

visibilidade de todos os envolvidos. 

A organização das turmas através do simples interesse no aprendizado do           

instrumento, não utilizando nenhum tipo de nivelamento por idade ou nível musical,            

aliado a uma prática pedagógica que permite a escuta e plena participação de todos nas               

discussões e no desenvolvimento dos arranjos musicais, pode desenvolver o respeito           

pela diversidade através da integração e valorização dos diferentes papéis na prática            

musical em aula, celebrando as diferenças apresentadas em sala que também formam a             

sociedade onde vivemos. 

Referências  

ALVARES, Thelma; AMARANTE, Paulo (orgs.). Educação musical na diversidade: 
construindo um olhar de reconhecimento humano e equidade social em educação. Curitiba: 
CRV, 2016. 262p. 

ARROYO, Margarete. Educação musical na contemporaneidade. In: II SEMINÁRIO 
NACIONAL DE PESQUISA EM MÚSICA DA UFG, 2002, Goiânia. Anais do II Seminário 
Nacional de Pesquisa em Música da UFG, 2002. Disponível em: 
<https://mestrado.emac.ufg.br/n/31464-sempem-anais-on-line>. Acesso em 09 de set. 2018. 

CRUVINEL, Flavia Maria. Educação Musical e Transformação Social: uma experiência com o 
ensino coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005.  

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4 ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2012.  

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.1 – Educação Musical  e Musicologia  – p.41 



 

Da guitarra baiana ao trio elétrico 

 
Eduardo Trindade 

eduardo.musicalizacao@gmail.com 
 

Resumo: Este artigo é um recorte da minha monografia, onde pesquisei sobre a guitarra baiana, o                

trio elétrico, e o processo que resultou num grande fenômeno de massa, modificando as características               

iniciais da manifestação cultural carnavalesca, do desfile, e da participação do ouvinte. Trata-se de              

uma pesquisa qualitativa com finalidade exploratória que, por meio de pesquisa bibliográfica e             

documental, busca investigar a trajetória histórica do instrumento, discutindo a sua invenção, a             

concepção do grande carro de som, o desenvolvimento, influência de outros gêneros, e fatores que               

contribuíram para a escassez do instrumento no cenário musical baiano. Entretanto, é importante             

ressaltar que a guitarra baiana continuava aparecendo nos carnavais, ainda que somente em cima do               

Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar (único que ainda toca o mesmo gênero), pelas mãos dos                

irmãos Armando Macedo e Aroldo Macedo, filhos de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico                

e da guitarra baiana. 

 

Palavra-chave: Guitarra baiana. Pau-elétrico. Trio elétrico. Carnaval da Bahia. 

 
1. Retrospectiva do Carnaval da Bahia e a invenção da guitarra baiana e             

do trio elétrico 

 

Os principais clubes carnavalescos de salvador tiveram sua fundação no          

início da década de 1890. O clube Cruz Vermelha foi fundado em 1883, já o clube                

Fantoches da Euterpe, foi fundado em 1884, e o Inocentes em Progresso foi fundado              

em 1889. Esses clubes eram recantos de entretenimento privado, freqüentados          

apenas pela classe alta da capital baiana. Entretanto, outros clubes mais simples            

também tiveram papel importante nesse cenário, como o saca Rolhas, Cavaleiros de            

Malta e Clube dos Cacetes. Todavia, no ano de 1895, afirma Godi (2002), onde o               

carnaval até então, europeizado, começa a ter participação afro-brasileira, com o           

desfile dos Clubes Embaixada Africana e no ano seguinte, Pândegos da África. Os             

quais desfilavam nas adjacências do centro da capital baiana. Os desfiles desses            

clubes se caracterizavam pelas temáticas africanas, evidenciando seus valores         

culturais, legitimidade, ainda que, perseguidos e discriminados no seu cotidiano.          

Porém, a força que se disseminou a presença afro-baiana no carnaval, provocou um             

grande incômodo na elite da cidade, fato que ocasionou numa medida jurídica que             

transformaria o ato afro-carnavalesco em ilegalidade e criminalidade. 

Depois de publicada a ordem de ilegalidade em 1906, ficou proibida           

qualquer manifestação carnavalesca que enfatizasse as origens africanas. Foi a partir           

desse momento que surgiram as batucadas. As batucadas eram as manifestações do            

povo afro descendente, na qual os foliões saiam pelas ruas tocando instrumento de             

percussão, disfarçados com fantasias, e com temas que significassem qualquer coisa           

que fosse distante da temática africana. 

No entanto, no início da década de 1930, ao sofrerem economicamente,           

os três principais clubes da elite baiana encerraram suas atividades no período do             

carnaval, e, por conta disso, “as batucadas”, um movimento sem precedentes,           

acontecendo ao mesmo tempo em várias localidades da capital baiana, emergiram,           

preenchendo parcialmente o vazio e afirmando a cultura e a socialização da classe             

trabalhadora afro-mestiça. 
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Nesse período, o samba era a música central do carnaval, contribuindo           

assim, para a consolidação das práticas musicais afro-baianas. Essas práticas          

desempenharam papéis importantes na reformulação da baianidade daquela década,         

a “Era das Batucadas”, como foi classificada pelo historiador baiano, Cid Teixeira,            

criou uma matriz de identificação étnica e cultural entre os afoxés e blocos afros até o                

final do século XX e início do século XXI. 

Por conta das grandes mudanças na comemoração da festa, desde o           

tempo da nova república até os dias atuais, fez-se necessária essa revisão. É             

importante que se realize uma retrospectiva para esclarecer os fatos que           

influenciaram na criação da guitarra baiana e com isso, o surgimento do trio elétrico              

no carnaval baiano. 

A historiografia do carnaval da Bahia, entretanto, pouco se explorou o           

período compreendido entre as décadas de 1930 e 1950. Existe uma lacuna nessa             

época, onde a história convencional destaca o início do carnaval a partir da década de               

1880, composto por uma elite de maioria branca, com desfiles exuberantes, e            

paralelamente comemorados por pequenas associações compostas pela classe        

trabalhadora afro-mestiça. Neste sentido, a história pula de 1930 para 1949, que é o              

ano de fundação do Afoxé Filhos de Gandhy, e na seqüência, em 1950, a invenção do                

trio elétrico. 

Nos anos quarenta, os afoxés persistem. Filhos d’Oxum, Lordes Africanos,          

Filhas d’Oxum, Filhos de Obá. Mas é em 1949 que vamos assistir ao nascimento              

de dois marcos fundamentais do carnaval baiano – pólos que irão dar o tom e a                

fisionomia da festa, tal como o conhecemos ainda hoje, apesar do caráter de             

transição do momento presente. De uma parte, brota o Afoxé Filhos de Gandhi.             

De outra, Dodô e Osmar criam o trio elétrico, desfilando pela cidade em cima de               

uma “fubica”. A mão do preto no couro e a estridência do trio: Carnaval              

negroelétrico da Bahia. (RISÉRIO, 2004, p. 564). 

 

Ainda no final dos anos 30, dois amigos e amantes do carnaval, Dodô             

(Adolpho do Nascimento) e Osmar Macedo, músicos amadores e com gostos           

parecidos, já tocavam juntos em rodas de amigos e familiares. Dodô era eletrotécnico             

e já passeava pelas rádios de Salvador para fazer manutenção dos equipamentos. Por             

também ser músico, acabara conhecendo outros profissionais da área. Segundo          

Vargas (2015), em uma dessas visitas às rádios soteropolitanas, Dodô conheceu           

Dorival Caymmi, que era integrante do grupo Três e Meio. Por conta da mudança de               

Caymmi para o Rio de Janeiro, Dodô foi convidado para substituí-lo ao violão e              

aproveitou a reformulação do grupo, para convidar Osmar para assumir o bandolim.            

A partir dessa nova formação, o grupo, que até então tocava seresta, passou a ter               

maior influencia instrumental por causa de Osmar, que trazia em seu repertório, o             

frevo, chorinho e musica erudita. 

Osmar Macedo era engenheiro metalúrgico, e herdou esse        

conhecimento de sua família, que trabalhava com maquinários. Essa experiência          

contribuiu significativamente para elaboração, mecânica e design do carro de som,           

mais tarde batizado trio elétrico. 

Os dois amigos, ao tentarem se apresentar em público algumas vezes,           

perceberam a dificuldade para ouvir o som dos seus instrumentos, principalmente se            

tivesse tocando com outros instrumentos acústicos que naturalmente emitiam um          

volume maior. A dupla tinha em seus planos tocar para um grande público, que não               

se limitasse apenas aos espaços fechados, como teatros, auditórios e restaurantes.           

Porém, se esbarravam na questão da propagação do som, pois a emissão de volume              
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do violão de Dodô e do bandolim de Osmar não tinha alcance sonoro para um grande                

público, além disso, era muito baixo em relação aos instrumentos de sopro e             

percussão. Foi por conta desse empecilho, que os dois amigos, um profissional de             

eletrotécnica, e um engenheiro metalúrgico, se uniram para buscar soluções na           

amplificação do som dos instrumentos na projeção do mesmo. No início da década de              

40, eles começaram a fazer uma série testes nos instrumentos, mas sem sucesso. Uma              

idéia começou a surgir, quando o violonista Benedito Chaves foi à Salvador para uma              

apresentação. Ele usava um microfone no violão, porém, distorcia e dava bastante            

microfonia. A partir deste fato, Dodô e Osmar perceberam que o grande desafio era              

vencer o fenômeno da microfonia, pois ao tentar amplificar o cavaquinho, bandolim e             

violão, instrumentos de diferentes formas, tamanhos e freqüência, o problema era o            

mesmo, a microfonia e a limitação de volume. Foi dessa insistência em tentar             

descobrir soluções, que eles vieram a compreender que o grande gerador da            

microfonia era exatamente a caixa acústica desses instrumentos, o corpo do           

instrumento, mais conhecido como “bojo”, que emitia uma ressonância que impedia           

uma boa amplificação. A solução que Dodô e Osmar encontraram naquele momento            

foi destruir por completo a caixa acústica desses instrumentos, deixando apenas o            

braço, que era madeira maciça, e pra surpresa desses dois amigos, o teste funcionou e               

eles podiam aumentar o volume até o máximo que os instrumentos não emitiam             

microfonia. Assim, em 1942, nasce o pau-elétrico, nome batizado pelos dois           

carnavalescos. 

A partir dessa descoberta, Dodô e Osmar tiveram a idéia de montar um             

dueto com nome “A Dupla Elétrica”. E num primeiro momento, pensaram em            

integrar o frevo pernambucano ao carnaval da Bahia. Essa idéia aconteceu quando            

ocorreu a apresentação do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Recife , na           
1

capital baiana. Osmar afirmava que o frevo era a música do futuro, pois tinha um               

andamento mais acelerado e era mais ritmada, e por isso eles precisavam tocar. O              

próprio Osmar Macedo, em depoimento (AYÊSKA, 2005, p. 3), descreveu o tal            

evento: 

Passou aqui num navio, numa quarta-feira, no navio Pedro II, um navio de             

Loyd Brasileiro... O governador Otávio Mangabeira fez um pedido para o           

Vassourinhas fazer uma exibição pública na Av. Sete. E isso foi feito, anunciado.             

A Bahia quase inteira foi pra Av. Sete ver o desfile dos Vassourinhas. Eu estava               

lá com Dodô... Foi aí que eu dei a idéia pra Dodô: “Dodô, vamos sair tocando                

essa música!” Que eu já sabia algumas músicas. Música de Nelson Ferreira, de             

Capiba... Frevo rasgado, aquele frevo. Aí nós preparamos a Fubica... Um Ford            

29. (AYÊSKA, 2005, p. 3), 

 

Contudo, os músicos passaram a desfilar nas avenidas de Salvador em           

cima de um carro pequeno com amplificadores e alto-falantes ligados na bateria do             

carro. Era uma grande novidade tanto pra eles quanto para os foliões que passavam              

ali. 

Consolidada a forma de emitir o som, os dois amigos equiparam o Ford             

29 (a Fubica), com os amplificadores e alto-falantes, decoraram o carro com temas             

carnavalescos e seguiram em direção ao centro da cidade. Partindo da Cidade Baixa,             

subiram a Ladeira da Montanha em direção à Praça Castro Alves e Rua Chile.              

1 
Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas é uma agremiação carnavalesca que existiu na cidade brasileira do

 
              

Recife. Fundada em 1889, o grupo até hoje é uma das grandes referências do frevo. Em destaque especial                  

para a composição de nome “Vassourinhas”, uma das mais tradicionais do carnaval pernambucano até hoje.
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Permaneceram durante toda a tarde circulando nessas imediações, tocando frevos,          

choros, marchinhas e passo doble. 

 

A participação do grupo “A Dupla Elétrica” foi o motivo que levou os fuliões das               

classes mais baixas para a Rua Chile, Praça Castro Alves e Avenida Sete de              

Setembro, diminuindo as festas que aconteciam nas pequenas praças dos bairros           

de Salvador. Um reencontro da elite com o “povão”. Nesta primeira aparição eles             

foram de encontro com o desfile do clube carnavalesco Fantoches da Euterpe,            

assustando os cavalos e sendo hostilizados pela polícia. (VARGAS, 2015, p. 26). 

 

Depois do sucesso e aceitação do público na primeira aparição, eles           

passaram a desfilar todos os anos no centro da cidade, e a cada ano eles aumentavam                

o tamanho do carro e a quantidade de amplificadores, para o som ter um maior               

alcance. Aos poucos os brincantes foram reconhecendo o carro de Dodô e Osmar ao              

aparecer nas ruas de Salvador, os dois carnavalescos ainda colocaram um terceiro            

músico para fazer parte do grupo, o músico Temístocles Aragão. E quando o povo              

avistava aqueles três músicos ainda de longe, gritavam “lá vem o trio elétrico”             

referindo-se aos três amigos tocando instrumento elétrico, algo que era novidade na            

época. Assim, passou a se chamar o carro de som que desfilava no carnaval da Bahia. 

O trio elétrico, ao passear nas avenidas da capital baiana, tocava o frevo             

de Pernambuco, um ritmo quente, segundo os músicos que executavam esse           

repertório. A música era instrumental, não tinha cantor, e quem fazia a melodia era o               

pau-elétrico, mais tarde batizado de guitarra baiana. “Dodô e Osmar eletrificaram o            

frevo pernambucano, para criar o frevo baiano” (RISÉRIO, 2004). O pau-elétrico teve            

sua concepção a partir do cavaquinho e bandolim, instrumentos de freqüências           

similares, pois o som agudo conseguia se propagar com mais facilidade. A afinação do              

pau-elétrico era igual a do bandolim, porém, de apenas quatro cordas, emitindo as             

seguintes notas: mi, lá, ré, sol, contadas de baixo para cima, ou seja, da corda mais                

aguda para a corda mais grave. 

Ao longo do tempo, o repertório utilizado para execução e até mesmo            

para o aprendizado do instrumento em questão, era o frevo, que passou a ser              

chamado de “frevo trieletrizado”, que segundo Moraes Moreira, Osmar criou o verbo            

trieletrizar para definir o estilo musical do trio que, com naturalidade, quebrava a             

fronteira entre o erudito e o popular (MOREIRA, 2010, p.31). 

Entretanto, quando a música tocada nos trios elétricos foi se misturando           

ao som dos tambores do samba-reggae, a guitarra baiana começou a ganhar um novo              

ambiente de trabalho, e assim, nos anos de 1980, a maioria dos grupos utilizavam a               

guitarra baiana em sua composição, chegando a atuar em samba, chorinho e forró. 
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2. Características da Guitarra Baiana 

 

Figura 1- Guitarra baiana 

 

A guitarra baiana (Figura 1), inicialmente foi concebida com quatro          

cordas, utilizando a afinação do bandolim: mi, lá ré, sol, contadas de baixo para cima.               

Mais tarde, foi adicionada a quinta corda, emitindo a nota Dó3. 

A seguir, réplicas dos primeiros paus-elétricos (Figuras 2 e 3): 

 

 

Figura 2 - Pau-elétrico 

 

Figura 3 - Pau-elétrico 

 

3. Motivos que podem ter contribuído para o seu desaparecimento 

 

A guitarra baiana, no final dos anos 80 até início dos anos 2000, estava              

praticamente extinta do cenário musical baiano, salvo poucas exceções. Porém, a           

família Macedo fazia questão de manter a tradição. Ou seja, o instrumento tinha um              
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destaque apenas no período do carnaval, nas mãos dos irmãos Macedo, em cima do              

Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar. Entretanto, nesta última década, o           

assunto guitarra baiana começou a gerar um burburinho entre alguns músicos e            

curiosos na capital baiana. Esse fato talvez esteja ligado às comemorações dos 50             

anos do trio elétrico, no ano 2000, quando os órgãos municipais e estaduais voltaram              

as suas atenções para o trio elétrico, entendendo-o como um elemento cultural e             

tradicional, e não apenas para turismo ou mero entretenimento. A partir desse fato,             

os irmãos Macedo pensaram em criar uma fundação, batizada com o nome do pai,              

Osmar Macedo, onde o objetivo era o de preservar o instrumento e construir um              

caminho histórico do trio elétrico e da guitarra baiana até os dias atuais, como uma               

espécie de museu. Mas eles foram além, embora sem nenhum tipo de método             

específico para a aprendizagem do instrumento, criaram a Oficina de Música           

instrumental Osmar Macedo, a primeira escola de música com aulas de guitarra            

baiana do Brasil, fundada no final de 2007, tendo como um dos idealizadores e              

coordenador, um dos herdeiros de Osmar Macedo, Aroldo Macedo. 

Porém, os conhecimentos dos irmãos Macedo foram adquiridos no         

ensino oral e com a aprendizagem informal, sem utilização de teoria musical, notação             

gráfica e partituras. Isto, sem dúvida, contribuiu para formação do estilo, e para             

criatividade de uma linguagem musical específica. Todavia, dificultou o acesso ao           

instrumento para futuros candidatos a guitarrista de guitarra baiana, pois o           

virtuosismo de Armandinho Macedo parecia inalcançável para um aprendiz sem          

nenhum tipo de metodologia aplicada para o instrumento e sem professor. Este fato,             

provavelmente contribuiu para que a guitarra baiana e o estilo “frevo trieletrizado”,            

fossem desaparecendo do cenário musical da Bahia. 

Um outro motivo para o instrumento cair em desnecessidade, foi a           

ascensão da música cantada. Ainda no final da década de 70, Moraes Moreira foi o               

primeiro músico que cantou em cima de um trio elétrico. Abrindo assim, portas para              

que o estilo cantado se popularizasse. Sendo assim, a guitarra baiana aos poucos foi              

sendo substituída pela guitarra tradicional e pelos teclados sintetizadores. 

Outro importante acontecimento que contribuiu para que a guitarra         

baiana tivesse um pequeno destaque nos últimos anos foi a sua escolha como tema do               

carnaval de 2013, pela prefeitura de Salvador. Essa homenagem à guitarra baiana            

despertou a curiosidade de músicos profissionais, amadores, e até jovens, que           

desconheciam o instrumento. Em função disso, muitos começaram a procurar se           

informar sobre a guitarra baiana, adquirir e aprender a tocá-la. Contudo, levando em             

conta os mais de 70 anos de sua criação, e a importância que esse instrumento tem                

para a cultura baiana, percebe-se que a sua relevância no cenário musical da Bahia              

ainda deixa a desejar. 
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Resumo: O objetivo desta escrita é compartilhar alguns passos e resultados do estudo das práticas               

musicais nos vagões do metrô, e de seus participantes, na cidade do Rio de Janeiro, começando por                 

apresentar o tema e caracterizar o objeto da pesquisa de mestrado, que ainda se encontra em                

andamento. Em seguida, utilizando as propostas metodológicas dos autores Seeger e Feld, no campo              

da etnografia da música, demonstra-se como foi possível criar um roteiro próprio, adaptando e              

desenvolvendo perguntas que são mais profícuas no referido contexto. O conceito de paisagem sonora,              

de Schafer, tornou-se ferramenta central, extremamente útil no processo de elaboração das questões             

articuladas, assim como de suas respostas. 

 

Palavras-chave: Música e trabalho. Etnografia das práticas musicais. Paisagem sonora. 

 

Ao eleger o objeto de minha pesquisa de mestrado em música, a qual             

sempre apontou para a observação e análise das relações sociais de produção dos             

músicos, não julguei favorável construir um estudo direto sobre minhas próprias           

práticas, e esperava que com isso fosse mais fácil atingir o desejado “afastamento”             

que a antropologia – e, consequentemente, a etnomusicologia – busca, em diversas            

fases, teorias e vertentes da disciplina. Portanto, na escolha de algum grupo ou nicho              

musical, o recorte sobre os músicos do metrô se deu, entre outros fatores, pelo fato de                

eu não ser um deles atualmente. Apesar disso, o campo ainda pode ser entendido              

como “minha casa”, pois: ele se situa na cidade onde moro; sou musicista e conheço               

muitos dos músicos que tocam ali; participei deste tipo de práticas há alguns anos; e               

utilizo diariamente o referido modal de transporte. 

Porém, caracterizar o campo enquanto “em casa” e, portanto, da          

pesquisadora enquanto nativa, não significa admitir que os limites dos dois conceitos            

devam ser fixos, mas sim pensados enquanto híbridos, a depender de cada contexto,             

já que, segundo o pensamento de Kirin Narayan, “todos nós pertencemos a várias             

comunidades simultaneamente (no mínimo, a comunidade em que nascemos e a           

comunidade acadêmica profissional)” . (NARAYAN, 1993, p. 676) O argumento da          
1

autora fez muito sentido em algumas situações vividas em campo, quando foi            

colocada em xeque minha familiaridade com sujeitos e lugares específicos. Ela           

continua dizendo que “cada face de nossa subjetividade, que escolhemos o somos            

forçados a aceitar, pode mudar dependendo do contexto e dos vetores de poder que              

prevalecem”. (idem) 
Os limites do “campo” também foram alvo de reflexão deste trabalho,           

seguindo os passos de diversos pesquisadores, que têm com base os novos tipos de              

comunicação disponíveis, e os dados que se pode produzir com auxílio de ferramentas             

que, no passado, não seriam tão convencionais, quando o campo era uma vila, aldeia              

ou qualquer espaço geográfico delimitado.  Salgado,  em sua pesquisa 

1 
Tradução livre da autora.
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com músicos-estudantes, com ênfase na construção da profissão musical, questiona          

esta noção tradicional e argumenta por uma elasticidade de suas fronteiras, que            

inclusive são expandidas pela própria condição de transitoriedade que constitui o           

trabalho com música. Como relata, 

 
a delimitação de um espaço para o “trabalho de campo” tornou-se           

necessariamente larga e com uma tendência à expansão, compreendendo         

quase todo lugar aonde era possível acompanhar os músicos-estudantes em          

suas atividades musicais. Como a convivência se estendia para além do           

campus e outros locais de ensaios e apresentações, passando a incluir os            

roteiros de ida e volta desses lugares, as casas de vários músicos, minha             

própria casa e também encontros sociais, chamadas telefônicas e mensagens          

eletrônicas, todos esses momentos foram entendidos como instâncias do         

“campo”: dados foram gerados em cada uma dessas situações. (SALGADO,          

2006, p. 199) 

 
Ao contrário das pesquisas clássicas derivadas de práticas etnográficas         

em música , em que pesquisadores vão viver em outros continentes, mapear e            
2

compreender outras estruturas sociais, e, ligadas a elas, a função e o que se entende               

por música, eu tinha à minha frente um campo conceitual demasiadamente familiar;            

a noção de música que todas as pessoas envolvidas têm, dos passageiros aos             

seguranças, dos faxineiros aos vendedores ambulantes, e os próprios músicos, é           

muito parecida (para não ousar dizer igual) com a minha. Mesmo que os gostos,              

preferências e utilizações da mesma possam variar em espectros que esta pesquisa            

não pretende esgotar, o entendimento geral do significado de música parece ser            

compartilhado por todos. 

Com as experiências em campo e as entrevistas realizadas, já é possível            

afirmar que a música ao vivo no metrô exerce a função de distrair os passageiros,               

provocar sensações de alegria, de nostalgia, de relaxamento, de pertencimento e de            

identidade, entre subjetivas e, por isso, infinitas outras possibilidades. Os músicos           

que tocam nos vagões, logo, utilizam táticas, sejam elas espontâneas ou organizadas,            

implícitas ou explícitas, vitoriosas ou não, para alcançar as sensações e cativar a             

atenção de cada público, o que, no final da apresentação, vai definir os ganhos do               

chapéu . Muitos deles têm como renda principal, e às vezes única, este trabalho no              
3

metrô. Outros, o fazem enquanto acréscimo de renda, realização pessoal, alcance de            

horas de estudo no instrumento, construção de redes de contatos e publicidade de seu              

grupo, etc. Obviamente estas razões não encontram limites claros entre os           

participantes, e se complementam de diversas maneiras e em diferentes períodos. 

Apesar de ter buscado contato com bibliografia sobre etnografia “em          

casa”, que muito me ajudou nas reflexões diárias sobre as experiências, alguns            

daqueles autores das clássicas etnografias da música me foram úteis principalmente           

no início do trabalho em campo, quando busquei nestes escritos canônicos alguma            

inspiração para começar a traçar meu próprio caminho. Dentre estes textos, o            

elementar “Etnografia da música”, de Anthony Seeger, e seu subitem “Uma etnografia            

da performance ‘faça você mesmo’”, proporcionou um procedimento básico para          

delinear o universo de um objeto de pesquisa etnográfica em música ao apontar uma              

2 
Ver, por exemplo, Seeger, 2015; Feld, 2012; Blacking, 1973.

 

3 
A prática de pedir colaboração às pessoas nas ruas e, no caso, nos vagões, é denominada “passar o

 
                  

chapéu”. 
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lista de perguntas jornalísticas: “quem está envolvido, onde e quando acontece, o que,             

como e por que está sendo executado e quais os seus efeitos sobre os performers e a                 

audiência?” (SEEGER, 2008, p. 253) Continua, explicando que 

 
As respostas a o que e como podem descrever os sons (densidade estética),             

assim como as categorias utilizadas para falar sobre eles (densidade          

semântica). As respostas a onde e quando são partes importantes do           

contexto. As respostas ao por que se referem tanto às orientações históricas            

quanto às sistemáticas, já que tais respostas dependem tanto do contexto           

imediato quanto histórico do evento. (idem) 

 
Responder tais perguntas necessariamente delimitou um objeto: as        

práticas musicais nos vagões do metrô e seus participantes, para então           

caracterizá-los. Foi necessário, para tanto, fazer um levantamento com enfoque          

musicológico dos repertórios, instrumentações, arranjos, formas, além das dinâmicas         

individuais e de grupos que são apresentadas, para delinear o que seria estudado. Seu              

contexto – onde e quando – foi de importância crucial para o debate sobre as relações                

de trabalho que se dão nestas práticas, já que sua proibição, por parte da empresa               

gestora do serviço (MetrôRio), e a posterior regulamentação, por parte do Estado, são             

diretamente responsáveis pelas maneiras como estes músicos se organizam e,          

consequentemente, pelo resultado sonoro. Da mesma maneira, os porquês estão          

essencialmente ligados ao contexto analisado, e deles surgiu a pergunta que talvez            

seja a mais importante para toda a pesquisa: por quê a empresa proibiu,             

violentamente, as manifestações artísticas e culturais durante tanto tempo e por quê            

foi necessária a criação de uma lei (8120/2018) que as permitisse e regulamentasse             

nos transportes estaduais no Rio de Janeiro? Neste sentido, o objetivo é tentar             

compreender o que torna estas práticas tão importantes e, por isso, indesejadas ou             

passíveis de algum tipo de controle, e como os músicos se organizam e atuam frente a                

esta situação.  

A questão se tornou norteadora do trabalho e no caminho para           

respondê-la, ou pelo menos formular algum esboço sobre o tema, têm sido muito             

importantes as entrevistas que estão sendo feitas com os músicos, pois elas            

adicionam aos conhecimentos obtidos pelas observações em campo as experiências e           

relações sociais preexistentes entre os participantes. Concordando com Seeger, 

Entrevistas podem nos levar a um longo caminho para uma análise, porém            

algumas questões muito importantes devem ser respondidas através da         

interpretação das respostas. Essas são as respostas ao por que as pessoas            

participam de eventos musicais, quais suas motivações e qual o significado           

do evento para elas. Essas questões são mais difíceis de responder do que             

aquelas que podemos descobrir através da observação direta, porque o          

significado geralmente é o produto de experiências passadas e do          

relacionamento dos eventos musicais com outros processos e eventos na          

comunidade. Apesar da sua dificuldade, tais questões são as mais          

interessantes para os antropólogos. O significado pode ser abordado através          

do relacionamento entre a origem, a estrutura e os sons da música com             

outros aspectos da sociedade. (Ibid., p. 255) 

 
Nesta mesma lógica, outro texto que serviu de suporte para a pesquisa            

em campo foi o “Estrutura sonora como estrutura social”, de Steven Feld. Nele, o              
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autor defende o entendimento dos sons organizados enquanto fato social total , no            
4

sentido de sublinhar “a primazia da ação simbólica em um mundo da vida             

intersubjetiva em andamento, e as formas pelas quais o engajamento na ação            

simbólica continuamente constrói e molda as percepções e significados dos atores”.           

(FELD, 2015, p. 179) Inspirado também no trabalho de cantometria, de Alan Lomax,             

sem deixar de fazer jus às críticas a ele, Feld propõe uma “sociomusicologia             

comparativa intensiva e qualitativa” (Ibid., p. 180), na qual as pesquisas em música             

sejam construídas de acordo com um mesmo padrão, de forma a permitir a             

comparação entre diferentes estruturas sociais e suas relações com as estruturas           

sonoras correspondentes. A proposta aparece de maneira bastante organizada,         

definindo seis áreas de investigação do que ele chamou de “vida social dos sons              

organizados”. 

Longe de querer buscar estas comparações estruturais propostas por         

Feld – inclusive pelo fato de meu objeto estar contextualizado em uma sociedade             

extremamente populosa, cosmopolita e globalizada, dentro do sistema de produção          

capitalista – considerei muito úteis as divisões destas áreas de investigação, e muitas             

delas auxiliaram na organização das informações obtidas em campo, através das           

posteriores análises que levavam em consideração outros dados. Apresento         

rapidamente as áreas de interesse de Feld, seguidas pelas questões que foram            

adaptadas à minha pesquisa: 

 

● Competência. Quem pode tocar? Existem tipos de poder entre os          

participantes? A noção de talento influi sobre eles? Quais as          

diferenças entre produção e recepção? 

● Forma. Quais são os meios musicais existentes? Como se dá a           

escolha das instrumentações? Como as formas, dinâmicas e        

repertórios se adaptam às pressões internas e externas? 

● Performance. Como outros atributos, não apenas musicais,       

constroem estas práticas? 

● Ambiente. Como os vagões influenciam as práticas (temperatura,        

espaço, ruídos, imagens, movimentos)? Qual a relação das pessoas         

com o metrô em seu dia-a-dia? O que muda com a presença das             

práticas musicais? 

● Teoria. O conhecimento teórico musical influência no status e na          

aceitação do público? Ele atua enquanto distinção de nichos entre os           

músicos? 

● Valor e igualdade. Quem avalia o som? Qual seu valor? Nestas           

práticas, como se dão as relações de concorrência e de solidariedade           

entre os músicos? 

 

Apesar de algumas das questões serem, de certo modo, as mesmas que            

aquelas anteriormente apresentadas enquanto perguntas “jornalísticas”, propostas       

por Seeger, sua apresentação dividida em categorias analíticas facilita a intensificação           

e o apuramento da interpretação dos dados, podendo inclusive se expandir           

indefinidamente, de acordo com o campo, além de se misturarem entre si. 

4 
Para o conceito de fato social, ver “As regras do método sociológico”, de Émile Durkheim (2008);

 
                

para fato social total, ver “Ensaio sobre a dádiva”, de Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss (2008).
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Um modo interessante de análise e interpretação dos dados de campo,           

no intuito de responder a estas perguntas, se deu através do conceito de paisagem              

sonora, de Shafer, que a define enquanto “qualquer tipo de campo acústico. Podemos             

referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um              

ambiente acústico como paisagens sonoras”. (SCHAFER, 2001, p. 23) Em auxílio ao            

entendimento do conceito, o autor faz um paralelo com as imagens, porém afirma que              

“uma paisagem sonora consiste em eventos ouvidos e não em objetos vistos” (ibid, p.              

24) que nos coloca o desafio da transcrição dos sons para a escrita, presente a todo                

momento no trabalho etnográfico, e que nesta pesquisa acontece através da descrição            

verbal. A utilização do conceito se deu espontaneamente, partindo das necessidades           

apresentadas pelo campo e serviu para pensar nas dinâmicas sonoras e nas            

representações de poder que há em sua organização nas estações, plataformas e            

vagões. 

Analisar as práticas que ocorrem nos vagões foi necessariamente         

analisar toda a paisagem sonora que se apresentou, fazendo parte desta composição,            

assim, os ruídos dos trilhos, escadas, ar condicionados, ventiladores, vagões, portas,           

além dos sons humanos e daqueles provenientes das caixas de som – músicas, sons              

de passarinhos, avisos sonoros. Tais elementos podem ser utilizados nas áreas de            

interesse propostas por Feld, ao considerarmos que eles – em grande medida sob             

controle da empresa – influenciam diretamente as dinâmicas e intenções das           

músicas, as maneiras como será a disposição dos músicos no vagão, como serão seus              

discursos, além da escolha de formas musicais específicas, que podem dialogar e se             

estruturar em relação os avisos sonoros, abertura de portas e todos os outros ruídos. 

Além disso, através da análise dos elementos reproduzidos pelas caixas          

de som, que existem nos ambientes do metrô de maneira camuflada, a produzir uma              

“trilha sonora”, tocamos no ponto da empresa de sound branding, que é contratada             

pelo MetrôRio, a Zanna Sound (ZANNA, 2019). Sua função é criar a identidade             

sonora do MetrôRio e, seguindo um discurso que se baseia nas experiências e             

sensações, construir a ligação afetiva entre os usuários do metrô e a marca através              

dos sons. A empresa cuida das playlists que tocam no metrô, e das trilhas de               

“paisagem sonora”

que incluem os sons de pássaros e os loopings bem simples de 

 
            

5

partes características da chamada “música do metrô”, composta pela Zanna, a dona            

da empresa. A música tem marcados elementos brasileiros, como instrumentos de           

percussão do samba – pandeiro, tamborim, cuíca – misturados de maneira leve com             

elementos do pop, com harmonia sem muito movimento, em acordes maiores que            

denotam o repouso, a fim de provocar uma sensação de bem estar que, de maneira               

bastante irônica, se contrapõe a todos os problemas que têm os transportes públicos. 

É curioso perceber que a Zanna Sounds faz a identidade dos avisos            

sonoros, mas não só daqueles que servem para o funcionamento do metrô, como o              

anúncio das estações, dos fechamentos de porta, do funcionamento de composições           

ou de estações, dos atrasos e tudo que envolva as dinâmicas técnicas do transporte,              

indiscutivelmente essenciais para o funcionamento do modal. O sound branding          

cuida também daqueles avisos que têm a função do controle social e que vão desde a                

coibição dos usos do espaço até os comportamentos sociais, como a criminalização            

dos vendedores ambulantes, por exemplo. 

5 
Termo que a dona da empresa, a Zanna, utilizou para descrever seu produto.
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Mas se eram proibidas

as práticas musicais nos vagões, porque era   

 
       

6

permitida a música nas caixas de som? Porque existe um som institucional, e outro              

considerado marginal? A partir da formulação desta questão foi possível incluir o par             

dialético público/privado no cerne da discussão, com a hipótese de que a música feita              

por músicos no vagão pode constituir uma subversão do espaço, que é altamente             

controlado pela empresa privada. Estas práticas trazem ao ambiente caráter de           

utilização pública das estações e vagões, quando as pessoas aplaudem, cantam,           

dançam, choram e, muitas vezes, defendem a permanência do artista. 

Este campo está permeado por contradições , observadas nos discursos         
7

em campo e/ou relatadas nas entrevistas, que não foram trabalhadas a fundo neste             

texto mas que estão presentes na pesquisa, ainda em andamento. A apresentação dos             

caminhos metodológicos do trabalho em campo, articulados às proposições teóricas          

dentro da musicologia, possibilita a reflexão sobre a atividade etnográfica, no intuito            

de colaborar com a área mais ampla de estudos dos processos e relações sociais de               

produção que envolvem as práticas musicais. 
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Resumo: Tendo o universo do choro como uma das principais referências de música popular              

brasileira de raiz, percebemos a atuação de diversos instrumentistas de sopros na construção dos              

alicerces desta identidade sonora. Diante deste contexto sociocultural, objetiva-se um direcionamento           

para os músicos de metais graves que atuavam profissionalmente neste cenário. Tal direcionamento se              

justifica frente a necessidade de compreender melhor o desenvolvimento destes instrumentos e o papel              

que os mesmos representavam nas bandas de música. É com a intenção de mostrar a atuação dos                 

músicos de metais graves para a comunidade dedicada a musicologia popular brasileira que este artigo               

é desenvolvido. 

Palavras-chave: Choro. Tuba. Trombone. Bombardino. Bandas de música. 

 

As bandas de música foram essenciais para o desenvolvimento do que           

podemos chamar de “linguagem da música popular brasileira”. Em várias obras           

sobre a história do choro, como em Choro: do quintal ao Municipal (CAZES, 1998),             

ou O Rio Musical de Anacleto de Medeiros (DINIZ, 2010), podemos notar a presença              

constante da Banda do Corpo de Bombeiros e da Banda da Casa Edison. Trabalho              

particularmente interessante sobre isso é O baú do Animal: Alexandre Gonçalves           

Pinto e o Choro, onde o pesquisador Pedro Aragão faz um levantamento detalhado             

sobre um dos principais livros escritos no começo do século XX sobre os músicos da               

época.  

Nota-se que até o século XIX não existia distinção clara entre o músico             

dito erudito e o dito popular, sendo que boa parte dos grupos no Rio de Janeiro eram                 

formados por músicos escravos ou professores estrangeiros, muitos deles ligados aos           

modismos da corte. Do mesmo modo, podemos ver na dissertação de mestrado            

Ernesto Nazareth e o Tango Brasileiro (VERZONI, 1996) que oficialmente não           

existiam gêneros musicais nacionais como o choro e o maxixe na obra de             

compositores populares como Antônio Calado, Ernesto de Nazareth e Chiquinha          

Gonzaga. No começo do século XX, na época das primeiras gravações mecânicas            

feitas no Brasil, a indústria fonográfica desempenhou um importante papel nas           

definições destes gêneros, estilos e ambientes. Além disso, a influência do           

nacionalismo republicano se mostra presente nestas transformações, ao mesmo         

tempo em que se mantém um padrão europeu de forma e estrutura, porém a              

influência francesa diminui diante do crescimento da alemã, como podemos ver no            

livro A Questão Cavalier (AUGUSTO, 2010).  

Neste contexto de intensas transformações na sociedade, a começar pela          

passagem do governo imperial para o republicano, percebemos a atuação de músicos            

formados por uma educação aos moldes do império, mas que tiveram sua maturidade             

profissional nos primeiros anos da república. É neste período que surgem figuras            

como a do Maestro Anacleto de Medeiros, um regente de banda vindo da ilha de               

Paquetá, formado sob o legado do Maestro Carlos Gomes e dos professores do             

Instituto Imperial de Música que atuavam em vários outros lugares do Rio de             

Janeiro.  Surgem  também  figuras  como  a  do  Maestro Francisco Braga, formado no 
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Asilo dos Meninos Desvalidos, uma entidade filantrópica administrada pelo governo          

Imperial e com uma boa escola de música. Nota-se a presença de uma maioria de               

músicos negros nestas corporações, alguns escravos libertos, outros nascidos após a           

lei do ventre livre, porém, filhos de escravos. Estes eram conhecidos como “ingênuos”             

e muitas vezes eram mandados para instituições dos governos como o Asilo dos             

Meninos Desvalidos, por exemplo. Informações sobre o asilo podemos obter com a            

dissertação Educar, trabalhar e civilizar no Asilo de Meninos Desvalidos          

(1875-1894): caminhos possíveis (SOUZA, 2008).  

Além disso, foram muitos os instrumentistas de metais tenores que          

influenciaram alguns dos principais músicos chorões do Brasil, como Pixinguinha,          

Jacob do Bandolim, entre outros. Certamente a quantidade de instrumentistas de           

trombone, tuba e bombardino era imensa no fim do século XIX, pois existia uma              

grande quantia de bandas e pequenos grupos atuando intensamente no Rio de            

Janeiro, capital imperial. No início da indústria fonográfica no Brasil muitos destes            

grupos atuaram nas primeiras gravações e alguns músicos de metais tenores se            

destacaram. É sobre estes músicos e as suas atividades profissionais no período entre             

1880 e 1920 que este artigo vai tratar. Diante disso, identificamos na historiografia do              

choro nomes bem conhecidos como o de Irineu Almeida (1863-1914), que se destacou             

com o oficleide, e o de Cândido Pereira da Silva, o Candinho Trombone, que também               

tocava bombardino, seu primeiro instrumento. Ambos discípulos de Anacleto de          

Medeiros, sendo que o primeiro, mais velho, também influenciou Candinho,          

especialmente no que se refere à prática de contracantos ou contrapontos no            

acompanhamento dos temas. Irineu é aclamado como um dos professores de           

Pixinguinha, mas na verdade faleceu quando o flautista tinha apenas 17 anos de             

idade.  

Diante disso, é evidente que Pixinguinha teve outros mestres, sendo          

Candinho, autor de uma obra colossal extremamente complexa para os padrões           

harmônicos da época, cujo uso de acordes e progressões antecipavam em mais de 50              

anos o que viria depois com a bossa nova, e também muito atuante como professor de                

harmonia, violão, composição e de trombone, a sua maior influência. Candinho, que            

fora aluno de Francisco Braga e de Chiquinha Gonzaga quando ainda era criança na              

Banda dos Meninos Desvalidos, era amigo íntimo de Alfredo Vianna Pai e viu o jovem               

Pixinguinha crescer e amadurecer como músico (ESTEVAM, 2016). De acordo com           

Jorge Romero da Silva, bisneto de Candinho, em entrevista concedida em 2015, fora o              

trombonista que ensinara o jovem flautista a escrever música. Este tocava           

constantemente uma melodia própria, até que Candinho, copista responsável por          

salvar inúmeros choros de músicos que não dominavam a escrita musical, chegou ao             

jovem e falou: “Agora você vai escrever essa”. Tal melodia seria de Carinhoso, e dessa               

forma Pixinguinha foi aprendendo a escrever e se tornou um dos maiores mestres de              

nossa música, graças ao legado de Anacleto, Irineu e principalmente de Candinho.            

Candinho também vendia ou doava músicas, uma prática comum na época e que hoje              

seria polêmica, como é o caso de sua obra intitulada Chegou o Tuta, que inclusive               

ganhou arranjo de Pixinguinha para a sua orquestra em 1945 (Figura 1), mas depois              

virou Gadu Namorando, atribuída posteriormente a Lalau do Bandolim. As          

evidências documental e estilística deixam claro que se trata de obra de Candinho. 
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Figura 1 - Capa e redução para piano do arranjo de Pixinguinha (1945) da música Chegou o Tuta, de 

Candinho Trombone (Arquivo do MIS). 

Contudo, outros nomes se mostram relevantes para a melhor         

compreensão desta produção dos metais tenores na virada do século XIX para o             

século XX, como o do tubista João Antônio Romão, que veio de Pindamonhangaba             

para o Rio de Janeiro atuar nestas gravações. Romão atuava como tubista da Banda              

da Casa Edson e nesta casa gravou a sua polca intitulada Zezé, demonstrando             

extremo virtuosismo. Diante disso, podemos afirmar que Candinho foi o primeiro           

trombonista e bombardinista solo a gravar no Brasil e Romão o primeiro tubista a              

fazer o mesmo. No bombardino o nome que mais se destaca na época é o de Jorge                 

Seixas, que fora colega do Candinho na banda do Asilo dos Meninos Desvalidos e              

depois tocou na Banda Civil Carioca, uma das primeiras bandas sinfônicas do Brasil.             

Junta-se a estes alguns músicos de Paquetá, colegas de Irineu e discípulos de             

Anacleto de Medeiros, como o tubista e bombardinista Luiz Gonzaga da Hora e o              

trombonista Jatahy. O foco não deve ser no levantamento biográfico de cada um deles              
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e sim na produção musical destes como instrumentistas, compositores, professores e,           

em alguns casos, como copistas, arranjadores, maestros e diretores.  

Os principais grupos com quem estes músicos atuaram nas primeiras          

gravações do Brasil foram a Banda da Casa Edison, a Banda da Casa Faulhaber e a                

Banda do Corpo de Bombeiros. Todos estes músicos atuaram nestas 3 bandas e             

alguns se destacaram posteriormente em gravações com formações menores. Romão,          

Seixas e Candinho atuaram juntos no quarteto Faulhaber, liderado pelo Maestro           

Manoel Malaquias, que tocava requinta e clarinete. Este quarteto realizou uma série            

de gravações que eram vendidas em discos de cera com apenas uma música de um               

lado, sendo vendidos em várias cidades do mundo. Este quarteto também era a base              

de outras formações como o Grupo do Malaquias, o Choro do Malaquias e a própria               

Banda da Casa Faulhaber.  

Jorge Seixas também tocou bombardino com Pixinguinha e o         

trompetista Bonfiglio de Oliveira em gravações do Choro Carioca, em especial na            

primeira gravação de Pixinguinha da música chamada Carne Assada. Enquanto o           

jovem flautista, com 16 anos de idade, tocava a melodia em seu flautim, Seixas e               

Bonfiglio o acompanhavam improvisando o acompanhamento harmônico com        

riquíssimos contrapontos. Essa gravação, de 1913, mostra que a prática da           

improvisação já era muito comum no Brasil. Segundo consta na Gazeta de Notícias             

(1925, n. 62, p. 3), Seixas foi professor de harmonia do Instituto Nacional de Música.               

Além disso, ele foi um dos líderes do grupo Africanos de Vila Isabel, como consta no                

periódico A Noite (1927, n. 5480, p. 8). O bombardinista também deixou composições             

que foram muito populares em sua época, com destaque à sua polca tango Macaco é               

Outro (Figura 2), que segundo o recorte a seguir, seria preparada para ser tocada em               

pianos automáticos, que tocavam a música com um rolo furado por um pianista, num              

processo similar ao de uma caixinha de música. 

 

Figura 2 - Propaganda da partitura Macaco é Outro, de Jorge Seixas (O País, 1923) 

Os músicos brasileiros eram muito bem informados, conheciam todas         

as danças europeias que se espalharam pelo mundo, como mazurca, a própria polca,             

a schottish, entre outras, mas também estavam bem atualizados sobre os novos            

gêneros que surgiam nos Estados Unidos como ragtime, cakewalk, charleston, one           

step e o jazz de Nova Orleans. Desde a metade do século XIX, a música brasileira se                 
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desenvolveu em paralelo à música norte americana e não há marco que revele esta              

união, ambas sempre estiveram juntas desde os seus primórdios quando o choro            

estava em seu momento inicial. Nesta época, final do século XIX, a música dos              

chorões era mais complexa harmonicamente e mais rica em improvisações do que o             

que surgiu na década de 30. Apesar disso, este período dos anos de 1900 até a década                 

de 1920 é pouquíssimo estudado pelos musicólogos brasileiros, o que gerou uma ideia             

falsa de que o jazz só veio ao Brasil após a viagem dos 8 Batutas, grupo de                 

Pixinguinha, Bonfiglio de Oliveira e do trombonista Esmerino Cardoso, à Europa. De            

fato, essa viagem é um registro da influência do jazz nos músicos brasileiros, mas              

jamais pode ser considerada um marco inicial, pois o jazz não começou com o              

saxofone que Pixinguinha trouxe de Paris, ele começou com as bandas do século XIX              

repletas de oficleides, bombardinos e bombardões que navegavam pelo Rio          

Mississipi. 

Porém, a reconstrução do discurso historiográfico da música brasileira         

deixa claro que a música afro americana é conhecida pelos brasileiros desde os seus              

primórdios, mesmo antes do ragtime de Scott Joplin, a primeira celebridade negra da             

música, em tempos em que ainda existia escravidão no Brasil. Os músicos brasileiros             

sempre foram grandes improvisadores, tocavam de ouvido e poucos dominavam a           

leitura de partituras, por isso muitas músicas se perderam. Já Candinho, que escrevia             

tudo e não gostava de improvisar, atuou com o trombone de válvulas no Choro              

Carioca e acompanhou o grupo O Passos no Choro com contrapontos extremamente            

elaborados e muito bem escritos. Tal grupo era liderado pelo flautista Antônio Maria             

Passos (Figura 3).  

 

Figura 3 - Foto do Grupo O Passos no Choro, com Antônio Maria Passos na flauta, Nelson Alvez no 

cavaco, Candinho no trombone e Tute no violão de 7 cordas. (Acervo pessoal do Barão do Pandeiro) 

O tubista João Antônio Romão, por sua vez, voltou a sua terra onde se              

tornou importante maestro da tradicional Banda Euterpe. O maestro Irineu Almeida           

faleceu neste período, mas deixou um enorme legado para a música popular            

brasileira. Com Romão e Irineu se juntaram os músicos de Paquetá, como o             

trombonista Jatahy e o tubista Luiz Gonzaga da Hora, e os da Banda dos Meninos               

Desvalidos, como Seixas e Candinho. Estes formam a base grave da Banda do Corpo              

de Bombeiros, que tinha membros não bombeiros, como o então jovem Candinho,            

pupilo de Anacleto aos 17 anos. Destas bandas foi feita uma seleção para criar a banda                
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da Casa Edison e a Banda da Casa Faulhaber. Há alguns outros nomes que se               

destacaram, como o trombonista Elídio do Nascimento, autor da polca Aurora           

Sorrindo, gravada por ele na Casa Edison, o trombonista Esmerino Cardoso, que foi             

professor deste instrumento no Instituto Nacional de Música, compositor de vários           

choros e membro dos 8 Batutas, e o trombonista Álvaro Sandin, auto do famoso              

choro Flor do Abacate. 
Fazendo o uso de fontes iconográficas, comparando algumas fotos e          

identificando personagens, podemos perceber alguns destes músicos em algumas         

fotos como a da Banda da Casa Edison, presente em várias obras (Figura 4).  

 

Figura 4 - Naipe de graves da Banda da Casa Edison, com (da esquerda para a direita) João Antônio 

Romão, Candido Pereira da Silva, Jatahy do Trombone, Luiz Gonzaga da Hora, Irineu de Almeida, um 

percussionista e Jorge Seixas (CAZES, 1998). 

Para entender o papel destes personagens menos conhecidos deve-se         

seguir as orientações de Kerman, sobre a importância de questionar os cânones e             

entender a história não apenas com o olhar para as figuras consagradas. O olhar              

musicologicamente especializado para estes músicos que figuram fora dos processos          

canônicos, além de estar de acordo com Nova Musicologia (KERMAN, 1987)           

influenciada pela escola historiográfica francesa dos Annales, é de extrema          

importância para a comunidade envolvida com os instrumentos trombone, tuba e           

eufônio (bombardino). Existem associações nacionais, como a ETB (Associação         

Brasileira de Eufônios e Tubas) e a ABT (Associação Brasileira de Trombonistas), e             

internacionais como a ITEA (Internacional Tuba and Euphonium Association) e a           

ITA (Internacional Trombone Association), todas dedicadas a estes instrumentos,         

buscando a valorização e a compreensão do papel destes na música de vários lugares              

do mundo. Por estes motivos, este artigo se mostra necessário e eficiente ao mostrar              

que o trabalho destes músicos foi fundamental para o desenvolvimento da linguagem            

do choro, do samba e de toda a música popular brasileira. 
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Resumo: Este artigo apresenta o resultado da investigação a respeito da presença do legado africano               

na obra Cânticos de Obaluayê de Francisco Mignone, publicada em 1934 pela Edição Impressão              

Moderna. O texto desta canção está integralmente em língua yorubá, o que traz aos intérpretes               

diversos desafios. Foi realizada pesquisa em fontes documentais advindas do universo escrito bem             

como do oral. Foram usadas as seguintes fontes: a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, a               

publicação Melodias Registradas por Meios não Mecânicos (1946), de Oneyda de Alvarenga e a              

publicação Os Africanos no Brasil de Nina Rodrigues (1932), o trabalho foi realizado supervisionado              

pelo babalawo Sandro Fatorerá, co-autor deste trabalho, abarcando o testemunho da história oral. Foi              

construído um pequeno vocabulário com o qual espera-se contribuir para o estudo e interpretação              

desta canção.  

 

Palavras-chave: Cânticos de Obaluayê. Francisco Mignone. Canção brasileira. Africanias. 

 

1. Introdução 

O grupo de pesquisa Africanias UFRJ investiga a presença do legado           

africano na música vocal brasileira de concerto. Os estudos a este respeito foram             

negligenciados, havendo numericamente mais pesquisas a respeito das influências         

europeias nesse campo da música. A expressão música de concerto designa aqui o             

universo de músicas criadas com o aporte da escrita, utilizando diversas formações            

instrumentais que surgiram na tradição europeia, a partir do qual as academias de             

música e os conservatórios instituíram como princípio educacional a formação dos           

compositores, cantores e instrumentistas. O início do século XX foi bastante rico em             

relação à coleta de temas populares e religiosos das diferentes tradições vigentes em             

nosso território. As Missões de Pesquisas Folclóricas lideradas por Mario de Andrade,            

impulsionaram e incentivaram tanto a coleta quanto a pesquisa desses temas,           

sobretudo aqueles relacionados à presença africana e indígena.  

O caso da canção Cânticos de Obaluayê de Francisco Mignone, nos traz            

uma dificuldade: o texto está integralmente em língua yorubá. Na tradição do canto             

lírico, o intérprete costuma estudar o repertório contextualizando e traduzindo a           

poesia da canção, buscando aspectos que o auxiliem a compreender os fraseados e             

afetos musicais necessários à peça. O treinamento de um cantor lírico exige que ele              

possua total domínio do texto, tanto com relação à dicção e pronúncia, quanto com              

relação à sua tradução. Talvez esta seja a razão pela qual um grande número de               

repertório lírico brasileiro tenha sido deixado de lado pelos intérpretes, inclusive esta            

canção.  

Este trabalho contextualiza e traduz a peça Cânticos de Obaluayê de           

Francisco Mignone, contribuindo também para o Vocabulário de Africanias na          

Canção Brasileira, um dos produtos do grupo de pesquisa que utiliza uma            

metodologia que apoia-se tanto na história e sua documentação, quanto também na            

história oral. É imprescindível para a pesquisa com história oral, a voz da tradição, ou 
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seja, a presença de integrantes das diferentes tradições tanto como fonte documental            

da história oral, quanto como pesquisadores, visto que, a oralidade traz diferentes            

transformações, por tratar-se sempre de um acontecimento vivo, que decorre no           

tempo e que, neste, faz-se presente. 

O distanciamento dos saberes entre a música acadêmica e a popular           

levou, possivelmente, Vasco Mariz a afirmar na publicação “Francisco Mignone, o           

homem e a obra” de 1997 que Cânticos de Obaluayê é uma obra de “grande efeito                

onomatopaico” (MARIZ, 1997, p. 117). Até pouco tempo atrás, era senso comum entre             

os músicos da academia, considerar que o repertório realizado a partir de recolha de              

materiais advindos de festividades populares e que não estivessem em língua           

vernácula, estariam em língua possivelmente inventada, ou seriam onomatopeias.  

 

2. Cânticos de Obaluayê de Francisco Mignone 

 

Composta para canto e piano em 1934 e intitulada Cânticos de           

Obaluayê (D´après motifs des nègres “nagô”) e publicada pela Edição Impressão           

Moderna, a peça teve sua estreia em 1938, na voz da intérprete Nair Duarte Nunes, na                

Escola de Música da UFRJ, tendo ao piano, o próprio Francisco Mignone (MARIZ,             

1997, p.195).  

O importante jornal de circulação no Rio de Janeiro desta época,           

Correio da Manhã, publicou em 24 de agosto de 1938, uma crítica a respeito deste               

recital:  

 

A musica nacional de câmara teve, ante-hontem à noite, occasião de luzir,            

como dizem os hepanhoes, com mais um concerto da série official da Escola             

de Musica, organizado na direcção do emerito professor Antonio Sá Pereira.           

Recital dedicado a algumas composições para canto, ainda inéditas, de          

Francisco Mignone. A cantora que se encarregou dessa gratíssima e arriscada           

tarefa artística foi escolhida entre as nossas mais talentosas e applaudidas           

patricias, senhora, duplamente de uma voz de lindo timbre e de excellente            

estylo de canto: Nair Duarte Nunes. Só mesmo uma interprete muito fina,            

manejando perfeitamente o italiano, o francez e o portuguez, como a           

festejada cantora, poderia dar cabal desempenho a tão complexo programa,          

abrangendo toda uma serie de modalidades musicaes, que iam do clássico           

puro (quasi Haydn ou Mozart), aos cantos de feitiçaria africana, na evolução            

delirante das macumbas: tendo de permeio coisas ingênuas e românticas e           

também algo de humorismo brincalhão que delirou o auditório. (CORREIO          

DA MANHÃ, 1938, p. 8) 

 

É interessante observar, a partir desta crítica, a visão sugerida pelo           

autor do artigo em que ele justifica a qualidade interpretativa de Nair Duarte Nunes              

(Figura 1) a partir do seu domínio da língua italiana, francesa e portuguesa, visão que               

nos dias de hoje consideramos como euro-centrada. Destacamos esse fato pois, ainda            

hoje, carecemos de informações a respeito do repertório afro-brasileiro, justamente          

em decorrência da hierarquia de saberes entre o universo letrado sobre o oral. As              

pesquisas realizadas pelo grupo Africanias UFRJ vem destacando a complexidade e           

variedade de materiais musicais (rítmicos, melódicos e prosódicos) que este          

repertório possui, demonstrando disso em diferentes artigos .  
1

1
 Conferir publicações em www.africaniasufrj.com.br 
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Figura 1 – Nair Duarte Nunes: intérprete que estreou a canção Cânticos de Obaluayê (A NOITE, 1934, 

p. 5) 

 

Em 1937, a peça foi incluída na coletânea, organizada por Andrade           

Muricy, Musique Brésilienne Moderne para a Exposição Internacional em Paris.          

(SILVA: 2016, p. 21). Não há como precisar se Mignone recolheu a canção, uma vez               

que ele não informa isto na partitura: não sabemos se ele próprio coletou, ou se foi                

outra pessoa a responsável pela coleta do texto e nem onde foi coletada. Não sabemos               

tampouco se a coleta é apenas textual ou se é também musical, seguindo o modelo de                

diversos modernistas que coletavam texto e melodia e sugeriam harmonizações          

diferentes. Para tanto, desenvolveu-se este trabalho, buscando respostas a este          

respeito. 

 

3. Caminhos de pesquisa  

 

A partir do estudo das diversas fontes históricas, investigamos          

sistematicamente os trabalhos documentados pelos primeiros autores que        

investigaram a presença africana no Brasil, tais como Nina Rodrigues, Arthur Ramos,            

Jacques Raimundo, Edson Carneiro. O grupo também utiliza como fonte os trabalhos            

de coleta realizados pelos primeiros folcloristas, tais como Oneyda Alvarenga,          

Camargo Guarnieri, Mario de Andrade, Luciano Gallet, entre outros.  

Para este trabalho, foram selecionadas duas publicações, visando iniciar         

um trabalho comparativo entre os textos coletados e o utilizado por Mignone. A             

primeira é intitulada Melodias registradas por meios não mecânicos, publicada pelo           

Departamento de Cultura da prefeitura do Município de São Paulo, em 1946. Apesar             
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da data desta publicação ser posterior ao da composição de Mignone, consideramos            

sua importância pois o trabalho é uma compilação das coletas de Mario de Andrade,              

Oneyda Alvarenga, Camargo Guarnieri e Martin Braunwieser. Por se tratar de           

tradição oral, tais melodias já eram entoadas e transmitidas de geração por geração,             

necessariamente não coincidindo com as datas da coleta. As melodias coletadas por            

Mario de Andrade foram doadas à Discoteca publica Municipal em 1936, entretanto,            

elas podem ter sido disponibilizadas entre os músicos antes desta doação, uma vez             

que foram transcritas a partir de 1928. As melodias coletadas por Oneyda Alvarenga             

não foram consultadas, pois foram coletadas no ano de 1935. A coleção Camargo             

Guarnieri foi reunida por ele para o II Congresso Afro Brasileiro realizado na Bahia              

em 1937. As melodias da coleção Martin Braunwieser foram reunidas e transcritas            

por ele entre fevereiro e julho de 1038, em viagem pelo Nordeste e Norte do Brasil,                

por encomenda do Departamento de Cultura de São Paulo.  

Na publicação de Oneyda Alvarenga foi encontrada uma canção que se           

assemelhava à de Mignone, na coleção de Camargo Guarnieri (ALVARENGA: 1946, p.            

179). Com relação à coleta desta canção por Camargo Guarnieri, ele relata que quem              

entoou foi Waldemar Ferreira dos Santos (Figura 2), nascido na Bahia em 1909,             

“muito considerado entre os pais de santo, bem como por toda tente dos             

candomblés. É Babalaô” (ALVARENGA, 1946, p. 160).  

 

Figura 2 – Waldemar Ferreira dos Santos. (ALVARENGA, 1946, p. 160). 

 

A partitura da canção Canticos de Obaluayê (D´aprés les motifs des           

negres “nagô”) utilizada para esta análise foi publicada pela Edição Impressora           

Moderna de Francisco Mignone, no ano de 1934, em São Paulo (Figura 3).  
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Figura 3 – Capa e 1ª página da publicação da canção Cânticos de Obaluayê (MIGNONE, 1934, capa e 

p. 1) 

 

O texto da coleta de Guarnieri assemelha-se com o texto de Mignone. As             

transcrições dos textos dos cantos em Guarnieri e Mignone aparecem da seguinte            

maneira (Quadro 1): 

 

Quadro 1 – Quadro comparativo da canção coletada por Guarnieri e da canção de Mignone. 

 

A partir desta comparação, podemos perceber que a cantiga coletada          

por Guarnieri possuí parte do texto em semelhança, com exceção das frases em             

negrito (grifo nosso, Quadro 1) encontradas na canção de Mignone. Optamos por            

aprofundar ainda mais a investigação por diferentes razões: a primeira é o fato de que               

o canto coletado por Guarnieri trata de um canto para Exu , e, por outro lado, a                
2

canção de Mignone, intitula-se Obaluayê , outro Orixá. Esta informação foi          
3

discutida, em entrevista, com o Babalawo Sandro Fatorerá, que nos informa que a             

2 Exu, divindade nagô-queto, tido como mensageiro dos Orixás. Palara de origem kwa, yorubá              

(CASTRO, 2005, pg. 232, 233). 
3
 Obaluayê: Orixá da varíola. Do kwa, yorubá, Obaluayê. (CASTRO, 2005, p. 299) 
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presença na canção da palavra saworo (que trata-se de um guizo portado por             
4

Obaluayê na mitologia yorubá), pode indicar a presença de referências à Obaluayê,            

mas que, efetivamente, trata-se de um canto onde todos os elementos se voltam para              

Exu, nas cantigas iniciais dos trabalhos em um candomblé. Para Sandro Fatorerá, por             

outro lado, fora da Nigéria, a presença da palavra saworo pode ser efetivamente             

entendida como uma canção de Obaluayê. Além disso afirma que, a partir do             

conhecimento do Ifá, existem passagens em que Obaluayê e Exu são os mesmos             

“seres” e ainda que, estas duas divindades se tornam um mesmo ser. Este fato pode               

ter levado os próprios yorubás à aglutinação de elementos aos dois Orixás em uma              

mesma cantiga, e sendo assim, a canção pode ter servido à Exu e Obaluayê no Brasil.                

A segundo razão é entender a presença das frases por nós grifadas (em Mignone, Tab.               

1), que não ecoam no texto coletado por Guarnieri. Nas tradições orais, muitas vezes,              

o texto pode ser modificado e conter acréscimos ou decréscimos. Sendo assim, demos             

continuidade à investigação buscando outras obras de referência.  

Na publicação Os Africanos no Brasil de Nina Rodrigues de 1932, foi            

encontrado o que parece ser a fonte mais provável e próxima da peça Cânticos de               

Obaluayê de Francisco Mignone (RODRIGUES, 2008, p. 122). O texto de Mignone            

aparece com grafia bastante semelhante daquele utilizado por Nina Rodrigues, ainda           

que não integralmente. Em textos de recolha, sobretudo quando o ouvinte não é             

falante da língua, é comum na transcrição a aglutinação de palavras, supressão de             

vogais ou a escuta de consoantes muito diferentes, como pode ser conferido em             

outros trabalhos do grupo de pesquisa Africanias UFRJ . Neste caso, entretanto, há            
5

enorme coincidência entre o texto da partitura impressa e o texto coletado e             

publicado por Nina Rodrigues, levando-nos a pensar que Mignone extraiu de lá            

integralmente o texto para a canção. Na publicação, Rodrigues refere-se ao           

informante Sr. Lourenço A. Cardoso, natural de Lagos, e influente no culto do             

candomblé, que segundo ele traduziu de forma livre com fins de manter os             

fundamentos da intenção religiosa. (RODRIGUES, 2008, p. 121). O esquema abaixo           

(Quadro 2) demonstra um estudo comparativo entre o texto que encontramos em            

Nina Rodrigues e o texto da canção de Francisco Mignone. 

 

Quadro 2 – Quadro final a partir da comparação dos textos de Nina Rodrigues e Francisco Mignone. 

 

O texto de Francisco Mignone possui, como podemos ver, muitas          

similaridades com o coletado por Nina Rodrigues. A partir das equivalências           

4 A palavra saworo é escrita em yorubá com ş e possuí som de ch. No Brasil, é possível escutar as duas                      

pronúncias. Em todos os textos coletados a escrita aparece com s, possivelmente por ausência da fonte                

específica na época de sua publicação. 
5
 Conferir trabalhos em www.africaniasufrj.com.br. 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.1 – Educação Musical  e Musicologia  – p. 69 



O caso da obra Cânticos de Obaluayê  

encontradas, constatamos que a frase ajô lêlê agôlo nanko, foi a única que sofreu              

transformação, onde houve a supressão da palavra agôlo por sawôró, além da            

inversão da expressão lêlê (Quadro 2). Além disso, há uma diferença na escrita entre              

a encontrada em Rodrigues e Mignone na palavra mojuba (com j em Rodrigues) e              

moyuba (com y em Mignone). Em se tratando de tradição oral, duas hipóteses devem              

ser levantadas. A primeira é que, a edição da partitura de Mignone contenha um erro               

da grafia pela semelhança de tipologia entre j e y na palavra (ou ainda que na                

transposição, o próprio Mignone tenha realizado a mudança na grafia da palavra). A             

segunda hipótese que podemos levantar é que o povo yorubá (denominado dessa            

forma pelos ingleses), segundo o Babalawo Sandro Fatorerá, é chamado, em Cuba de             

lucumi e que essa tradição modificou, a partir do contato com a língua espanhola,              

algumas sonoridades: em Cuba, a pronúncia da palavra traz som de i (e portanto pode               

ter sido grafada com y). É possível levantar a hipótese da presença desta tradição a               

partir da diáspora caribenha no Brasil e que a adaptação da palavra tenha sido              

realizada pelo próprio Mignone em função de sua escuta, caso tenha realizado visitas             

ao candomblé, uma vez que esses cantos são de tradição oral. 

Há contudo uma estrofe que não aparece no texto coletado por           

Rodrigues, mas que aparece em Mignone: kosi obá kan afi Olorun. Rodrigues, em seu              

texto, informa que a língua nagô era bastante utilizada em casas de comércio de              

negros e em templos e exemplifica com a fotografia de um açougue existente na Baixa               

dos Sapateiros (Figura 4), onde se vê a sentença kosi obá kan afi Olorun, que ele                

traduz como: não há rei um senão Deus (RODRIGUES, 2008, p. 122-153). O             

Babalawo Sandro Fatorerá informa ainda, que esta frase é um arabismo na canção,             

pois a foto traz a informação, acima da inscrição, de tratar-se de uma casa alufá, de                

tradição muçulmana, árabe, vinda dos africanos muçurumi (Figura 4). Sendo assim,           

apesar da língua yorubá presente na canção, seu texto traz duas culturas distintas: a              

yorubá e a árabe. 

 

Figura 4 – Fotografia de 1885 de açougue na Baixa dos Sapateiros, Salvador Bahia (RODRIGUES, 

2008, p. 153) 
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Sendo assim, a hipótese é que Mignone tenha acrescentado a expressão           

kosi obá kan afi Olorun, cuja inscrição foi registrada em fotografia no açougue da              

Baixa dos Sapateiros (Figura 4),  ao canto coletado por Nina Rodrigues. 

Este acréscimo talvez tenha sido realizado por razões musicais. Para          

compreender este fato, realizamos uma análise fraseológica, motívica e formal, com           

vistas a entender se houve ou não a necessidade de inserir a expressão citada. A               

análise foi realizada a partir da partitura editada pela Edição Impressão Moderna,            

publicada em 1934. A partitura foi obtida em investigação junto ao acervo APHECAB             

(Acervo de Partituras Hermelindo Castelo Branco) . 
6

Propomos em nossa análise da obra a divisão da canção em duas             

grandes metades: a primeira com dois períodos (A e B) e a segunda com dois períodos                

(C e D). O período A e C assemelham-se motivicamente (Figuras 5 e 6) e possuem                
7

entrada acéfala, constituindo o segundo (A) uma variação do primeiro (D) apesar do             

ritmo pronunciadamente diferente, mantendo contudo as mesmas notas essenciais         

(Dó e Mi♭). 

 

Figura 5 – Início do período A da canção Cânticos de Obaluayê de Mignone. (MIGNONE, 1934, p. 1) 

 

Figura 6 – Início do período C da canção Cânticos de Obaluayê de Mignone. (MIGNONE, 1934, p. 2) 

 

Da mesma maneira, os períodos B e D (Figuras 7 e 8) também             

assemelham-se motivicamente. Neste caso, o perfil de um segmento descendente          

seguido de um ascendente é mantido nas duas melodias, sendo a segundo mais             

extensa em termos de âmbito melódico, dois graus a mais estendidos.  

 

 

Figura 7 – Início do período B da canção Cânticos de Obaluayê de Mignone. (MIGNONE, 1934, p. 2) 

 

 

Figura 8 – Início do período D da canção Cânticos de Obaluayê de Mignone. (MIGNONE, 1934, p. 3) 

6 A partitura foi gentilmente cedida pelo Professor Lenine Santos (UFRJ), coordenador do grupo de               

pesquisa APHECAB. 
7 Para conferir as semelhanças sugere-se a escuta da canção de Cânticos de Obaluayê interpretado por                

Andréa Adour (voz) e Silas Barbosa (piano) em 2018. 
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A partir desta análise é possível supor que o acréscimo do período C             

(kosi obá kan afi Olorum) (Figura 6) tenha efetivamente sido realizado visando            

manter a simetria na canção bem como espelhar o material composicional. 

Além deste trabalho a partir das fontes documentais encontradas no          

universe escrito, é também necessário buscar a contextualização destes cantos na           

tradição oral. Tais cantos são entoados milenarmente a partir da transmissão oral e             

podem também ser considerados como documentos, enquanto testemunho: 

 

Um estudioso que trabalha com tradições orais deve compenetrar-se da          

atitude de uma civilização oral em relação ao discurso, atitude essa,           

totalmente diferente da de uma civilização onde a escrita registrou todas as            

mensagens importantes. Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas          

como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de            

preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos         

chamar elocuções-chave, isto é, a tradição oral. A tradição pode ser definida,            

de fato, como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para           

outra (VANSINA, p. 139, 140). 

 

Trabalhos que usam textos coletados nas tradições orais devem então          

buscar os sentidos estabelecidos pela tradição oral, corroborando e documentando o           

testemunho a partir da voz de seus mestres. Consultando o Babalawo Sandro            

Fatorerá, do Instituto Irê de Tradições Afro-brasileiras, este nos informou que           

Cânticos de Obaluayê é um canto de abertura de trabalhos, e ao contrário do título               

que aponta especificamente para o Orixá Obaluayê, trata-se sobretudo de um canto            

para o Orixá Exu (senhor da encruzilhada, que abre os caminhos) permitindo o início              

dos trabalhos nos rituais de uma casa religiosa de candomblé. Este fato corrobora             

com a fonte documental coletada por Camargo Guarnieri (ALVARENGA, 1946, p.           

179), cujo texto mantém semelhanças com o de Mignone e é descrito como um canto               

para Exu. Por outro lado, como citamos mais acima, segundo o Babalawo, é possível              

que o canto possa atender aos dois orixás, mas sobretudo afirma que com este canto,               

os fiéis pedem licença, demonstrando humildade e respeito. 

Foi elaborado um pequeno vocabulário (Quadro 3) visando elucidar o          

texto, levantando algumas possibilidades de tradução. Os cantos entoados na tradição           

do candomblé, por seu caráter ritual, não possuem competência linguística e sim,            

simbólica, uma vez que o yorubá utilizado nas casas de candomblé é utilizado apenas              

com funções litúrgicas.  

Por esta razão, a tradução deve ser compreendida como uma sugestão e            

não enquanto tradução direta.  

Além destes aspectos, é importante informar que o yorubá foi          

transliterado por ingleses, e, portanto, sua pronúncia é semelhante ao do inglês,            

ocorrendo contudo algumas variantes que estão descritas abaixo (Quadro 4). Cabe ao            

intérprete decidir se utilizará a pronúncia mais próxima à do yorubá (como            

pronunciado na Nigéria), ou se buscará uma pronúncia em acordo com o material             

coletado (a partir da escuta pelo compositor), utilizando os fonemas em português. 
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Quadro 3 – Vocabulário elaborado com auxílio do Babalawo Sandro Fatorerá. 

 

 

Quadro 4 – Quadro comparando a pronúncia do yorubá com o português a partir das informações 

dadas pelo Babalawo Sandro Fatorerá. 

 

 

Contudo devemos lembrar que, no Brasil, foram diversos povos         

africanos que para cá vieram em regime de escravidão, e que foi-lhes negada a              

instrução formal (Figura 9). Como podemos observar no artigo terceiro, segundo           

parágrafo da Lei n. 1 de 1937, eram proibidos de frequentar as escolas públicas: “os               

escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos”, lei que             

permanece até 1888 com a abolição. 

Soma-se a isso o fato de que, os terreiros (casas de santo) colocaram             

lado a lado diversas culturas africanas, em mecanismo de resistência. Nesse contexto,            

a tradição oral e a língua ritual tornaram-se o testemunho destes povos. A precisão              

dos cantos não é relevante como na cultura do ocidente, pois a competência simbólica              

do ritual é soberana. Tudo isso gerou muitas modificações com relação à pronúncia e              

dicção que devem ser consideradas quando se deseja interpretar um repertório           

construído a partir de coletas das tradições orais. Com este vocabulário e com a              

contextualização a partir das fontes documentais e dos testemunhos da tradição oral            

pretende-se auxiliar os intérpretes do repertório brasileiro que possuem africanias,          

fornecendo subsídios para a sua interpretação, pronúncia e estilística, tal como ocorre            

no caso da obra Cânticos de Obaluayê de Francisco Mignone. 
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Figura 9 – Lei n. 1 de 21/01/1937 (HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 2005, p. 1 a 7) 

 

 

4. Considerações Finais 

 

Podemos concluir que a pesquisa em torno das canções coletadas,          

sobretudo no início do século XX requer muito tempo, e estudo, por sua             

complexidade. O primeiro desafio é o fato de que a coleta pode ter sido feita pelo                

próprio autor ou ele pode ter utilizado a coleta de outros autores, como é o caso de                 

Cânticos de Obaluayê. O segundo desafio relaciona-se ao fato de que a obra de arte é                

uma apropriação envolvendo também a recriação, e por isso ela pode distanciar-se da             

forma registrada pela coleta como também é o caso de Cânticos de Obaluayê. O              

terceiro desafio é elaborar uma tradução destas canções, tendo em vista que as             

línguas africanas no Brasil, ficaram majoritariamente reduzidas às línguas de santo,           

ou línguas de terreiro, e estas possuem competência simbólica e religiosa e não             

possuem competência linguística para serem usadas no cotidiano, tornando-se         

imprescindível o trabalho em conjunto com os mestres guardiões dos saberes da            

tradição oral. Soma-se a isso a informação dada por Nina Rodrigues a respeito de sua               

própria coleta, afirmando que a registração requer muita paciência e esforço, uma            

vez que tais línguas são dotadas de sons próprios e pouco conhecidos e, afirma em               

seguida que pode-se prever que erros foram cometidos, relacionados a defeitos de            

representação e reprodução de sons (RODRIGUES, 2008, p. 120). Para Yeda Pessoa            

de Castro,  
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As religiões afro-brasileiras nascidas na escravidão e genericamente        

chamadas de candomblé na Bahia, xangô em Pernambuco e tambor no           

Maranhão, cada qual é um tipo de organização sócio-religiosa baseada em           

padrões comuns de tradições africanas, em um sistema de crenças, modo de            

adoração e língua. Neste contexto, língua deve ser entendida mais como um            

veículo de expressão simbólica do que propriamente de competência         

linguística. O seu uso é circunscrito a um sistema lexical de base africana             

relacionado ao universo religioso dos recintos sagrados onde se desenrolam          

as cerimônias do culto, e já modificado, em sua origem, pela interferência da             

língua portuguesa no Brasil (CASTRO, 2005, p. 80). 

 

A partir das informações encontradas a respeito do texto e de sua coleta,             

foi realizada uma entrevista com o Babalawo Sandro Fatorerá que nos auxiliou com o              

testemunho a respeito da tradição do candomblé e que é, portanto, considerado            

co-autor deste trabalho. A partir deste testemunho, foi elaborado um vocabulário que            

pode auxiliar os intérpretes no entendimento da canção que está integralmente em            

yorubá. 
O caso de Cânticos de Obaluayê de Francisco Mignone é bastante           

emblemático, pois o estudo desta canção impõe diversos desafios ao pesquisador e ao             

intérprete. Esperamos que com este trabalho possamos contribuir para a          

interpretação desta obra, bem como subsidiar pesquisas a respeito da presença do            

legado africano na música vocal brasileira. 
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Resumo: Este artigo apresenta como um dos resultados das análises realizadas pela pesquisa de              

mestrado, a qual está vinculada a canção Que querê, de Pixinguinha, Donga e João da Baiana, em sua                  

gravação de 1931, para, a partir do contexto em que foi produzida e de sua transcrição, apresentar suas                  

africanias e contribuir para o Vocabulário de Africanias do Grupo de Pesquisas Africanias UFRJ. 

 

Palavras-chave: Que querê. Macumba carnavalesca. Africania. Música popular. Fonograma.  

 

1. Que querê que quê, ô Ganga! 

A pesquisa de mestrado em processo (Musicologia UFRJ – 2018-2020),          

da qual faz parte a canção que intitula esse trabalho, possui um corpus que totaliza 92                

fonogramas, gravados entre os anos 1927 e 1933, que contêm em seus títulos ou no               

gêneros musicais estampados nos selos dos discos, as palavras “batuque”, “batucada”           

ou “macumba”. A canção Que querê, gravada pela RCA-Victor em 1931, é aqui             

analisada como prosseguimento dos estudos sobre o batuque e sua participação na            

construção do sistema musical brasileiro, como africanidade diaspórica, que         

nomeamos de africania. Como já foi feito com outra canção dessa mesma lista, em              

artigo para o Núcleo Caravelas, (“No terreiro de Alibibi, música de feitiçaria em             

fonograma de 1932 e suas traduções em africanias nos dias de hoje”, no prelo),              

iremos apresentar o contexto em que esta canção foi gravada, sua época e as demais               

informações pertinentes à sua ficha técnica. Produziremos um esboço das possíveis           

relações e processos entre aqueles que criaram a canção e sua recepção. Por fim, listar               

e traduzir as africanias encontradas em sua produção para contribuir com o            

Vocabulário de Africanias na Música Brasileira, do Grupo de Pesquisas Africanias           

UFRJ.  

Entende-se como africania:  

 

a bagagem linguístico-cultural submergida no inconsciente iconográfico do        

contingente humano negro-africano, entrado no Brasil em escravidão, que se          

faz perceptível na língua, na música, na dança, na religiosidade, no modo de             

ser e ver o mundo, e, no decorrer dos séculos, como forma de resistência e de                

continuidade cultural na opressão, transformaram-se e converteram-se em        

matrizes partícipes da construção de um novo sistema cultural e linguístico           

que nos identifica como brasileiros. (CASTRO, 2018, p. 107. Ênfase          

adicionada) 

 

O termo, que foi construído na Espanha em meados dos anos 1990,             

pelo então cientista político Luis Beltrán e seu grupo de pesquisadores na            

Universidade  de Alcalá de Henares,  Espanha,  designa  o  legado  linguístico-cultural 
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negro-africano nas Américas e no Caribe (CASTRO, 2018, p. 107). A antropóloga Nina             

Friedmann (FRIEDMANN, 1992), utiliza o termo em seus estudos sobre os Cabildos            

Negros enquanto refúgios de africanias em Colômbia, e finalmente, por meio do            

Grupo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros em Línguas e Culturas – GEALC – do              

qual faz parte a etnolinguísta Yeda Pessoa de Castro, o termo começa a circular nos               

meios acadêmicos brasileiros a partir de 2007. (CASTRO, 2018, p. 107) 

 

2. Que querê – ficha técnica 

 

Título: Que querê; compositores: Donga, João da Baiana, Pixinguinha;         

intérpretes: Francisco Senna, Zaíra de Oliveira e Grupo da Guarda Velha; selo: RCA             

Victor; Nº Álbum: 33509-A; gênero musical: macumba; matriz: 65.299; gravação:          

24/11/1931; lançamento: janeiro de 1932. (SANTOS, 1982, p.166, vol.2) 

 

3. Outras versões de Que querê 

 

Além da versão do fonograma para o estudo da pesquisa, encontramos           

outros registros feitos posteriormente, da mesma canção, onde João da Baiana é o             

intérprete: 

1- Disco - Native Brazilian Music. Edição histórica das gravações de           

música brasileira supervisionadas por Leopoldo Stokowski e Villa-Lobos        

com a colaboração de Donga. Formato vinil 33 1/3 rpm: MINC/FNPM           

MVL 033, 1987. Lado A, faixa 8. 

2- Disco - Que querê; Formato 78 rpm: Odeon, nº 13.999, 1955. 

3- Disco - Gente da antiga; CD: EMI-Odeon, nº 780915-2, 1996, faixa 6. 

4- Filme - Saravah!, de Pierre Barouh, de 1972. 

 

4. A cena musical na época da gravação 

 

O período atual do Brasil, especialmente nas artes, é o de nacionalização.            

Estamos procurando conformar a produção humana do país com a realidade           

nacional. (ANDRADE, 2006, p.15). 

 

O movimento iniciado nos anos 1920, que inclui a Semana de Arte            

Moderna de 1922, e a Exposição Internacional do Centenário da Independência, com            

a primeira transmissão radiofônica no Brasil, marcam, no campo cultural, o que se             

convencionou nomear como Movimento Nacionalista, que teve influência marcante         

nas artes, na política e na sociedade. 

Na música erudita, esse movimento teve Mário de Andrade, Villa Lobos,           

Luciano Gallet, Lorenzo Fernandez, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, como         

principais articuladores e interessados. 

A visão do que era a cultura nacional até então era turva, o que levou os                

estudiosos a buscar os valores relacionados à terra brasileira, que afirmassem ou            

pudessem traduzir a alma brasileira, as coisas nossas, as coisas da nossa terra. A              

produção nas áreas da sociologia, antropologia e em especial da música, tanto a             

produção erudita quanto a popular, sinalizavam para esse caminho. 

Um dos resultados que se obtém desse processo, é a consolidação do            

samba como gênero nacional. (VIANNA, 1995.) 
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Do ponto de vista fonográfico, a partir de 1927, iniciou-se a gravação            

elétrica no Brasil, que ajudou a captar melhor instrumentos que antes eram            

inaudíveis na gravação mecânica. A partir de 1933, grandes gravadoras          

transnacionais instalam suas fábricas no Brasil, em busca da ampliação de seus            

mercados, que sofriam uma forte retração com a crise de 1929, o que trouxe              

consequências nefastas às fábricas por aqui já instaladas e também mudanças nas            

políticas de repertório, centralizando o mercado no gênero samba e em seu crescente             

sucesso. 

Para nós, é importante entendermos que, apesar do olhar intelectual da           

época enxergar a música popular gravada como popularesca, pois visava uma carreira            

comercial stricto sensu, portanto “aberta a todo tipo de influência, inclusive           

internacional” (MARTINS, 2014, p. 28), e que, os valores nacionais estariam apenas            

nas manifestações rurais, “folclóricas”, de culturas a serem exploradas pelos estudos           

em campo, estamos entendendo que a produção fonográfica realizada nesse período           

contém uma rica fonte documental para os estudos da nossa cultura, principalmente            

no que tange a presença africana.  

 

5. Carnaval de 1932 

 

A ilustração abaixo (Figura 1), é de um anúncio da gravadora Victor na             

revista “O tico-tico”, de 27/01/1932. Nele, vende-se o tocador e os discos que seriam              

os últimos lançamentos voltados para o Carnaval de 1932. Os discos são apresentados             

em ordem numérica, conforme pode-se observar através da numeração à direita dos            

títulos, que engloba as canções, de duas em duas, em lado A e lado B. A numeração                 

não está completa, os discos com os números 33.504, 33.505, 33.510 e 33.511 não              

estão no anúncio, são sambas e marchas (SANTOS, 1982, p.166). 

 

Hoje, o que está dando dinheiro é o samba. E os editores querem sambas em               

quantidade, sem olhar a qualidade! 

Há muita produção boa ‘enforcada’, ‘boicotada’, atirada no fundo das gavetas,           

para daqui a um certo tempo, surgirem nos discos... com uma pequena            

modificação no compasso, como sucedeu com o TOCA PR’O PAU, que sendo            

samba, apareceu gravado, cantado com ruidoso sucesso, como ‘marcha João          

Pessoa!’ 

Com o retraimento, vem a escassez de novidades e então fazem a exumação             

de coisas velhas, do tempo da coroa, como sucedeu com o  

Querê - Quê pê 

Que te ó ganga! 

Chora na macumba 

Ó ganga 

Embora o Pixinguinha tivesse, muito habilmente, vestido a partitura de          

belíssima harmonia, contudo, apenas enfeitou uma produção que pelo tempo          

caiu no domínio público e que não deixa de ser uma velharia. 

São estas coisas que vão matar a vitrola. 

A terra lhe seja leve... (GUIMARÃES, 1978, p. 124) 

 

O comentário do escritor, feito em livro de 1933, cita a canção que             

estamos analisando e faz um pequeno panorama crítico da produção fonográfica           

dessa época, da qual um pequeno recorte está contido no anúncio. Segundo            

Vagalume, como era conhecido o jornalista Francisco Guimarães, algumas canções          

antigas estavam sendo “exumadas” para registro em disco. Para o jornalista era            

notório e criticável o fato de canções “serem exumadas”. 
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Figura 1 - Anúncio da Victor. (O Tico-tico, 1932, p.4) 

 

Contudo, o conceito de domínio público estava nascendo, e todo um           

novo mercado fonográfico se desenvolvia. Canções ganhavam novos arranjos, novos          

significados, enxertos, e isso não foi exclusividade dessa fase da fonografia brasileira.            

Podemos citar os fonogramas Isto é bom de 1902 e Pelo telefone de 1917, como               

exemplos. Voltemos ao anúncio. 

O primeiro disco é de marchinhas, de Lamartine Babo e Noel Rosa. O             

segundo, de sambas de Ary Barroso. O terceiro, que muito nos interessa, tem no lado               

A, outra composição de João da Baiana, Pixinguinha e Donga, o mesmo trio de              

compositores que queremos traduzir neste artigo, e no B, composição de J. B. de              

Carvalho. Como gêneros: partido-alto e batuque, respectivamente, ambos tocados         

pelo Grupo da Guarda Velha. O quarto disco tem uma cantora, que fazia sucesso              

desde o carnaval de 1931 e despontava em seu segundo carnaval como cantora             

profissional: Carmen Miranda. Ela canta dois sambas de Ary Barroso, sendo que o             

lado A, Sonhei que era feliz, tem o mesmo grupo da Guarda Velha, mas não especifica                

em “coro”, a presença da cantora Zaíra de Oliveira, que canta nesta faixa, com uma               

voz acima da voz da Carmen e que será comentada mais à frente. A canção Que querê,                 
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apresentada como macumba carnavalesca, aparece no lado B do disco seguinte, nº            

33.509; no lado A, a batucada Já andei. As duas canções do trio Pixinguinha, Donga e                

João da Baiana. Os outros discos trazem marchas, inclusive Teu cabelo não nega!, de              

Lamartine Babo; e sambas, sendo que 15 são tocados pelo grupo da Guarda Velha.              

Por fim, notamos, que o anúncio continha uma produção potente, centrada no samba,             

o gênero mais numeroso entre todos os outros, exatamente metade das canções            

anunciadas. 

 

6. Grupo da Guarda Velha 

 

  

Figura 2 - Foto do Grupo da Guarda Velha (Diário da Noite, 1931, p.3 ). 

 

Ao que parece, o objetivo de Pixinguinha era criar uma música para dançar a              

partir de matizes afro-brasileiras e, pelo que se pode ouvir, ele acertou no             

alvo. Embora a música tenha dado certo, comercialmente o estilo foi           

gradativamente desaparecendo. O que teria ocorrido? [...] por ironia do          

destino, a geração citada foi derrotada pelo samba que eles próprios           

ajudaram a criar. A ascensão do samba de marginal a oficial tão bem             

esmiuçada no livro de Hermano Vianna, O mistério do samba, teve como            

efeito colateral a passagem da turma de Pixinguinha da vanguarda para a            

Velha Guarda. (CAZES, 1998, p.71) 

 

A formação que encontramos na foto do grupo (Figura 2), muito           

próxima da época da gravação de Que querê, nos revela um grupo de violão (Donga),               

flauta (Pixinguinha), segunda flauta (Plínio Paes Leme de Abreu), omelê (Faustino da            

Conceição), ganzá (Augusto Soares), prato de louça (João da Baiana), pandeiro           

(Francelino Ferreira Godinho), agogô (Cícero José Dias), cabaça (Adolfo Ferreira          

Bastos) e cuíca (Alcebíades Barcellos). (Diário da Noite, 1931, p. 3.) Completavam o            

grupo na época: Francisco Senna e Zaíra de Oliveira, que não estão na foto.  
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O Guarda Velha foi conjunto regido por Pixinguinha e dirigido por           

Donga. Tentava dar continuidade aos trabalhos do então recém-extinto Oito Batutas,           

que marcou os anos 1920 como o grupo brasileiro mais popular da época. (MARTINS,              

2014, p. 43) 

Os Oito Batutas:  

estão entre os conjuntos que introduziram tanto a percussão quanto a           

improvisação nas gravações, e estão tão engajados na formação de uma           

música brasileira nos anos 1920 que seria impossível fazer uma história da            

música popular brasileira sem falar deles. (MARTINS, 2014, p.187) 

 

A evolução de Pixinguinha como arranjador dessas três orquestras (Oito          

Batutas, Guarda Velha e Velha Guarda) consistiu em realçar a percussão,           

fazendo dela um naipe tão importante quanto os de sopro e cordas. A             

percussão era formada, principalmente, por omelê, cabaça, prato e faca,          

pandeiro e caixeta. (MARTINS, 2014, p.74)  

 

Sobre sua carreira pioneira, seus contatos internacionais, suas        

controvérsias, consultar o livro “Os Oito Batutas. História e música brasileira nos           

anos 1920”, de Luiza Mara Braga Martins.  

 

7. Pixinguinha, Donga e João da Baiana 

 

Não nos propomos aqui a aprofundar sobre as biografias desses três           

baluartes da música popular brasileira. Contudo, vamos destacar, a partir de           

depoimentos e históricos, algumas informações que podem auxiliar-nos a decifrar a           

canção analisada em suas africanias.  

 

Antes dos Oito Batutas, Donga e Pixinguinha tocavam juntos no Caxangá, na            

Tia Ciata, na festa da Penha e no carnaval. Foi, possivelmente, no Rancho             

Filhas de Jardineira que Pixinguinha, Donga e João da Baiana se           

conheceram. Os três tocavam em festas e serestas; tocavam juntos desde           

meninos. Havia fortes laços musicais que os uniam, sendo que Donga era            

mais do samba, e Pixinguinha, mais do choro (MARTINS, 2014, p.134) 

 

Herdeiros das tradições africanas, todos três foram netos de africanos          

ou ex-escravizados e viveram suas infâncias em contato com as tradições dos povos             

africanos de seus antepassados, em encontros e trocas de imigrantes que se            

concentraram na região do porto, no Rio de Janeiro. 

Do ponto de vista geográfico, Pixinguinha, Donga e João da Baiana, no            

reduto de suas criações, - onde nasceram, foram criados e tiveram suas primeiras             

experiências musicais - estiveram no berço do samba: na Pequena África, Praça Onze             

e Lapa. (MIS, 1970; MOURA, 1995).  

Encontramos mais informações sobre suas ascendências africanas e os         

contatos com suas tradições, no perfil traçado por Jota Efegê, em sua crônica, no              

Jornal do Brasil, um dia depois da realização do show beneficente para arrecadar             

fundos para o músico João da Baiana que passava por notáveis dificuldades            

financeiras e de saúde. A necessidade desse show, promovido pelo Museu de Imagem             

e do Som, no dia 23/03/1970, no Teatro da Praia, no Rio de Janeiro, e que contou                 

com Martinho da Vila e Elizete Cardoso, entre outros, por si só, já cabe reflexão. Com                

a palavra, Jota Efegê: 
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o nome de João da Baiana haverá, forçosamente, de aparecer, e com grande             

destaque. Não sozinho, é claro. Com ele, já que vieram da mesma origem,             

frequentaram a mesma escola (não as escolas de desfiles faustosos,          

alegóricos), estarão Donga (Ernesto dos Santos), Amor (Getúlio Marinho),         

Caninha Doce (José Luís de Marais), Heitor dos Prazeres, talvez alguns mais,            

bem poucos. Gente que, de fato, constituiu a velha guarda, o ponto de partida              

da nossa música. (...) Em suas andanças pelos candomblés (ou macumbas)           

dos pais-de-santo João Alabá, na Rua Barão de São Felix, e Cipriano Abedé,             

na Rua João Caetano, pediu-lhes que o resguardassem dos inimigos. Passou           

a ter o corpo fechado. Desde então, proclama ser de Ogum e de Xangô, da               

linha de Umbanda, de Nagô e de Gêge, e ser Babalaô de Orixá. Tal              

enumeração, ele a faz compenetrado e a termina com a saudação ‘Saravá,            

meu pai!’ (...) Tido como macumbeiro, sabe entoar com a característica           

própria muitos dos pontos aprendidos na frequência dos terreiros, além de           

alguns de sua autoria, nos quais assimilou aqueles recolhidos nos rituais a            

que assistiu. Mas, acima de todas, deve-se ressaltar, pela excelente          

interpretação do próprio João Machado Guedes (o João da Baiana, no           

apelido definitivo que lhe foi dado por Muximba, seu amigo Oscar Frederico            

Mendonça), o conhecidíssimo: 

‘Chora na macumba, ô ganga 

Oi, chora na macumba, ô ganga...’ 

Simples enunciado de ponto, nada mais que uma repetição apoiada na           

percussão rítmica, tornou-se de agrado geral e ganhou franca divulgação.          

(Jornal do Brasil, 1970, p.1) 

 

Apresentaremos outro perfil de João da Baiana que consta no livro A            

roda do samba, cuja primeira edição, data de 1933, do cronista que ficou conhecido              

como Vagalume. Vale a pena a citação, pelo contraste das épocas e das visões, e pela                

revelação, a ser checada, mas que diz muito sobre como as músicas eram registradas              

naquela época. Segue a transcrição completa: 

 

João da Baiana – Este pode formar ao lado de Donga e Caninha, porque foi               

criado na mesma roda e conhece, como eles, todos os segredos do Samba e do               

ritmo de partido alto.  

E porque conheça muito, confunde quase sempre que ouviu e aprendeu no            

tempo de garoto, com as originalidades que pretende lançar nos discos de            

vitrola. É possível que a imaginação, que o bestunto do João da Baiana, nos              

dê ainda um trabalho apreciável, mas, nunca como aquele: 

Querê, quê pê/Que te ó ganga!/Chora na macumba/Ó ganga 

Isto é chula de palhaço cantada no carnaval de 1882, e que o jovem sambista,               

educado na escola antiga, veio gravar como sendo seu, 1934, isto é, 51 anos              

passados! 

Ó raio, ó sol/Suspende a lua/Bravos do velho/Que está na rua! 

Ainda, também desta época, é esta chula: 

Eu quero ver/Ózan! Zan!/O Chininha bater/Ózan! Zan! Zan!... 

No começo deste capítulo, citei 56 nomes de pessoas que conhecem           

perfeitamente a história do ‘Querê quê pê – Que Tè – Ó Ganga’! O João da                

baiana está de obrigação de apresentar um trabalho bom e original. 

Alie ao seu talento e à sua competência, uma boa dose de força de vontade,               

que certamente deixará muita gente tonta... 

Porque que esta gente moça, não procura ao menos seguir o exemplo dos             

velhos? João da Baiana tem gosto e ainda vai dar provas do seu valor.              

(GUIMARÃES, 1978, p.94-95) 
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Do próprio João da Baiana, temos o trecho de seu depoimento dado ao             

Museu da Imagem e do Som, que foi editado como As vozes desassombradas do              

museu (MIS, 1970). 

 

MIS – João, certa vez na Rádio Ministério da Educação, em um programa             

com grupos da velha guarda, você ganhou um “ponto” da linha de Angola             

muito bonito, chamado ‘Querê, quê, quê’. Seria possível você lembrar? 

João da Baiana – Me lembro, era o prefixo da gravação. Tem a saudação de               

entrada: 

‘Louvado seja nosso Senhor 

Para sempre seja louvado 

Viva gente da linha de Angola 

Viva gente da linha de Nagô 

Viva gente da linha de Orixá’ 

 João da Baiana - O coro diz o seguinte: 

“Oi, lerê! Chora na macumba/Chora na macumba/Samba comigo” (MIS,         

1970, p.56) 

 

Podemos perceber, que diversos caminhos traçados pela pesquisa sobre         

esta canção estudada nas revisões bibliográficas e na Hemeroteca, nos levaram ao            

nome de João da Baiana.  

 

8. Omelê, cabaça, prato e faca, pandeiro e caixeta 

 

Na instrumentação do grupo, vamos nos concentrar no naipe de          

percussão, elevado ao nível dos naipes de metais e cordas por Pixinguinha, e que foi               

marca da Guarda Velha. Acrescentamos a esse naipe de percussão citado acima, os             

instrumentos ganzá, cuíca, agogô e o tamborim, que na época, era retangular ou             

quadrado e com som bem mais grave que os tamborins de escola de samba de hoje                

em dia.  

Dos cinco instrumentos aqui intitulados, podemos dizer que o pandeiro          

e a caixeta já eram bastante utilizados nos regionais de choro. A cabaça, é um               

instrumento que tanto pode ser o afuchê, quanto o xequerê. Todos estes instrumentos             

estão catalogados nos Estudos de Folclore, de Luciano Gallet. (GALLET, 1934, p. 59) 

O prato de louça e faca foram um “cartão de visitas” de João da Baiana,               

assim como seu pandeiro e a própria Que querê. No filme Saravah!, de Pierre Barouh,               

podemos ver João da Baiana cantando Que querê. De seu jeito, inclusive “em             

africano”, ele responde a algumas perguntas do diretor. Na altura de 11:35 minutos de              

filme, com sapateado, prato e faca e acompanhamento de Baden Powell ao violão,             

podemos assistir João da Baiana em performance.  

Quando juntamos a escuta das versões da canção com as imagens           

produzidas pelo filme, podemos entender que a canção tem refrão e chamadas            

improvisadas como perguntas, com resposta fixa dada pelo coro, no caso do filme,             

dada por Baden e o diretor, com a frase “chora na macumba, ó ganga”; e que apenas                 

na versão de 1932 aparece a parte: “folha por folha ó ganga, que no mato tem                

unganga”. Esse dado será discutido mais a frente na seção sobre as traduções. 

O quinto instrumento, o omelê, por estar obscuro até hoje, terá nossa            

prioridade agora. Vamos apresentar esse tambor, de uma forma curiosa e que            

apresenta vários dados sobre a presença africana na nossa música, a partir de uma              

polêmica na imprensa que aconteceu entre os mais conhecidos executores desse           

instrumento na época: Tio Faustino e Baiaco (alcunha de Oswaldo Vasques). A            
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discussão se inicia com duas matérias editadas nos jornais Diário Carioca e A Noite,              

que dão voz a Tio Faustino, integrante do grupo da Guarda Velha: 

 

OUVINDO OS “BACHAREIS” DO SAMBA 

FAUSTINO DA CONCEIÇÃO FAZ UM AVISO AOS SEUS COLEGAS POR          

CAUSA DO “AFOUCHÊ”, DO “AGOUGÔ” E DO “OMELÊ”. 

Tio Faustino, ou antes Faustino Pedro da Conceição, o introdutor do omelê,            

afouchê e agongô, três instrumentos do estilo africano, nos arrais do samba            

carioca, também deu as impressões ao Diário Carioca. 

Nasceu na freguesia de Santa Anna, no Estado da Bahia. Tio Faustino, era             

quando jovem, um dos maiores fuzarqueiros da terra em que, dizem, Christo            

nasceu. Chegou a ser diretor técnico do rancho do Robalo, um dos melhores             

conjuntos da Bahia. Conhece todas as danças típicas do Brasil, como sejam o             

jongo, samba, côco, candomblé e outras coisinhas boas para mexer com os            

que sofrem de reumatismo. Conhece todas as modalidades do samba          

brasileiro, o açoite, o barravento, o raiado e o bachuleado, com           

acompanhamento de duas violas e dois pandeiros, um prato e as cabrochas            

batendo na mão. 

A macumba, que todos julgam ser uma espécie de seita de magia negra, é um               

instrumento que se parece com o reco-reco e tem o tom mais surdo. Os              

cariocas, diz o Tio Faustino, adulteraram o termo do candomblé e batizaram            

a feitiçaria de macumba. 

O cateretê é uma embolada mais ponteada nos finais dos cantos. O Rancho             

dos Reis é uma representação que se faz na Bahia, durante o período de 5 a                

20 de janeiro, festejando a data do nascimento do Menino Deus, são os             

chamados ranchos. Aqui, no Rio, os ranchos são puramente carnavalescos.          

Lá na Bahia, no Carnaval, só saem cordões e blocos. [...] 

Em fins de dezembro de 1931, com Pixinguinha e Donga entrou para o grupo              

da Guarda Velha que é um dos grandes sucessos da Companhia Victor. 

O Grupo da Guarda Velha gravou “Patrão, prenda seu gado”. Foi a sua             

primeira gravação. O grupo está forte. Pixinguinha, Donga, Bomfiglio, João          

da Baiana, Francisco Senna e Zaíra de Oliveira Santos, a mais bela voz             

brasileira da Victor. [...] 

O PROTESTO DO FAUSTINO 

- Quero lançar o meu protesto contra aqueles que estão usando, ilegalmente,            

os instrumentos que lancei no Grupo da Guarda Velha. O omelê, o agongô e o               

afonchê, estão registrados oficialmente e foi publicado o registro de          

propriedade no Diário Oficial. 

Quero avisar aos colegas que não usem tais instrumentos, pois, senão, serei            

obrigado a agir judicialmente contra os infratores do registro, garantindo          

meu direito de privilégio dos exóticos instrumentos. 

Como última novidade, estou escrevendo um manual de termos africanos.          

Vai ser uma publicação muito interessante. 

Mais algumas palavras e Tio Faustino retirava-se, satisfeito, e declarando que           

agirá judicialmente contra aqueles que se utilizarem dos seus instrumentos          

privilegiados. (Diário Carioca, 1933, p.14) 

 

O mesmo conteúdo publicado no Diário Carioca, conforme a citação          

acima, foi publicado no jornal A Noite, e apresentamos abaixo: 

 

UM PROTESTO DE TIO FAUSTINO CONTRA O USO INDEVIDO DE SEUS           

OMELÊS 

[...] O primeiro, omelê não era conhecido no Brasil. Foi Tio Faustino quem o              

trouxe e que o toca admiravelmente. 

Fez mais: melhorou-o, adaptou à música nossa e idealizou o instrumento que            

é usado pelo grupo. (da Guarda Velha) 
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Para acautelar a invenção, Ernesto dos Santos, o Donga, requereu patente,           

que lhe foi concedida em 10 de agosto do ano próximo findo (1933), ficando              

registrada na classe 9 50 j, número 24.101. 

O omelê, é um par de cuícas, ligadas entre si e expelem sons diferentes. Dá               

uma cadência agradável à música, embeleza-a muito. E Tio Faustino tem           

feito sucesso com o seu instrumento na Guarda Velha.[...] 

Tio Faustino – Eu estou admirado é como uma casa de música ignore que              

não pode usar uma coisa sem a vontade de seu dono. O omelê é privilégio da                

Orquestra Guarda Velha. Entretanto, há um moço de nome Oswaldo          

Vasques, conhecido por Baiaco, que está tocando um perfeitamente igual. Ele           

conseguiu da casa que fez o nosso que lhe fizesse outro, quando isso constitui              

uma contravenção. 

E depois de outras explicações sobre o fato, Tio Faustino pediu-nos           

tornássemos público o seu protesto por estarem usando indevidamente o seu           

omelê. (A Noite, 1933-1, p.15) 

 

Em resposta a Tio Faustino, Baiaco pede ao jornal A Noite que publique             

sua carta escrita um dia após as publicações acima, o que de fato acontece uma               

semana depois: 

 

UM PROTESTO DE TIO FAUSTINO CONTRA O USO INDEVIDO DE SEUS           

OMELÊS 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1933 – Ilmo. Sr. redator dÁ Noite – Em                

resposta à entrevista concedida pelo Sr. Faustino da Conceição, cumpre-me          

informa-lo do seguinte. 

O omelê nunca foi registrado; se o fosse, quem o fizesse passaria pelo             

dissabor de ver os inventores de tal instrumento emigrarem da África para            

protestar junto às autoridades brasileiras, contra a infeliz usurpação. Ao Sr.           

Faustino da Conceição não cabe, pois, o direito de se arvorar em “Colombo             

do omelê”, porque muito antes dele vir ao mundo, lá na África, e mesmo na               

própria Bahia, terra onde Faustino nasceu, já se ouvia a marcação           

inconfundível do citado instrumento. 

A patente 24.101, a que o Sr. Faustino da Conceição se refere, liga-se a um               

processo de disposição de músicos, e não à primazia de instrumento algum.            

Nesta disposição de músicos, registrada, aliás, pelo Sr. Donga, figuram          

instrumentos de projeção mundial, como flauta, saxofone, piano, etc., dos          

quais, quero crê, o Sr. Faustino da Conceição não quererá, caridosamente,           

tomar a paternidade. 

Não copiei de forma alguma o tipo de omelê usado pelo Sr. Faustino, pois,              

tanto o meu como o que ele usa, se confundem com no modelo primitivo,              

invenção dos nossos sempre lembrados e jamais esquecidos pais africanos. 

O que me interessa no omelê é o som que dele tiro e não o feitio, que pouco                  

me adianta; se amanhã, quem quer que seja privilegiar um instrumento com            

a semelhança de galo, eu terei o direito de fazer um com forma de sabiá, para                

conseguir um som melhor. 

Se o Sr. Faustino frequentasse cinema teria ocasião de ver no filme ‘Melodia             

cubana’ usar-se omelês, afuchês, cabaças pequenas com contas da guiné,          
1

imitando o nosso célebre ganzá, etc., aos quais ele quer ligar o seu             

sobrenome. 

Que o Tio Faustino não se zangue com a modesta defesa do mais humilde dos               

seus sobrinhos. 

Grato pela publicação desta, aqui fico ao seu inteiro dispor (a.) – Oswaldo             

Vasques. (A Noite, 1933-2, p.13) 

1 
A pesquisa encontrou a canção intitulada Melodia Cubana, gravada pela Parlophon, em 25/06/1932,

 
             

versão de João de Barro para Cuban Love Song, de J. Sthorthart e Fields Mc Hugh (SANTOS, 1982, p.                   

435).
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Sobre essa polêmica, o jornalista Vagalume, mais uma vez em seu A            

roda do samba, tenta pôr os pingos nos “is” e a mão na cumbuca: no final do capítulo,                  

Omelê ou Batá, onde cita apenas Faustino, ele se refere aos outros, com um              

pressentimento: “muito em breve os autores de produções alheias, surgirão por aí            

com o omelê do Tio Faustino”. (GUIMARÃES, 1978, p. 126) Antes, porém, Vagalume             

não deixa de criar novas dúvidas sobre a autoria de Que querê, quando diz:  

 

Oficialmente, ele (Tio Faustino) inaugurou o seu omelê num clube de danças            

da Rua Frederico Fróes, na noite em que o João da Baiana apresentou como              

novidade o – ‘Querê quepe Quetê ó Ganga’, - irmão gêmeo do ‘Ó raio, ó Sol,                

suspende a lua!’ (GUIMARÃES, 1978, p. 126)  

 

Vamos esclarecer: de fato, como Baiaco adverte, o omelê é um           

instrumento comum também em Cuba, e é encontrado entre os instrumentos           

cubanos classificados por Fernando Ortiz, em seu Los instrumentos de la música            

afrocubana. (ORTIZ, 1952, Vol. 2, p. 174)  

Os tambores omelês são da família dos instrumentos bimembranofones,         

conhecidos como batá, e usados na santeria cubana, religião de matriz africana, que             

corresponde, grosso modo, ao candomblé brasileiro. São usados em trio: pequeno,           

médio e grande. O menor, se chama Kónkolo, ou Okónkolo e geralmente também             

Omelé. O tambor médio, ou o segundo por seu tamanho, se conhece por Itótele ou               

Omelé Enkó (ORTIZ, 1952, Vol. 2, p. 174). 

Tão importante quanto esta constatação, é a descrição feita por Dom           

Ortiz, que em Cuba, quando os tocadores, por cansaço, fraquejam na intensidade do             

ritmo, algum dos ouvintes grita: “Omelé!” - para que todos reanimem suas energias.             

Segundo Ortiz, omó-lé, em ioruba, pode significar: “Forte, meninos!”. (ORTIZ, 1952,           

Vol. 2, p. 175) 

O que é intrigante a respeito desses nomes, diz respeito à citação            

encontrada em seguida nas explicações do autor cubano, quando cita Oneyda           

Alvarenga, onde diz, que na Bahia, omelé é conhecido por um chocalho de estanho,              

que em Cuba se chama chachá, o que prova que omelé não é vocábulo exclusivo e                

específico de um instrumento musical apenas. E que, quando se pensa na voz do              

tambor mais agudo, omelé pode ser proveniente de omo = lé, “que dá em seu coro a                 

nota mais aguda (sobre as demais) dos batá” (ORTIZ, 1952, Vol. 2, p. 175). Curioso, é                

que lé, é o nome dado ao tambor mais agudo do trio de tambores dos rituais de                 

candomblé no Brasil, rum, rum-pi e lé, talvez, porque produza suas notas sobre as              

demais. 

A riqueza da linguagem dos tambores de origem africana, que foram           

ressignificados e transplantados no Brasil, suas histórias e processos pelos quais, aqui            

se transformaram, nos alerta a aprofundar esses estudos, de forma mais específica.            

Não há dúvida que esse tipo de africanidade diaspórica, que se processou em outros              

locais, como em Cuba, tem no conceito do Atlântico Negro (GILROY, 2017) - fonte              

referencial desta pesquisa - uma perspectiva interessante de estudo, que nos traz a             

certeza da presença de africanias prospectadas pelo Caribe e Américas, como           

resultado da participação dessas africanidades diasporizadas em novos sistemas         

linguístico-culturais. 
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9. Intermezzo 

 

As vozes da Guarda Velha, Francisco Senna e Zaíra de Oliveira, que            

participaram da gravação em questão, têm um currículo enorme, e merecem, cada            

uma delas, um capítulo à parte na história da nossa música popular. Sendo que, Zaíra               

merece um segundo, só pela sua participação na música erudita também. Ela foi             

primeiro lugar na prova de canto da Escola de Música, em 1921, e interpretou              

diversos autores clássicos ao longo de sua carreira. No anúncio da Victor (Figura 1),              

ela está em quase todas as faixas.  

Como vimos, esta canção deve tratar-se de um ponto de terreiro de rito             

Angola, portanto de origem banto. Sua melodia ou tema melódico, provém de uma             

canção do século XIX, cantada por palhaços, forma muito popular nesta época, e que,              

em 1931, foi considerada como registrável, uma vez que o conceito de domínio             

público ainda não estava estabelecido. Provavelmente com a letra de autoria de João             

da Baiana, desenvolvida pelos compositores; e harmonizada e arranjada por          

Pixinguinha. 

 

10. Vocabulário de africanias de Que querê 

 

Para determinar as africanias de Que querê, vamos nos ater agora à            

escuta da gravação de 1931, para transcrevermos a canção e traduzir seus falares             

africanos. Para isso, contamos com o trabalho da autora Yeda Pessoa de Castro             

(CASTRO, 2001) e o Dicionário do Houaiss (HOUAISS, 2007). 

 

11. Que querê – letra transcrita  

 

(INTRO) 

(REFRÃO) 

Quê querê quequê 

O Ganga 

Chora na macumba, o Ganga 

 

O candjunga candjumba co manicanga 

Chora na macumba, o Ganga 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

O io pemba io camuntu io ganga 

Chora na macumba, o Ganga 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

Oi Cambinda Cambinda mucama tó 

Chora na macumba, o Ganga 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

Tem obi tem orobô, o Ganga 

Chora na macumba, o Ganga 

 

(INTERMEZZO) 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

O camboni que vai dizê, o Ganga 

Chora na macumba, o Ganga 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

Quem panhou aretetê, o Ganga 

Chora na macumba, o Ganga 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

Folha por folha, o Ganga 

Que no mato tem unganga 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

(REPETE REFRÃO) 

 

(CODA) 
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QUÊ QUERÊ QUEQUÊ  
2

Encontramos em Falare Africanos de Yeda de Castro,  

_ Quiçumbelê (banto) nome de Mameto-Zumbá. Var. Querequerê.        

Kik. Kisumbele, a velha. (CASTRO, 2001, p. 323) 

_ inquice (banto) designação genérica das divindades em        

congo-angola. Cf. orixá, vodum. Kik./Kimb. nkísi/ Umb. ekisi. (CASTRO, 2001, p.           

255) 

 

O GANGA 

Encontramos em Falares a seguinte denominação: 

_ ganga (banto) 1. chefe; ocultista, vidente, sacerdote. Cf. babalaô,          

tata. Kik./Kimb. nganga/ Umb. oganga. 2. nome de Bambojira. Kik. Nganga, o            

visitante, nome de inquice. (CASTRO, 2001, p. 240) 

 

CHORA NA MACUMBA 

No Dicionário Houaiss, encontramos o termo macumba com o sentido          

de instrumento, assim como pode ser sobre a religião de matriz africana, seu culto, a               

própria religião, ou aquilo que produz no ato de fazer magia (ebó). Etimologicamente             

diz da origem controversa, e dá feitiço como sinônimo. (HOUAISS, 2009, p. 1213) 

Além do sentido já citado no artigo de imprensa de Tio Faustino, no             

Diário Carioca; no depoimento de João da Baiana ao MIS, temos uma espécie de              

esclarecimento sobre o termo: 

 

MIS – A denominação de macumba era comum? Macumba ou candomblé? 

João da Baiana – Macumba não é dança nem música. Macumba é o             

instrumento. Confundem o nome macumba com a dança e com esses           

negócios que colocam na encruzilhada. A macumba é uma bengala de guiné,            

com uns dentes parecido com um reco-reco. É tocada atrás de uma porta ou              

de um móvel qualquer com as duas mãos. A mão esquerda faz o grave e a                

direita faz o agudo, o solo. A gente tira os cantos e a pessoa responde. (MIS,                

1970, p.53) 

  

No livro de Castro, macumba está assim significada: 

_ macumba (banto) 1. denominação genérica para as manifestações         

religiosas afro-brasileiras de base congo-angola, que incorporaram orientações        

ameríndias, católicas e espíritas, com predominância do culto de caboclo e           

preto-velho. Prevaleciam no Rio de Janeiro e, ainda hoje, nas zonas-rurais. Cf.            

candomblé, umbanda. Kik./Kimb. makuba, reza, invocação. 2. sessão de de feitiçaria,           

de magia-negra; despacho. Ver quimbanda. Cf. macumbeiro. 3. denominação popular          

das manifestações religiosas afro-brasileiras no Rio de Janeiro e em zonas rurais de             

várias regiões brasileiras. (CASTRO, 2001, p. 270) 

 

 

 

2
A partir daqui, a língua Kikongo será abreviada como Kik. e Yourubá como Yor. A língua Kimbundo                  

será abreviada como Kimb. e Umbundo como Umb. 
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O CANDJUNGA CANDJUMBA CO MANICANGA 

 

Não temos traduções, ou aproximações válidas para os termos         

encontrados nesses versos. A própria escuta não pode afirmar com certeza sobre os             

vocábulos. Pelo que conseguimos de outros ouvintes, parecem palavras em         

quimbundo, mas não pôde ser confirmado. Para manicanga temos: 

_ Manicongo (banto) Ver congada. Kik./Kimb. Mwene/Manikóongo,       

o senhor, o rei do Congo. (CASTRO, 2001, p. 276) 

 

O IO PEMBA IO CAMUNTU IO GANGA 

 

No Dicionário Houaiss, o termo também está registrado como: 

_ pemba 1. bastão grosso, cônico, de giz colorido misturado com cola,            

com que se riscam os pontos (‘conjunto de sinais mágicos’) que identificam cada             

entidade segundo um código de cores, 2. espécie de argila usada pelo curandeiro para              

riscar ou marcar o que pretende proteger dos maus espíritos, 3. ação de feiticeiro ou               

curandeiro, 4- em linguagem informal, o pênis. Etm. quimbundo; mpemba: caulim           

(espécie de argila). (HOUAISS, 2001, p.1464) 

Ainda no livro Falares Africanos, foram encontradas outras        

possibilidades: 

_ camutuê (banto) cabeça, juízo, ciso. Ver mutuê. Kik./Kimb.         

kamutwe, local de cabeça, do juízo. (CASTRO, 2001, p. 195) 

_ ió (kwa) sal. Cf. ijé, mungo. (CASTRO, 2001, p. 256) 

_ banto (banto) da grande família linguística africana, e por extensão,           

dos seus falantes, que compreende mais de cem milhões de indivíduos concentrados            

em territórios ao longo de toda a extensão ao sul da linha do equador, entre eles,                

Congo, Angola, Moçambique, Quênia, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul. Cf.          

muntu/pl. bantu, povo, gente. (CASTRO, 2001, p. 169) 

 

OI CAMBINDA CAMBINDA MUCAMA TÓ 

  

No Dicionário Houaiss, encontramos cabinda como variação/sinônimo       

de cambinda, como está na canção. 

_ “cabinda” 1. indivíduo do grupo dos cabindas, por extensão, negro           

apresado na costa Norte de Angola e trazido como escravo para o Brasil. 2. língua do                

grupo Quicongo, falada por esse povo. 3. denominação inicial de Maracatu, (...) grupo             

Banto que habita Cabinda, província costeira de Angola que é um enclave dentro da              

República do Congo, ao norte da foz do rio Congo. Etm, do quicongo Ka-binda.              

(HOUAISS, 2009, p.347) 

Em Falares Africanos os seguintes foram encontrados da seguinte         

forma: 

_ cabinda (banto) 1. espécie de dança popular. 2. antiga nação           

africana no Brasil, palavra que aparece frequentemente em cânticos folclóricos, a           

exemplo dos versos “Cabinda velha chegou/ e Rei do Congo falou”. Ver            

Vovó-Cambinda. Cf. Cabinda, região noroeste de Angola, de fala quicongo. (CASTRO,           

2001, p. 183) 
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_ mucama (banto) criada, escrava de estimação, que ajudava nos          

serviços domésticos e acompanhava sua senhora à rua, em passeios. Var. mucamba.            

Cf. cambada. Kik./Kimb. mukamba, companheira. (CASTRO, 2001, p. 290) 

_ mató (banto) Ver matu. 
_ matu (banto) 1. ouvido, orelha. Var. mató. Cf. abó. Kik./Kimb.           

(ku-/di-) pl. matu/Fon (ma) tó. 2. (precedido de Port. ter) capacidade de ouvir e              

aprender cânticos e toques rituais, referindo-se aos noviços. (CASTRO, 2001, p.           

279-280) 

 

TEM OBI TEM OROBÔ, O GANGA 

  

Em Falares Africanos está da seguinte forma: 

_ obi (kwa) noz-de-cola, fruto muito usado em oferendas e ritos           

religiosos. Cf. gorô, orobô. Fon vì/Yor. obì. (CASTRO, 2001, p. 299) 

_ orobô (kwa) noz-de-cola, fruto africano (Gracinia Gnetoides), usado         

nos sacrifícios religiosos, tem poderes afrodisíacos e é comida predileta de Xangô. Cf.             

obi. Yor. orógbó. (CASTRO, 2001, p. 309) 

 

O CAMBONI QUE VAI DIZÊ, O GANGA 

Temos no Dicionário Houaiss as seguintes entradas: 

_ cambone; cambono, ajudante. 

_ cambono na umbanda, na cabula e em outros cultos de influência            

banta, ajudante do pai ou mãe de santo, ou assistente dos médiuns incorporados ou,              

ainda, auxiliar para várias finalidades rituais no terreiro ou centro; canbona,           

cambone. (HOUAISS, 2009, p. 377) 

Com Yeda de Castro temos os mesmos vocábulos listados, mas ela não            

possui a forma cambone; a forma mais próxima que escutamos no disco. 

_ cambona (banto) concubina. Ver cambondo. Kik. kambana.        

(CASTRO, 2001, p.194) 

Consideramos também, o termo dizê, uma africania linguística,        

conforme a explicação de Yeda de Castro, em sua classificação para os tipos de              

aportes que algumas línguas e falares africanos produziram no Brasil. Nesse caso,            

como um tipo de aporte de decalque, através de aproximação morfossintática, como            

“redução e simplificação das flexões verbais em português, observada na fala de            

iletrados.” (CASTRO, 2001, p. 105-108) 

 

QUEM PANHÔ ARETETÊ, O GANGA 

 

O mesmo caso que acabou de ser citado, vamos encontrar aqui com o             

termo panhô, como redução da flexão verbal do verbo apanhar no pretérito            

(CASTRO, 2001, p. 105-108). O termo aretetê foi o único que, nem por aproximação,              

encontramos uma possível tradução. Porém, de uma maneira informal, que não           

podemos assegurar, vimos um sentido para o termo reteté, que pode ter o significado              

de possessão no sentido de “baixar um santo”, o que traria um novo sentido para o                

verbo apanhar, no sentido de ganhar (um santo), mas não pudemos confirmar. 
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FOLHA POR FOLHA, O GANGA 

QUE NO MATO TEM UNGANGA 

 

Na verificação feita do repertório de João da Baiana, a pesquisa           

encontrou uma outra canção, gravada por João da Baiana e Getúlio “Amor” Marinho,             

com o título Folha por folha, gênero macumba, gravada pela mesma Victor, com o nº               

34.313-B, e lançada em maio de 1938. Através de sua escuta, constatamos que, toda              

essa parte de Que querê, foi reaproveitada nesta outra canção com outros dizeres que              

a complementam. 

A variação foi identificada da seguinte forma: a canção é realizada em            

alternância de Refrão e Estrofe, realizada em estilo responsorial, onde o perguntador            

é uma voz masculina, João da Baiana e o respondedor é uma voz feminina, Zaíra de                

Oliveira.  

 

Figura 3 – Primeira e última estrofes da canção Que Querê. 

 

A estrofe sofre variação no trecho “Folha por folha”: a primeira é a             

supressão da voz do respondedor (Zaíra de Oliveira, Figura 3). A segunda é a              

adaptação da melodia por questão prosódica, uma vez que a frase possui sete sílabas              

enquanto todas as outras têm entre dez e doze. Para tanto, a canção é iniciada no                

trecho “Folha por folha” de forma acéfala (Figura 3, 2º grupo), em contraste com              

todas as outras estrofes que são anacrústicas (Figura 3, 1º grupo). A terceira refere-se              

à frase de resposta cuja primeira parte está uma terça acima com ligeira modificação              

do ritmo em relação às outras estrofes. A análise foi feita do ponto de vista da                

sonoridade, e não da performance. Se considerarmos também a performance          

devemos ressaltar que a supressão da voz feminina vai para além da questão             

timbrística, visto que se trata de um estilo responsorial, e muito provavelmente            

acabou constituindo a inspiração para a nova composição. 

 

Essa estrutura da letra se mostra de acordo com aquela apresentada em            

cantos populares antigos, de construção coletiva e estrutura não fixada.          

Existem diversos versos que sucedem ao responsorial Chora na macumba, oi           

Ganga, e que podem ser combinados em ordens variadas, pois não           

configuram uma sequuência rígida. (PEÇANHA, 2013, p.55) 
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É interessante verificar esse tipo de aproveitamento na produção dessas          

composições. Vemos que, de certa forma, devia existir uma demanda, que fez com             

que ajustes fossem feitos e reproduzidos. Novas ressignificações. Cabe ressaltar          

ainda, que a folha tem importância nas curas e demandas de religiões de matrizes              

africanas, portanto, é no mato que elas estão presentes e onde podem ganhar             

significados ritualísticos. 

Ô Ganga! 

 

12. Conclusão 

 

Podemos dizer, que o período tratado, no tocante à fonografia, tem           

enorme importância na música popular brasileira. Seja pelos agentes encontrados,          

seja pela riqueza da diversidade de estilos e experimentações, que fizeram a nossa             

música enriquecer em todos os planos, atingindo inclusive um objetivo intelectual           

difícil de ser construído, e que produziu o que podemos chamar de música brasileira,              

que se refletiu tanto no campo erudito como no popular. O que, no caso do segundo,                

vem sendo mostrado nos exemplos encontrados nos fonogramas entre 1927 e 1933. 

Sabemos que apesar da inclusão desse tipo de música num estilo           

“popularesco”, como Mário de Andrade chamou a música dos discos; em 1933, ele já              

incluía em sua palestra, “Música de Feitiçaria no Brasil”, na Escola de Música, os              

discos de macumba que se produziam até então, classificando No terreiro de Alibibi             

como “obra mais perfeita da gravação nacional”. Para nós, a riqueza desse tesouro             

nos abre uma perspectiva para diversos campos de estudos, como demonstramos no            

caso do instrumento de percussão omelê. São questões importantes para pensarmos           

sobre as africanidades diaspóricas, que aqui se tornaram africanias. Participando dos           

novos sistemas linguístico-culturais produzidos na América e no Caribe.  

Devemos refletir também sobre uma “Guarda Velha”, antes mesmo do          

samba se fixar como gênero nacional. Como foi dito, se Donga era mais do samba, e                

Pixinguinha, mais do choro, podemos dizer que o João era mais da macumba.             

Exímios músicos, que através da experimentação, talento, e improviso, conseguiram          

trazer muito de uma formação musical construída com as tradições orais que            

vivenciaram, sempre em reverência a seus ancestrais africanos, e com forte presença            

da percussão.  

Fica uma questão a ser vista em futuros estudos, a respeito do contato             

desse grupo de músicos e cantores, com outros músicos negros da América do Norte e               

de outras partes do mundo, como a experiência que tiveram em Paris nos anos 1920.               

Para nós, pode ser que, além da influência do jazz, que muitos afirmam, ocorreu entre               

esses agentes, um novo olhar sobre o que faziam, e muito provavelmente, uma             

espécie de identificação, através da comum experiência de produzir música a partir de             

culturas provenientes dos continentes africano e americano. De toda forma,          

esperamos ter contribuído, no campo da música popular, para enriquecer o           

Vocabulário de Africanias que está em produção. 
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