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     APRESENTAÇÃO 

 
A XVI Semana do Cravo, ocorrida de 23 a 25 de setembro de 2019 no Clube de 

Engenharia do Rio de Janeiro, marcou os seus 16 anos de ininterrupta realização. A reunião de 

docentes e discentes de várias partes do país neste evento único congrega membros das 

instituições brasileiras que oferecem cursos de ensino do instrumento nos mais variados níveis. 

Desde as primeiras edições, a Semana inclui recitais e mesas redondas em suas programações 

e, a partir de 2018, tem também publicado os Anais com as comunicações apresentadas pelos 

docentes, que versam sobre os mais diversos temas, sempre relacionados ao cravo e a temas 

afins. 

 A presente publicação reúne algumas das comunicações apresentadas na 16a edição 

do evento, que teve como um dos temas centrais "O Cravo no Rio de Janeiro do século XX", 

pesquisa que viria a ser publicada como livro, em 2020. Um dos mais importantes personagens 

ligados ao cravo na cidade, ao longo do século, foi Violetta Kundert, homenageada do encontro. 

Dois artigos são dedicados à pianista e cravista ucraniana radicada no país e atuante desde 1949. 

Outros três artigos, também relacionados à temática do instrumento na cidade estão incluídos: 

Karl Richter e os Ciclos Bach; e sínteses das atividades em torno do cravo nas décadas de 1980 

e 1990.  

As experiências didáticas em torno do instrumento no Rio de Janeiro, agora no 

século XXI, são tema de outro artigo. A pesquisa musicológica é igualmente representada, com 

assuntos diversos e de interesse: a presença feminina na música na França dos séculos XVII e 

XVIII; a voz média masculina na prática musical do mesmo período; e reflexões sobre a 

performance e pesquisa do baixo contínuo em José Mauricio Nunes Garcia. 

Esperamos que a presente publicação, somada às anteriores, possa colaborar de 

modo efetivo com a prática e com as reflexões em torno do cravo, constituindo-se em mais uma 

contribuição para a construção de uma bibliografia em língua portuguesa dedicada ao assunto. 
 

 

Marcelo Fagerlande, EM/UFRJ 
Editor dos Anais da XVI Semana do Cravo  

 
 

Mayra Pereira, Dep. Mus./UFJF 
Coeditora dos Anais da XVI Semana do Cravo  

 
 

Maria Aida Barroso, Dep. Mus./UFPE 
Coeditora dos Anais da XVI Semana do Cravo 
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Violetta Kundert: do piano ao cravo, da Ucrânia para o Brasil 
 

Brigitta Grundig Monteiro 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

brigitttagr@gmail.com 
 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de trazer fatos pouco conhecidos acerca de Violetta Kundert 
apresentados em forma de depoimentos e relatos pessoais nossos de momentos vivenciados com a artista, 
nas suas atividades como pianista, professora de piano e cravista do Conjunto de Música Antiga da Rádio 
MEC. O texto está dividido em três partes: a primeira abrange o período a partir da Segunda Grande 
Guerra até sua vinda ao Rio de Janeiro; a segunda parte trata da sua pessoa como pedagoga e professora 
de piano, e a terceira aborda o aspecto profissional de Violetta Kundert como musicista do Conjunto de 
Música Antiga da Rádio MEC. 
 
Palavras-chave: Violetta Kundert. Pianista. Cravista. Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC. 
Música Antiga. 
 
Violetta Kundert: from the piano to the harpsichord, from Ukraine to Brazil  
 
Abstract: The aim of this article is to bring little-known facts about Violetta Kundert presented in the 
form of testimonies and personal reports of moments experienced with the artist, in her activities as a 
pianist, piano teacher and harpsichord player from Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC. The text 
is divided into three parts: the first covers the period from the Second World War until her arrival in Rio 
de Janeiro; the second part addresses her as a pedagogue and piano teacher, and the third deals with 
Violetta Kundert's professional facet as a musician from the Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC. 

 
Keywords: Violetta Kundert. Pianist. Harpsichord player. Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC. 
Ancient music. 
 

 
A memória, na qual cresce a história,  

que por sua vez a alimenta,  
procura salvar o passado para servir  

ao presente e ao futuro. 
Jacques Le Goff 

 

1. Introdução 

Falar sobre Violetta Kundert, cravista homenageada na XVI Semana do Cravo, por 

ocasião da mesa-redonda de abertura do evento, trouxe à nossa lembrança um sem-número de 

momentos vividos em diversas fases. Assim, optamos nessa ocasião por estruturar nossa alocução 

no formato de testemunhos da própria homenageada, como também de passagens marcantes do 

nosso convívio com a artista, além de evocar fatos do seu passado, possivelmente ainda 

desconhecidos, trazendo-os à luz do presente.  
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Falar de Violetta Kundert é falar simbolicamente de uma geração de músicos europeus 

do pós-guerra que vieram ao Brasil com a esperança de viver uma vida digna, onde pudessem 

trabalhar e exercer sua profissão plenamente.  

Com determinação e confiança, Violetta superou inúmeros desafios, dentre os quais o 

aprendizado de um novo idioma; adaptou-se a uma cultura diferente da sua, constituiu família e 

consolidou uma longa carreira profissional. Reconhecida e respeitada no meio musical, 

movimentava-se com desenvoltura entre seus colegas músicos. Preocupava-se com a formação 

musical das gerações futuras, dedicando-se com afinco ao desenvolvimento do gosto pela Música 

em seus alunos. Violetta deixou - assim como seus pares contemporâneos - um legado pioneiro não 

só da Música Antiga no Brasil, como também contribuiu para um elevado padrão de qualidade 

musical na cidade do Rio como um todo. 

 

2. Violetta Kundert, pianista 

Todo jovem, quando termina o ensino médio, sonha com uma profissão e com uma 

carreira de sucesso no futuro. Assim também ocorreu com Violetta Kundert. 

A história que conhecemos - e contada por ela - começa com a fuga da sua família da 

Ucrânia, de Odessa, sua cidade natal. Fugiram dos conflitos na Transnístria, parte da Ucrânia, e 

dos russos que avançavam. “Aí minha mãe disse: não, nós temos que sair daqui, porque, quem 

trabalhou com os alemães, os russos não vão perdoar, né?” 

O pai era alemão, de ascendência suíça, e arquiteto, tendo chegado ao cargo de um dos 

cinco vice-primares de Odessa, isto é, a um dos cinco vice-prefeitos da cidade. 

Primeiro foram para Bucareste, mas Violetta não se conformou. Para ela não havia ali 

nenhuma perspectiva de continuar seus estudos de piano. Determinada recebeu licença para viajar 

para a Alemanha, mas acabou obtendo permissão para seu destino final, que era Salzburgo, na 

Áustria, onde teria as tão sonhadas aulas com a professora do Mozarteum Elly Ney. Imaginem 

viajar de trem de Bucareste para Salzburgo, via Berlim e Munique! Mas, tendo que se desviar dos 

bombardeios durante a guerra, acabou fazendo baldeação em Breslau, pegando o trem direto para 

Viena, onde chegou finalmente em 28 de novembro de 1943.  

Só que, para serem admitidos como alunos da renomada professora Elly Ney, os 

candidatos teriam que se submeter a provas difíceis. Destemida como era, Violetta alcançou seu 

objetivo: foi aprovada como aluna pelo assistente de Elly Ney. No entanto, a famosa pianista Elly 
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Ney, em sua bem-sucedida carreira, vivia em frequentes turnês e, nessa época, estava em Munique. 

Violetta pegou um trem até Munique e a encontrou na estação de trem, encontro organizado pelo 

seu assistente. Finalmente, havia sido aceita!  

As aulas com Elly Ney em Munique ocorriam diariamente em duas semanas por mês. 

Violetta e os demais alunos estudavam com afinco. Mesmo sabendo que suas tias moravam lá, 

Violetta não queria ser sustentada por ninguém. Detentora de uma bolsa de estudos, resolveu 

procurar moradia temporária na cidade.  

Em Salzburgo, também enfrentaria inúmeras dificuldades para estudar para as aulas: 

carência de salas, a guerra em andamento... e, no final, as aulas com Elly Ney que não a satisfaziam 

mais. Soube, então, que havia um professor muito bom em Munique, Josef Pembaur, e decidiu 

estudar com ele. Aceita após entrevista, estudou com o professor por mais um ano. Foi nessa época 

que reencontrou Eugen Ranevsky, polonês de origem, que havia conhecido em Odessa e que se 

tornaria seu marido, por aconselhamento da dona da casa, onde havia alugado um quarto, e que 

gostava muito dele. Nessa época, chegou o convite do Maestro José Siqueira, que desejava 

organizar uma nova orquestra no Rio de Janeiro, a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. Foi assim 

que Violetta Kundert chegou ao Brasil, junto com mais outros 35 músicos contratados para 

formarem a nova orquestra. 

Nesse tempo, vivia-se na Europa, um revival da Música Antiga. E particularmente na 

Alemanha já havia a tradição da Hausmusik, a música tocada em ambiente doméstico. Dessa forma, 

o país tornou-se um terreno fértil para a Música Antiga, que já estava sendo inclusive executada 

em instrumentos de época ou cópias de originais, como a flauta doce e a espineta. 

Violetta conheceu Borislav Tschorbow, violista da Orquestra Sinfônica Internacional, 

em Munique, por intermédio do seu marido Eugen, músico da mesma orquestra. Borislav falava 

com entusiasmo da Música Antiga, já possuía e tocava a viola d’amore, instrumento que era sua 

paixão. Perguntou a Violetta, se sabia tocar cravo. “Eu, cravo?? Eu sou pianista, o que eu vou fazer 

com o cravo?”  No seu curso de piano, Violetta havia tido aulas de instrumento B e tinha algumas 

noções de cravo, mas nunca pensou em estudar. Borislav insistiu: “Não, você vai tocar!”  Violetta 

começou a estudar cravo com mais interesse, iniciando assim sua carreira também como cravista. 

Chegando ao Brasil, os músicos que integrariam a orquestra surpreenderam o Maestro 

Siqueira por sua qualidade e virtuosismo, que, então, organizou recitais e concertos com diferentes 

formações: duos, trios, quartetos e quintetos, todos compostos de excelentes músicos. Foi nesse 
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contexto que aconteceu, em 17 de outubro de 1949, a estreia de um trio formado por Violetta 

Kundert, Borislav Tschorbow e Wassilij Jeremeyev, numa conjunção estranha de espineta, viola 

d’amore e contrabaixo, que deu origem ao Conjunto Música Antiga da Rádio MEC, pioneiro da 

Música Antiga no Brasil. 

          
Fig. 1 – Programa do concerto inaugural do Trio de 

Música Antiga, embrião do Conjunto Música Antiga, 
realizado na Escola de Música e transmitido ao vivo 

pela Rádio Globo, em 17 de outubro de 1949. 

Fig. 2 – O Trio de Música Antiga formado por: 
Violetta Kundert, na espineta, Borislav Tschorbow, 

na viola d’amore, e Wassilij Jeremeyev, no 
contrabaixo. 

 

3. Violetta Kundert, professora de piano 

Ao mesmo tempo em que foram enfrentadas e superadas as primeiras e inevitáveis 

barreiras após a chegada ao Brasil, como o idioma, a adaptação à nova cultura e ao clima 

subtropical do Rio, o casal Violetta e Eugen, juntamente com Borislav Tschorbow, buscou 

caminhos para se estabelecer no Rio de Janeiro. Com o encerramento das atividades da orquestra 

após dois anos, era necessário ganhar dinheiro para pagar moradia e alimentação, era preciso buscar 

uma fonte de renda para levar uma vida com dignidade.  

Assim, além dos concertos e recitais, Violetta começou a dar aulas de piano. 
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Por influência do meu avô materno, alemão nascido em Bonn e que estudou piano 

como segunda profissão, tocando inclusive no cinema mudo, acabei me interessando pelo piano. 

Já havia aprendido a tocar flauta doce com Helle Tirler, no jardim de infância do antigo Curso 

Santa Teresa, embrião da Escola Corcovado. D. Helle também era integrante do Conjunto Música 

Antiga, onde tocava flauta doce. Assim, certamente por sua indicação, chegamos à D. Violetta, 

com quem iniciei minhas aulas de piano aos 8 anos de idade.  

Não posso esquecer do primeiro dia de aula, em que D. Violetta mostrou onde ficava 

o dó central naquele teclado enorme do piano de um quarto de cauda com lindos porta-retratos 

sobre a tampa. Explicou como deveriam ser tocadas as teclas do piano, para se obter o som 

desejado: pressionando-as com maior ou menor força, aumentando ou diminuindo dessa maneira 

a intensidade do som, ou, numa sucessão de notas, apertando a tecla seguinte e soltando a anterior 

simultaneamente. Vieram as lições de Leila Fletcher, as escalas de Hanon, os exercícios de Czerny, 

finalizando cada aula com peças a quatro mãos. Um privilégio! Ao final de cada aula, D. Violetta 

premiava seus alunos com um bombom que ficava numa caixa guardada no armário perto da 

entrada de sua casa.  

Sucederam-se doze anos ininterruptos de aulas semanais, independentemente dos 

acontecimentos paralelos que acontecem na vida de cada um: mudança de residência, ingresso na 

faculdade, estágios e, finalmente, o exercício profissional.  

Ao final de cada ano, havia a tradicional audição dos alunos de piano. Reuniam-se pais 

e alunos na residência de D. Violetta, em Santa Teresa, e passávamos a tarde tocando como gente 

grande. Os programas eram confeccionados à mão pela própria D. Violetta, com desenhos 

caprichados de flamboyants floridos na capa. As folhas do programa eram dobradas e amarradas 

com fios coloridos; não se usava grampeador.  

Apesar de lindas, musicais e muito bem organizadas, essas audições, eram o meu terror! 

Tímida ao extremo, meus dedos, como era de se esperar, tremiam terrivelmente, a música fugia da 

mente e da partitura, dava branco na hora da apresentação. E lá estava D. Violetta sempre 

incentivando e tentando acalmar os nervos dos seus pianistas mirins.  

Algum tempo depois - já éramos quase adultos -, juntaram-se a nós os alunos de flauta 

doce da filha mais velha Vera, a Verinha. Mais gente e mais animação nessas tardes musicais! 

Foram anos de muito aprendizado. Aos poucos, D. Violetta desenvolveu em seus 

alunos o gosto pela Música, através de um vasto repertório pianístico, com crescente grau de 
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dificuldade, que ela procurava adequar ao perfil de cada um. Portanto, além do ensino da técnica 

pianística, abria também os horizontes dos alunos no conhecimento da História da Música, seus 

diferentes movimentos e seus personagens. 
 

4. Violetta Kundert, cravista 
 

 
Fig. 3 –Violetta Kundert ao cravo (fabricação Kurt Wittmayer), na década de 1960. 

 
 

Ao longo de todos aqueles anos, nossa família já fazia parte da crescente plateia que se 

formava nos concertos do Conjunto Música Antiga, do Borislav Tschorbow, e também nos recitais 

do Duo Camerístico, composto por Violetta Kundert e Eugen Ranevsky. 

Tive o privilégio de me tornar colega de D. Violetta, quando ingressei ainda 

adolescente no Conjunto Música Antiga da Rádio MEC, em abril de 1973, em substituição a Helle 

Tirler, que havia retornado à Alemanha, sua terra natal. Meu ingresso decerto se deu em 

consequência de uma série de concertos de Natal do Conjunto, em dezembro de 1972, dos quais 

havia participado o coro da Escola Corcovado que eu integrava. 

Iniciou-se, na década de 1970, o período de florescimento do Conjunto Música Antiga, 

cujas apresentações passaram a ser muito requisitadas e frequentadas. O som dos instrumentos 

antigos e o repertório renascentista e barroco davam o tom no cenário musical, através das 

gravações na Rádio MEC, das temporadas em museus e salas de concerto do Rio e em centros 
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culturais e sociedades musicais dentro e fora do Estado, que eram correspondidas por auditórios 

repletos com um público entusiasmado e assíduo. 

 
Fig. 3 - O Conjunto Música Antiga na sua formação de 1973.  

Foto tirada no Museu Nacional de Belas Artes, Rio. 
 

Dentre os instrumentos tocados pelo Conjunto, o cravo se destacava por sua sonoridade 

singular. Depois das apresentações, e também nos concertos didáticos, não era incomum ver o 

público rodeando o cravo e ouvir as explicações animadas de D. Violetta sobre a história, o 

funcionamento e os recursos do instrumento.  

Quando os concertos didáticos nos levavam a subúrbios distantes, era a Kombi do 

Borislav, dirigida pelo motorista Darcy, que levava músicos e instrumentos ao destino, inclusive o 

cravo gigantesco, que viajava na parte traseira da Kombi. Chegando à escola, éramos recebidos 

pelo coordenador dos concertos educativos e pela diretora da escola. Os alunos do turno da noite, 

que tinham pouco ou nenhum conhecimento de música clássica e certamente nunca tiveram 

oportunidade de assistir a um concerto de Música Antiga, olhavam para os integrantes do Conjunto 

e para as caixas dos instrumentos com desconfiança. Entretanto, à medida que a apresentação se 

desenrolava e as explicações do Ruy Wanderley davam sentido ao que estava sendo tocado, 

aquietavam-se e depois corriam para conhecer os instrumentos de perto, em particular, o cravo, 

este sempre acompanhado pelas demonstrações detalhadas da incansável D. Violetta. 

Naturalmente, havia muitas vezes nos ensaios debates sobre detalhes de interpretação 

e formas de instrumentação numa peça ou outra. Em função da longa amizade entre os dois 

fundadores do Conjunto, D. Violetta e Borislav, suas discussões frequentemente começavam em 
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russo, passavam para o alemão e finalizavam em português, o que provocava muitas risadas nos 

demais integrantes. Assim, o ambiente dos ensaios, que inicialmente eram realizados na sede da 

Rádio MEC, na Praça da República, e depois na residência do diretor, em Laranjeiras, era 

descontraído, sem, no entanto, tirar a seriedade na execução das músicas.  

 

5. Concluindo... 

D. Violetta era uma pessoa de temperamento forte e com um coração enorme, onde 

todos tinham lugar. Além de ser, sem dúvida, uma excelente pianista e exemplar cravista, era uma 

líder nata. Desempenhou sua liderança por toda sua vida: nos momentos difíceis durante e após a 

guerra, em seu casamento, no ambiente familiar, na gestação, nascimento e educação dos seus 

quatro filhos, no carinho por seus netos. E ainda dava conta da sua carreira profissional!   

O cravo, que para Violetta Kundert tinha inicialmente pouco ou nenhum significado, 

acabou se tornando, por incentivo de Borislav Tschorbow, o instrumento que a marcou 

profundamente. A sua arte, por certo, influenciou a formação de novos músicos especialistas na 

execução desse instrumento único e de seu repertório específico. 

Nesta XVI Semana do Cravo, em que rendemos tributo a uma cravista que se destacou 

no cenário musical do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil, não poderíamos deixar de 

prestar nosso reconhecimento a Violetta Kundert! 
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Resumo: Artigo em homenagem à Violetta Kundert, pianista e cravista, atuante no Rio de 
Janeiro do final da década de 1940 até os últimos anos de 1980. O texto sintetiza suas 
atividades à frente do Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, no Duo Cameristico, ao 
lado do violoncelista Eugen Ranewsky e demais atuações como cravista e pianista, ao longo 
das décadas.  

 
Palavras-chave: Violetta Kundert. Cravo. Piano. Rio de Janeiro. Século XX.  

 
Tribute to Violetta Kundert 
 
Abstract: This article is a tribute to Violetta Kundert, pianist and harpsichordist, who was 
active in Rio de Janeiro from the late 1940s until the late 1980s. The text summarises her 
activities in the Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, in the Duo Cameristico, together 
with the cellist Eugen Ranewsky, and other performances as harpsichordist and pianist over 
the decades. 
 
Keywords: Violetta Kundert. Harpsichord. Piano. Rio de Janeiro. 20th century.  

 
 

Violetta Kundert (1921-2013), pianista e cravista ucraniana, foi um dos 

nomes mais importantes a divulgar o cravo no Rio de Janeiro no século XX, desde o final 

da década de 1940 até os últimos anos de 1980. Sua atuação como cravista se deu 

primordialmente como membro do Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, do qual 

foi também fundadora. O grupo foi de inegável significado para a vida musical da cidade, 

com destacado papel na formação de plateias, sobretudo pela constante atuação por meio 

de apresentações didáticas. 

 Sua educação pianística se deu na Academia de Música de Munique1, mas 

Kundert atuou durante toda a vida não apenas como pianista (Fig. 1), mas também como 

cravista, fazendo lembrar a prática adotada desde as primeiras décadas do século XX por 

outros pianistas. Entre esses, um nome se destacou, e se tornaria mundialmente sinônimo 

de cravo:  Wanda Landowska. A musicista polonesa nunca abandonou o piano, quer em 

concertos quer em gravações. Ministrava cursos de técnica e interpretação em ambos os 

instrumentos, como demonstram os registros de suas aulas (FAGERLANDE, PEREIRA, 

BARROSO, 2020).  
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Fig 1: Violetta Kundert ao piano, s.d. Acervo família Kundert Ranewsky 

 

Uma das primeiras notícias da atuação de Violetta Kundert como cravista na 

cidade data de 1949, em um concerto na então Escola Nacional de Música, tocando 

espineta ao lado de Borislav Tschorbow, na “viola de amor” e de Wasilli Jeremeyer no 

contrabaixo. O concerto do “Trio de Musica Antiga” foi transmitido pela Rádio Globo e 

pode ser considerado uma das sementes do futuro conjunto ligado à Rádio MEC 

(IBIDEM, 2020, p. 116).  A musicista acabara de chegar ao Brasil, como outros músicos 

estrangeiros, que vieram a convite de José Siqueira para compor a Orquestra Sinfônica 

do Rio de Janeiro. Do mesmo grupo faziam parte o violoncelista Eugen Ranewsky, seu 

marido, e Borislav Tschorbow (Fig. 2), violinista e violista, que também havia se formado 

na Academia de Música de Munique, com quem fundaria o Conjunto de Música Antiga 

da Rádio MEC (ALBUQUERQUE, 2008).  

Em 1950, o grupo formado por Kundert, Tschorbow e Jeremeyer, acrescido 

de Ary Ferreira na flauta, repete o sucesso da apresentação anterior no mesmo espaço, em 

concerto igualmente transmitido pela Rádio Globo, conquistando um vasto público, 

segundo registros da imprensa.  Até a criação do Conjunto de Música Antiga da Rádio 

MEC, em 1957, a atuação de Violetta Kundert como cravista é pouco frequente, com 

exceção de uma apresentação ao lado de Eugen Ranewsky no programa Grandes 

Intérpretes, da Rádio Roquette Pinto, em 1950 (FAGERLANDE, PEREIRA, 

BARROSO, 2020).   
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Fig. 2: Borislav Tschorbow e Violetta Kundert, s.d. Acervo família Kundert Ranewsky 

 

Como pianista, entretanto, sua presença será constante, seja como solista de 

orquestra – interpretando o concerto em mi bemol de F. Liszt, com a Orquestra Sinfônica 

do Rio de Janeiro, sob a regência de José Siqueira, por exemplo – seja como recitalista. 

Ela apresenta obras de Beethoven e Chopin para piano solo em diversas transmissões das 

Rádios Globo, Roquette Pinto e MEC, com destaque para o programa Ondas Musicais, 

na época um dos mais difundidos no âmbito da música de concerto. Diversas 

apresentações aconteceram na Escola Nacional de Música, como solista e intérprete de 

música de câmera, de acordo com programas da instituição e anúncios da imprensa 

(IBIDEM, 2020).   

A presença de Violetta Kundert como cravista intensifica-se a partir de 1957, 

sobretudo na Rádio MEC, como membro do Conjunto de Música Antiga da emissora. Em 

1958 vários programas são anunciados, mas um deles chama a atenção. O grupo se 

apresenta na TV Rio, canal 13, em uma das primeiras – se não a primeira – transmissões 

de um cravo e dos demais “instrumentos antigos” na televisão brasileira. Diversas notícias 

da imprensa registram demais aparições do conjunto na Rádio, no Festival de Férias da 

Pro-Arte em Teresópolis, e na TV Rio. Aos nomes de Kundert e Tschorbow somam-se 

aqueles de outros músicos, tais como Odette Ernest Dias, Frederico Tirler, Olga Maria 

Schröter, Lenir Siqueira, Heller Tirler, Dircéa de Amorim e Walther Pasvahl (IBIDEM, 

2020).   

Na década de 1960, Violetta Kundert e o Conjunto de Música Antiga da Rádio 

MEC continuam em plena atividade. São anunciados concertos nos espaços mais 

importantes da cidade, como no Theatro Municipal e na recém-criada Sala Cecilia  
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Meireles, bem como em outros locais onde se realizavam apresentações de câmara, como 

na A.B.I. e no Teatro Maison de France. Além desses, o grupo também se apresentava 

em universidades, buscando um público mais amplo. Emissões radiofônicas aconteciam 

através da própria MEC, da Rádio Globo e aparições na televisão, como na nova TV Globo 

(Fig. 3). Uma das apresentações, no programa Concerto para a juventude, lota o auditório 

da emissora, como atesta uma notícia do jornal O Globo (IBIDEM, 2020).   

 

 
Fig. 3: Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC na TV Globo: Borislav Tschorbow, Rudolpho Leye, 

Violetta Kundert, Helder Parente, Frederico Tirler, Ruy Wanderley, Maria Esther Duque Estrada e Dircéa 
de Amorim (da esquerda para a direita), década de 1960. Acervo família Kundert Ranewsky 

 

Violetta Kundert, enquanto cravista, atuava primordialmente como camerista, 

ainda que sempre apresentasse obras solo nos concertos do conjunto. Em uma de suas 

raras atuações como solista de orquestra, interpreta em 30 de outubro de 1966, no 

Concerto para a Juventude da TV Globo, o concerto em ré menor de J. S. Bach, à frente 

da Orquestra Sinfônica Nacional sob a regência de Renata Braunwieser (IBIDEM, 2020) 

(Fig. 4).   

Merecem ainda registro na década de 1960, primeiramente, suas atuações ao 

lado de Eugen Ranewsky na Sala Cecilia Meireles, em três recitais com obras para 

violoncelo e teclado – começando pela espineta e acompanhando ao piano nas duas outras 

apresentações. E, em segundo lugar, a menção na imprensa, com elogios do crítico Renzo 

Massarani, ao LP Música Antiga, lançado em 1966 pelo Conjunto da Rádio MEC 

(IBIDEM, 2020). 
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Fig. 4: Violetta Kundert como solista da Orquestra Sinfônica Nacional.  

TV Globo, 1966. Acervo família Kundert Ranewsky 
 

A crítica jornalística da época se refere ao modo como o interesse do público 

carioca pela música barroca é grande, demonstrado por meio do número expressivo de 

venda de LPs, superando mesmo os de música clássica e romântica. Um artigo do Jornal 

do Brasil descreve o trabalho artesanal que o grupo pretendia reviver com seu repertório, 

“o lado familiar daqueles tempos”, que com seus instrumentos característicos procura 

“dar a essas obras as vozes primitivas, fora do nosso tempo, autênticas”.  Uma suposta 

pureza do repertório é apontada pelo jornalista, e sua “evocação constitui um bem 

agradável, descanso, no monótono martelar dos pianistas quotidianos dos nossos recitais 

estandardizados” (IBIDEM, 2020, p. 155).   

Violetta Kundert e Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC prosseguem 

com suas atividades na década de 1970, com uma atuação em locais diversificados, das 

salas de concerto às igrejas, escolas e museus, difundindo a “música antiga”, seus 

compositores e instrumentos. Os concertos que realizavam no Museu de Belas Artes se 

destacavam, pela constância e pela afluência do público, tendo o grupo desempenhado 

um importante papel de formação de plateias. Os registros dessas apresentações começam 

em 1971 e vão até 1979, com programas os mais variados. Assim como em anos 

anteriores, Kundert se apresentava também como cravista ao lado de Eugen Ranewsky, 

com quem formava o Duo Camerístico, atuando em escolas, museus, bibliotecas e salas 

de concerto (IBIDEM, 2020).   
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As qualidades pianísticas de Violetta Kundert ficam evidenciadas também 

pelo tipo de repertório que interpretava em diferentes ocasiões, como camerista e solista. 

Em algumas atividades do Duo Camerístico apresentava-se ao piano, com destaque para 

o recital na Sala Cecilia Meireles, em 1977, ocasião em que os músicos tocaram obras de 

autores russos, como Rachmaninoff, Prokofieff, Tchaikowsky e Glasunov. No mesmo 

ano, Violetta Kundert participou de concertos do Ciclo Beethoven, no Salão Leopoldo 

Miguez da Escola de Música da UFRJ, apresentando duos e quartetos com piano do autor 

alemão, ao lado de Eugen Ranewsky no violoncelo, de Santino Parpinelli, no violino, e 

de Henrique Niremberg na viola. No ano seguinte, no Ciclo Schubert, interpretou no 

mesmo local trios e quartetos deste compositor, ao lado dos mesmos artistas. Em 1979, 

Violetta Kundert e Eugen Ranewsky, interpretaram a Sinfonieta concertante para piano, 

violoncelo e orquestra de José Siqueira, “em primeira audição”, na Sala Cecilia Meireles, 

como solistas da Orquestra de Câmara do Brasil, sob a regência de Henrique Niremberg 

(IBIDEM, 2020, p. 205).   

Violetta Kundert (Fig. 5) segue em plena atividade na década de 1980, em 

suas principais atividades camerísticas - como cravista do Conjunto de Música Antiga da 

Rádio MEC e no Duo Camerístico com Eugen Ranewsky – em que atua também como 

pianista. O “ilustre duo camerístico”, segundo o Jornal do Brasil, se apresenta em 

variados espaços, da Sala Cecilia Meireles ao Planetário da Gávea, passando por igrejas 

e outros espaços alternativos. Já o conjunto da Rádio MEC permanece com sua agenda 

movimentada em locais diversos, como a Sala Cecília Meireles, o Salão Leopoldo 

Miguez, o Museu de Belas Artes, a Casa de Cultura Laura Alvim e a Casa de Rui Barbosa 

(IBIDEM, 2020, p. 237).   

Em 1989 o Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, “pioneiro do gênero 

no Brasil”, completa 40 anos de vida com um concerto na Igreja do Outeiro da Glória – 

considerando que suas atividades foram iniciadas em 1949 com o Trio de Música Antiga. 

O concerto comemorativo acontece com a direção de Ruy Wanderley, que assumira a 

frente do conjunto após o falecimento de Borislav Tschorbow. No ano seguinte, o grupo 

encerra suas atividades, depois de tantas décadas de uma intensa e fundamental 

colaboração para a vida musical do Rio de Janeiro (IBIDEM, 2020, p. 238). 
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Fig. 5: Violetta Kundert, s.d. Acervo família Kundert Ranewsky 

 

Sendo o presente artigo uma homenagem à Violetta Kundert, permito-me 

encerrar com algumas palavras de cunho pessoal sobre a artista e suas atividades 

musicais, principalmente no âmbito do conjunto que ajudou a criar e com o qual durante 

tanto tempo colaborou. Entre minhas mais antigas lembranças de ouvir um cravo ao vivo, 

ainda pré-adolescente, estão os concertos do conjunto da MEC com D. Violetta ao cravo 

Wittmayer, principalmente no Museu de Belas Artes. Eram apresentações lotadas, com 

adultos, jovens e crianças espalhados pelos pequenos bancos e mesmo pelo chão, 

encantados com aqueles instrumentos, com aquela música. Relembrar esses momentos 

na Semana do Cravo, e permitir que jovens cravistas tomem, talvez pela primeira vez, 

contato com seu nome e com seu trabalho, é reconhecer que se estamos aqui hoje, 

reunidos em um evento dedicado ao instrumento, é porque nomes que nos antecederam, 

como o de D. Violetta, nos abriram este caminho.  
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Resumo: O presente artigo aborda a presença no Rio de Janeiro do regente, cravista e organista alemão 
Karl Richter (1926-1981) nos Ciclos Bach realizados na Sala Cecília Meireles nas décadas de 1960 e 
1970. Segundo críticas musicais especializadas deste período consultadas em fontes primárias (jornais e 
revistas), estes Ciclos constituíram o maior e mais importante evento ocorrido na referida sala de 
concertos, bem como eventos relacionados a J. S. Bach no Rio de Janeiro. Objetivamos uma 
documentação historiográfica destes Ciclos, bem como um levantamento de informações para a 
constatação de um legado que este evento artístico possa ter deixado para futuras gerações. 
 
Palavras-chave: Karl Richter. Ciclos Bach. Sala Cecília Meireles. Rio de Janeiro.  
 

                       Karl Richter and the Bach Cycles of Rio de Janeiro 
 

Abstract: This article addresses the presence in Rio de Janeiro of the German regent, harpsichordist and 
organist Karl Richter (1926-1981) at the Bach Cycles held at the Cecília Meireles Hall in the 1960s and 
1970s. According to specialized musical critics of that period consulted in primary sources (newspapers 
and magazines), these Cycles constituted the largest and most important event that took place in that 
concert hall, as well as events related to J. S. Bach in Rio de Janeiro. We aim at a historiographic 
documentation of these Cycles, as well as a survey of information for the verification of a legacy that 
this artistic event may have left for future generations. 
 
Keywords: Karl Richter. Bach Cycles. Cecilia Meireles Hall. Rio de Janeiro.  

 

1. Karl Richter e sua carreira musical 

Karl Richter, regente, organista e cravista nasce na cidade de Plauen na região da 

Saxônia, Alemanha, em 1926, vindo de uma família de tradição luterana no norte do país. A carreira 

musical de Karl Richter inicia-se já na sua infância quando em 1937 ingressa no Kreuzchor em 

Dresden e paralelamente estuda órgão em Leipzig com Karl Straube (1873-1950). Posteriormente 

já em 1949 é indicado para o cargo de organista na Thomaskirche1 (Igreja de São Tomás), sob 

indicação de seu então professor Günther Ramin (1898-1956) e eventualmente ali atuava como 

cravista realizando o baixo contínuo. Em 1951, com apenas vinte e cinco anos de idade, Karl 

Richter é convidado para exercer o cargo de Kantor2 na Markuskirche (Igreja de São Marcos) em 

Munique. Ali encontra o coro misto Heinrich Schütz, expandindo-o e então sendo rebatizado em 

1954 como Coro Bach de Munique. Logo após, Richter funda a Orquestra Bach de Munique, e 

atua durante toda sua carreira junto a estes dois corpos musicais, dedicando-se especialmente à 

divulgação da música de J. S. Bach. A partir de então, Karl Richter concilia sua função de Kantor 

em Munique com uma sólida carreira internacional e numerosas gravações através do selo 
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Deutsche Grammophon, registrando cerca de setenta e cinco cantatas, bem como as Paixões de São 

Mateus e São João, Missa em si menor, Oratório de Natal, Concertos de Brandenburgo e um 

considerável repertório camerístico, incluindo obras para órgão e cravo de J. S. Bach.  

Com sua carreira já consolidada e com um reconhecimento da crítica musical à época 

com o título de “maior autoridade mundial” na música do compositor alemão, como afirmava 

Renzo Massarani em sua coluna musical do Jornal do Brasil: "[...] É considerado o mais completo 

conhecedor da obra de Bach em todo o mundo."3  

Richter nos primeiros anos da década de 1960 inclui a América do Sul em seu circuito 

de tournées, realizando em Buenos Aires temporadas regulares nas quais apresentava ao público 

argentino, em especial, algumas óperas de G. F. Haendel e obras referenciais de J. S. Bach. No ano 

de 1966 o cenário musical do Rio de Janeiro proporcionou pela primeira vez a vinda de Karl Richter 

à cidade, dirigindo alguns dos principais corpos musicais cariocas ao longo de oito temporadas nos 

denominados Ciclos Bach do Rio de Janeiro realizados na Sala Cecília Meireles, então a mais nova 

sala de concertos fundada na cidade. Em oito edições realizadas dos Ciclos, o público carioca ouve 

pela primeira vez as grandes obras de Bach4 em versão integral regidas e/ou tocadas por Karl 

Richter, o que de fato desperta um grande entusiasmo aos ouvintes. 

Após a realização dos Ciclos, Richter retorna ao Rio de Janeiro pela última vez no final 

do ano de 1979 para uma participação no Encontro de Instrumentistas de Cordas também realizado 

na Sala Cecília Meireles, e em fevereiro de 1981 morre em Munique prematuramente aos cinquenta 

e quatro anos de idade, encerrando assim um momento áureo da difusão da música de J. S. Bach 

durante duas décadas para o público brasileiro. 

 

2. Sala Cecília Meireles como novo espaço de concertos  

                 No que concerne à música, ainda que mantivesse o título de capital cultural do Brasil, o 

Rio de Janeiro sofreu por longas décadas com a falta de salas de concerto adequadas à música de 

câmera. Chamada de “a cidade da ópera” durante a transição dos séculos XIX e XX – a Belle 

Époque carioca – o Rio de Janeiro possuía alguns dos mais importantes teatros do país adequados 

à encenação de grandes montagens daquele gênero musical (destacamos aqui o Teatro Lirico  e o 

Theatro Municipal)5 e à música sinfônica e alguns espaços que se prestavam à música de câmara, 

como os salões do Jornal do Commercio, do Jornal do Brasil, da Associação dos Empregados no 

Comércio, e posteriormente os auditórios da Rádio Nacional, do Ministério da Educação, da 
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Associação Brasileira de Imprensa e o Salão Leopoldo Miguez, localizado no prédio do então 

Instituto Nacional de Música (atual Escola de Música da UFRJ), fundado em 1922 (FREIRE, 2013; 

VERMES, 2015). 

                 À época das futuras comemorações do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro 

(1965), o governador da Guanabara Carlos Lacerda, "homem de cultura, ex-estudante de violino e 

amante da música" (MARQUES, 2006), decide atender as solicitações do público carioca que 

ansiava por uma sala dedicada exclusivamente à música de concerto. O Rio de Janeiro até então 

não possuía um espaço adequado para formações camerísticas. Segundo o crítico Renzo Massarani, 

a construção de uma nova sala iria  
 

descongestionar o superocupado Teatro Municipal, e criada exclusivamente para a orquestra 
e o coro (e a música de câmara) e para dar à vida concertística do Rio uma intensidade maior 
e, portanto, uma mais fecunda variedade de repertórios.6 

 
                   Ao anúncio do então governador, em dezembro de 1964 é feita a desapropriação do 

edifício do Cine Colonial onde se instalaria a nova sala, o crítico Andrade Muricy 

entusiasticamente saúda a iniciativa, ratificando a verdadeira falta de uma sala de concertos 

adequada para a cidade. Apesar dos "pequenos e simpáticos" espaços alternativos de concerto, estes 

continuavam inapropriados, seja pelo tamanho reduzido, pela acústica, e pela falta de um piano em 

boas condições (MARQUES, 2006). Ainda Muricy, no "Jornal do Commercio", citado por 

Marques (2006, p .20 e 21), corrobora a antiga tese de uma necessária urgência na construção deste 

espaço, dizendo: "Há quanto tempo temos reclamado para o Rio de Janeiro, [capital cultural do 

país], um auditório de concertos!" Sob o ponto de vista político, entende-se que o então governador 

Carlos Lacerda, um homem ligado à temática cultural, estava em seu último ano de mandato e 

provavelmente pretendia deixar sua marca no campo da música, promovendo em tempo rápido e 

hábil, as diretrizes para a fundação da nova sala de concertos para a cidade. Assim, em dezembro 

de 1964, Lacerda desapropria o prédio do Cine Colonial e ali instala a mais nova sala de concertos 

da cidade do Rio de Janeiro sendo fundada em 1º de dezembro de 1965 a Sala Cecília Meireles, 

então palco dos Ciclos Bach do Rio de Janeiro. 

 

                   3. Os Ciclos Bach do Rio de Janeiro 

                   Os Ciclos Bach ocorreram em oito edições e divididos em dois períodos distintos. O 

primeiro deles entre os anos de 1966 e 1970 durante a gestão da Sala Cecília Meireles por Ayres 
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de Andrade e posteriormente uma segunda fase ocorrida entre 1975 e 1978 sob a direção de Myrian 

Dauelsberg. 

                   Sob a direção geral do jornalista José Mauro Gonçalves e do musicólogo Ayres de 

Andrade responsável pela direção artística, a Sala Cecília Meireles empreende em sua programação 

a primeira edição do Ciclo Bach em novembro de 1966. Grande entusiasta e admirador da música 

do Padre José Mauricio bem como de Johann Sebastian Bach, Ayres de Andrade idealiza, para o 

primeiro ano de sua gestão frente à direção musical, um ciclo de concertos dedicado ao Kantor de 

Leipzig. Tal ciclo estava estruturado em uma série de quatro concertos no mês de novembro de 

1966, com um elenco de músicos brasileiros e que iria abranger um apanhado das obras mais 

representativas de Bach, como alguns dos Concertos de Brandenburgo, cantatas, concertos para 

teclado, para violino, e coroando o concerto final, a primeira audição no Brasil das três primeiras 

cantatas do Oratório de Natal, BWV 248. A grande novidade para o público brasileiro seria a vinda 

ao país pela primeira vez de Karl Richter para reger o Oratório, então a grande autoridade na música 

de Bach e que desde 1962, fazia aparições anuais no Teatro Colón de Buenos Aires, atuando com 

artistas locais (MARTIN, 2005, p.11).  

                    O sucesso do evento e recepção do público são tamanhos, que uma segunda edição é 

programada, ocorrendo dois anos depois, em 1968. Nesse segundo Ciclo, o público é brindado com 

a apresentação da Paixão Segundo São João em sua versão integral e a aquisição do moderno cravo 

Neupert7, modelo Bach, seguindo especificações do próprio Karl Richter. Tamanho interesse do 

público, levava a produção do evento a promover concertos extras, fatos ocorridos em todas as 

edições. Finalizada a programação do Ciclo de 1968 em uma récita extraordinária, Richter 

apresenta a também inédita coletânea das “Variações Goldberg”, no instrumento recém adquirido 

pela Sala. 

                  A partir deste II Ciclo, o evento adquire tamanha importância e proporção, que passa a 

se tornar algo constante no calendário anual de concertos da cidade do Rio de Janeiro e programa 

fixo da Sala Cecília Meireles. A abertura de matéria do "Jornal do Brasil", em seu Caderno B, do 

dia 4/8/68, diz que “[...] O interêsse que cerca o Ciclo Bach desde a sua primeira realização em 

1966 fez com que a direção da Sala decidisse inclui-lo todos os anos em sua programação. Este é 

o segundo.”8 

                  Com isso, nos anos sucessivos de 1969 e 1970, são realizadas as III e IV edições do 

Ciclo Bach sempre nos meses de julho e agosto, em coincidência com o recesso de verão no 
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hemisfério norte, contando então com a regular presença de Karl Richter bem como a participação 

de Cleofe Person de Mattos e a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro. 

                    A terceira edição do Ciclo Bach realizada em 1969 traz a versão integral da Paixão 

Segundo São Mateus, obra de Bach com a qual o público carioca teve contato em outras três 

ocasiões. Em 1924, Luciano Gallet rege no Instituto Nacional de Música uma versão bastante 

reduzida e adaptada da obra. Posteriormente em 1965, uma versão integral, porém totalmente 

traduzida para a língua portuguesa e por fim em abril de 1968, Eleazar de Carvalho leva a sua 

versão da Paixão que sofreu grandes cortes e uma qualidade musical questionável, quando de forma 

inexplicável os solistas cantaram o texto em alemão, o coro em inglês e o Coro Canarinho de 

Petrópolis “cantou, com sua linda voz branca, em bom português”.9 

                      1970 marca a última edição da primeira fase dos Ciclos, com grande ênfase no 

repertório vocal, com uma considerável quantidade de cantatas, a Missa em si menor e as Sonatas 

para violino e cravo. Após essa etapa, abre-se um hiato de cinco anos até que em 1975 Myrian 

Daulesberg, então efetivada diretora da Sala Cecília Meireles reedita o V Ciclo Bach, que seria 

seguido por mais três edições sucessivas transformando-se no Ciclo Bach-Haendel.  

                    O VI Ciclo ocorrido em 1976 foi um dos mais concorridos de toda a sua história. Pela 

primeira vez, integrantes da Orquestra Bach de Munique viriam à América do Sul, cláusula imposta 

por Karl Richter para que se pudesse realizar essa edição (NUNES, 2016). Em 1977 se realiza a 

penúltima edição dos Ciclos Bach-Haendel com uma roupagem camerística com as participações 

dos flautistas Jean Pierre Rampal e Auréle Nicolet e encerra-se em 1978 com o retorno da Orquestra 

Bach de Munique. 

  

                     4. Considerações finais 

                      A criação de uma nova sala de concertos na cidade do Rio de Janeiro vem atender à 

uma necessidade e demanda existentes na década de 1960. De fato, a cidade não contava com 

espaços de concertos adequados que pudessem atender as especificidades da música camerística, 

seja em acústica, níveis de conforto, instrumentos disponíveis, e temporadas concertísticas 

regulares. 

                      A realização dos Ciclos Bach foi de vital importância para o público carioca, que teve 

contato com o que havia de mais representativo no campo musical em atividade naquele período e 

a apresentação por aqui de uma quantidade considerável de obras inéditas de Bach. Deixa um 
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legado em especial de grande relevância para os músicos nacionais que reconhecidamente 

herdaram significativos aprendizados sob a orientação de Karl Richter e o intercâmbio com o 

elenco de músicos europeus trazidos por ele. 

                     Podemos considerar que foram os eventos mais representativos já existentes no Rio 

de Janeiro no que diz respeito à difusão da música de Bach na cidade e que mobilizou uma plateia 

ávida em ter contato com a música do Kantor de Leipzig. Mesmo que não fosse um compositor 

desconhecido do público à época dos eventos, o ouvinte carioca não estava habituado a receber ao 

vivo concertos com as obras primas de Bach em sua versão integral, fato esse que possivelmente 

colaborou para o sucesso dos Ciclos. O que levou grandes massas de público para os concertos? 

Certamente o ineditismo, aliado à presença da maior autoridade em Bach à sua época.  
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Resumo: Este artigo trata da presença do cravo e seus intérpretes brasileiros e estrangeiros no cenário 
musical carioca ao longo da década de 1980. Extrato da pesquisa realizada majoritariamente em jornais 
cariocas selecionados do século XX que resultou no livro “O cravo no Rio de Janeiro do século XX”, 
apresenta um breve panorama da inserção do instrumento nos campos artístico e de ensino e um 
levantamento dos músicos que ali atuaram, demonstrando como o entusiasmo pelo movimento chamado 
“música antiga” e o interesse pelo cravo são consolidados nesse período.  

 
Palavras-chave: Cravo. Cravista. Intérprete. Rio de Janeiro. Década de 1980. 
 
Title of the Paper in English: The harpsichord and its performers in Rio de Janeiro in the 1980s:  
a look through Rio de Janeiro periodicals 
 
Abstract: This article deals with the presence of the harpsichord and its Brazilian and foreign performers 
in the musical scene in Rio de Janeiro during the 1980s. It presents a brief overview of the insertion of 
the instrument in the artistic and teaching fields and a survey of the musicians who performed there, 
demonstrating how the enthusiasm for the movement called "early music" and the interest in the 
harpsichord are consolidated in this period.  
 
Keywords: Harpsichord. Harpsichordist. Performer. Rio de Janeiro. 1980's decade. 

 

1. Introdução 

 Os periódicos são mananciais inestimáveis de informações sociais e culturais e têm 

sido muito utilizados como fontes primárias de pesquisas sobre a música no Brasil. Trabalhos 

desenvolvidos ao longo do século XXI como os de Pereira (2015 e 2013), Holler (2007) e Ulhoa e 

Neto (2014) são alguns exemplos de investigações baseadas em jornais que comprovam a riqueza 

destes registros e as várias possibilidades de leitura por eles proporcionada. Pereira traça um 

panorama sobre a existência do cravo, do pianoforte e de outros instrumentos que circularam no 

Rio de Janeiro entre os séculos XVII e XIX. Já Holler resgata a história da música em Desterro 

(atual Florianópolis/SC) no século XIX, enquanto Ulhoa e Neto dissertam sobre a música de 

entretenimento na sociedade carioca do século XIX.  

 Este artigo é um extrato da pesquisa hemerográfica realizada para o projeto “O cravo 

no Rio de Janeiro do século XX”1 que resultou em livro homônimo, cujo conteúdo aborda a história 

 
1Projeto de pesquisa vinculado aos Programas de Pós-graduação em Música – PPGM e PROMUS – da Escola de 
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro coordenado por Marcelo Fagerlande, desenvolvido de 2014 a 2020, 
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do instrumento na cidade no referido período. O presente texto, entretanto, trata especificamente 

da presença do cravo e dos intérpretes brasileiros e estrangeiros no cenário musical carioca ao 

longo da década de 1980, apresentando um breve panorama da inserção do instrumento nos campos 

artístico e de ensino e um levantamento dos músicos que ali atuaram. 

 

2. O cravo no contexto musical carioca2 

 Os registros da imprensa da década de 1980 evidenciam como o entusiasmo pelo 

movimento da chamada “música antiga” e o interesse pelo cravo são consolidados. O movimento, 

antes considerado amador, é elevado ao status de profissional pela imprensa especializada.  Em 

duas ocasiões o jornalista e crítico musical Luiz Paulo Horta evidencia esse panorama. Na primeira, 

discorre sobre um concerto da temporada de música antiga ocorrida no IBAM em 1983: “O 

interesse pelo gênero parece intacto: o auditório é pequeno, mas estava lotado; e agora, além das 

boas execuções temos quem construa instrumentos barrocos. Roberto de Regina lançou a moda, 

com os seus cravos” (JB, 1983, p. 5). Na segunda, afirma, em 1989, que “passamos da fase do 

amadorismo, da simples busca do exótico” (JB, 1989, p. 30).  

 Esse contexto é caracterizado pelo significativo incremento das atividades artísticas e 

didáticas que passam a inserir, com frequência, o repertório barroco e renascentista e os 

instrumentos "históricos" nas programações culturais e de ensino. Séries musicais como Música 

nas Igrejas, Música no IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e Concertos BFB 

(Banco Francês e Brasileiro) destacam-se entre as que abrem espaço para a música antiga, assim 

como os projetos criados especialmente para o tema como a Semana Bach da Sala Cecília Meireles 

e os Concertos BHU (Banco Holandês Unido) no Outeiro da Glória. Cursos de instrumentos 

"históricos" passam a ser oferecidos pelos tradicionais Seminários de Música Pró-Arte ao longo 

dos anos de 1980, tanto envolvendo músicos cariocas quanto estrangeiros em tournée pela cidade. 

Ainda, é criado o Studio de Música Antiga – curso de férias inicialmente chamado de Seminário 

de Música Renascentista e Barroca e sediado pela UNIRIO em 1984, e posteriormente, até 1989, 

abrigado pela Universidade Santa Úrsula – considerado grande impulsionador dos estudos de cravo 

e de música antiga no Rio de Janeiro. 

 
cujas investigações se deram em periódicos selecionados disponíveis principalmente na Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional. O livro resultante do trabalho é de autoria do referido coordenador, da autora deste artigo e de 
Maria Aida Barroso e foi publicado pela editora Rio Books em dezembro de 2020. 
2 As informações contidas nesta seção e na próxima constam do livro “O cravo no Rio de Janeiro do século XX”.  
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 É nesse momento que se observa a proliferação de grupos brasileiros de música barroca 

e renascentista. Na cena musical carioca apresentam-se grupos locais e de outras localidades do 

país, ressaltando-se a considerável quantidade de conjuntos que incluíam o cravo em sua formação. 

Permanecem em atividade os consolidados Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, Quadro 

Cervantes e Ars Barroca, e são ainda divulgados pela imprensa outros dez novos conjuntos de 

música antiga. Na Tabela 1 verificam-se os grupos e seus respectivos intérpretes ao cravo, 

catalogados a partir dos periódicos pesquisados, destacando-se os cravistas de formação.  

 
Grupo Localidade Intérprete ao cravo 

Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC Rio de Janeiro *Violeta Kundert 
Quadro Cervantes Rio de Janeiro *Rosana Lanzelotte 
Ars Barroca Rio de Janeiro Heitor Alimonda 
Camerata Antiqua de Curitiba Curitiba *Roberto de Regina 
Conjunto Roberto de Regina Rio de Janeiro *Roberto de Regina 
Musicâmera São Paulo *Helena Jank 
Sonata da Camera Rio de Janeiro *Marcelo Fagerlande 
Kalenda Maya Rio de Janeiro Fernando Moura 
Camerata Bach Rio de Janeiro Larry Fontain 
Conjunto Kamera Antiqua Rio de Janeiro Maria Teresa Madeira 
Ars Geral Rio de Janeiro Genzon Martinelli 
Conjunto Renascentista Rio de Janeiro *Rosana Lanzelotte 
Camerata Quantz Rio de Janeiro Simone Torres 
Grupo Tandaradei Rio de Janeiro Terezinha de Oliveira 
Settecento Rio de Janeiro *Rosana Lanzelotte 

 
Tab. 1 – Grupos de "música antiga" brasileiros e seus respectivos intérpretes ao cravo atuantes no Rio de Janeiro na 

década de 1980 segundo os periódicos cariocas 
  

 Além dos grupos de câmara, as orquestras atuantes no circuito carioca passam também 

a incluir o cravo na instrumentação do repertório histórico. Variados concertos de grupos sediados 

na cidade com essas características são mencionados nos jornais como a Orquestra do Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra de Câmara Brasil Consort, 

Academia Antiqua Pró-Arte, Orquestra de Câmara da Cidade do Rio de Janeiro, Orquestra Pró-

Música e ainda a Orquestra L’Estro Armonico de São Paulo. 

 O público carioca pôde apreciar por diversas vezes ao longo da década mais de um 

cravo nos palcos da cidade. O instrumento ganhou muito destaque nas apresentações de duos, trios 

e quartetos, sendo a última formação a mais marcante. Nos anos de 1987 e 1988, a Sala Cecília 

Meireles e o Theatro Municipal foram palco, respectivamente, dos concertos a quatro cravos 

idealizados por Rosana Lanzelotte. Juntamente com Jacques Ogg, Marcelo Fagerlande e Edmundo 

Hora o quarteto interpretou o concerto em Lá menor para quatro cravos de J. S. Bach e mais os 

outros concertos para dois e três cravos do mesmo autor. Ingressos esgotados, fila de espera e 
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transmissão pela TVE são evidências do êxito dos concertos que apresentaram neste repertório, 

pela primeira vez no Rio de Janeiro, cravos e instrumentos de cordas cópias de originais.   

 Para além das grandes salas de concerto do Rio de Janeiro, o cravo esteve presente em 

locais alternativos como shoppings, estações de metrô, bares e boates. Dentre os locais inusitados 

destaca-se o bar The Tinker que chegou a abrigar temporadas de concertos de música de câmara,  

no ano de 1984, com os cravistas Rosana Lanzelotte (JB, 1984, p. 3) e Marcelo Fagerlande (JB, 

1984, p. 4).

 

3. Intérpretes brasileiros e estrangeiros 

 Até a década de 1970, os registros dos jornais evidenciam a predominância de músicos 

estrangeiros ao cravo. No entanto, com a consolidação do movimento da “música antiga” e com o 

crescente interesse pelo instrumento, observa-se um aumento na quantidade de músicos brasileiros 

ao cravo. Ao longo dos anos de 1980 foi levantado um número equivalente de cravistas brasileiros 

e estrangeiros atuando no cenário musical carioca, refletindo a nova fase na qual o instrumento 

estava inserido. Um total de 12 cravistas brasileiros apresentaram-se na cidade, bem como 12 

cravistas estrangeiros. 

 Os cravistas do Brasil exerceram uma atuação expressiva no Rio de Janeiro, 

contribuindo em duas frentes: artística e didática. Realizaram recitais solo e concertos de câmara – 

ocasionalmente apresentando o mesmo repertório mais de uma vez, seja no mesmo local, ou em 

espaços distintos – e ofereceram cursos e palestras em eventos que muito valorizaram os 

instrumentos "antigos", como os Seminários de Música Pró-Arte e o Studio de Música Antiga. 

 Violeta Kundertt e Roberto de Regina, dois dos mais relevantes na cidade, desde a 

década de 1950, seguiram ativos. A musicista, embora notoriamente tenha diminuído suas 

apresentações, permaneceu como membro do Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, 

comemorando 40 anos de atividade em 1989, e manteve o Duo Camerístico com seu esposo e 

violoncelista Eugen Ranevsky. Já o músico, manteve-se sob o olhar atento da imprensa, que atestou 

suas múltiplas facetas como cravista – apresentando-se em concertos e gravando discos de cravo 

solo – regente, construtor, professor e empreendedor. Foi nessa década que ele adquiriu uma 

propriedade em Campo Grande na intenção de transformá-la em um centro de cultura e lazer, 

integrando sua oficina de construção de instrumentos. Em 1982, inaugurou o espaço principal do 
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complexo, a inacabada sala de concertos Antonio Vasco Marinho, posteriormente nomeada Capela 

Magdalena, com um concerto em trajes de época seguido de jantar à luz de velas. 

 Dois cravistas cariocas, Rosana Lanzelotte e Marcelo Fagerlande, passaram a dividir 

cada vez mais a atenção da imprensa com suas intensas atividades. Rosana firmou-se como 

camerista, tocando ao lado de músicos brasileiros e estrangeiros e em diversas formações, 

principalmente junto ao Quadro Cervantes, que em 1983 completou uma década de existência. 

Revelou ainda versatilidade ao criar e atuar em projetos artísticos e didáticos que colocaram o cravo 

em evidência, como os memoráveis concertos a 4 cravos realizados em 1987 e 1988 na Sala Cecília 

Meireles e Theatro Municipal, a série Concertos do BHU (Banco Holandês Unido) no Outeiro da 

Glória, em 1989, e o Studio de Música Antiga, de 1984 a 1989. Marcelo despontou nessa década, 

inicialmente como camerista em seu grupo de estreia Sonata da Camera, logo em 1980 e, a partir 

de 1981, como recitalista. Mesmo passando por um período de formação fora do país, na Escola 

Superior de Música e Artes Dramáticas de Stuttgart, de 1982 a 1986, esteve extremamente ativo 

na cidade e ganhou destaque de crítica e público através do duo formado com a flautista Laura 

Rónai. Atuou como cravista acompanhador em duas edições do Studio de Música Antiga, em 1987 

e 1989, como professor de cravo nos Seminários de Música Pró-Arte, também em 1987, e como 

tradutor do livro de referência O Discurso dos sons: caminhos para uma nova compreensão 

musical, de Nikolaus Harnoncourt, em 1988.  

 Figuraram ainda nas temporadas cariocas outros cravistas que atuaram essencialmente 

na área artística, como é demonstrado na Tabela 2. Merecem destaque três paulistas. Helena Jank, 

presente anualmente na programação musical da cidade, que interpretou as Variações Goldberg, 

de J. S. Bach, na Sala Cecília Meireles em 1985; Regina Schlochauer, a primeira brasileira a 

executar ao cravo, no Rio de Janeiro, o Concerto para cravo e cinco instrumentos, de Manuel de 

Falla, no foyer do Theatro Municipal em 1981; e Ilton Wjuniski, radicado na França, que também 

em 1985 realizou recital de fôlego ao tocar a versão integral do Cravo bem Temperado, de J. S. 

Bach.  

 
Cravistas Atuação Ano 

Violeta Kundert Música de Câmara, atividades didáticas 1980, 1982, 1986 e 1989 
Roberto de Regina Recitais solo, música de câmara, atividades didáticas 1980, 1982, 1985, 1988 e 1989 
Helena Jank Recitais solo e música de câmara 1980 a 1989 
Rosana Lanzelotte Música de Câmara e atividades didáticas 1980 a 1989 
Marcelo Fagerlande Recitais solo, música de câmara, atividades didáticas 1980, 1981, 1984, 1987 a 1989 
Regina Schlochauer Música de câmara 1981 e 1989 
Ilton Wjunisk Recitais solo 1981 e 1985 
Felipe Silvestre Recitais solo e música de câmara 1982 e 1986 
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Gertrud Mersiovsky Recitais solo 1983 e 1984 
Edmundo Hora  Música de câmara 1984 e 1987 
Maria Lucia Barros Música de câmara 1989 
Rita Cabus Música de câmara 1989 

 
Tab. 2 – Cravistas brasileiros atuantes no Rio de Janeiro na década de 1980 segundo os periódicos cariocas,  

por ordem cronológica de aparição 
 

 Pianistas e outros instrumentistas brasileiros fizeram incursões ao cravo, longevas ou 

temporárias, e, da mesma forma, contribuíram para a difusão do instrumento. Merecem ser 

ressaltados dois músicos. Heitor Alimonda distingue-se dos demais, pois entrou nos anos de 1980 

completando uma década de dedicação ao cravo como acompanhador do conjunto de música 

barroca Ars Barroca, e seguindo até pelo menos o ano de 1985. Arthur Moreira Lima, em 

contrapartida, enveredou-se pela música popular brasileira e é noticiada sua participação tocando 

piano e cravo em shows ao lado de Heraldo do Monte e Elomar Figueira de Melo em 1980 e 1981. 

Aos dois renomados pianistas clássicos somam-se mais 10 nomes que em sua maioria integraram 

algum dos grupos que passaram a incluir o cravo em sua formação, sejam eles dedicados 

exclusivamente ao repertório barroco e renascentista ou não (Tab. 3). 

 
Músicos Grupo participante/Atuação Ano 

Heitor Alimonda Ars Barroca 1980 a 1983 e 1985 
Arthur Moreira Lima Música de câmara 1980 e 1981 
Fernando Moura Kalenda Maya e música de câmara 1980, 1982, 1985 e 1987 
Ediná Strehler Música de câmara 1980 
Murilo Tertuliano dos Santos  Orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro 1980 a 1989 
David Machado  Orquestra Sinfônica Brasileira 1980 e 1983 
Larry Fountain  Camerata Bach 1980, 1982 e 1988 e 1989 
Maria Teresa Madeira Conjunto Kamera Antiqua e música de câmara 1981, 1985 e 1988 
Angela Penha Música de Câmara 1982 
Genzon Martinelli  Ars Geral 1984 
Frederico Egger Orquestra Sinfônica Brasileira 1985 
Simone Torres Camerata Quantz 1987 
Terezinha de Oliveira  Grupo Tandaradei 1988 
Sergio Kuhlmann  Orquestra Sinfônica Brasileira 1988 
Paulo Brand Música de câmara 1989 

 
Tab. 3 – Outros intérpretes ao cravo atuantes no Rio de Janeiro na década de 1980 segundo os periódicos cariocas,  

por ordem cronológica de aparição 
 

Quanto aos cravistas estrangeiros, a maioria passou pelo Rio de Janeiro para 

apresentar-se em concertos, sendo apenas três os que estiveram envolvidos em atividades didáticas, 

como se observa na Tabela 4. Dos renomados músicos que compõem a lista, destaca-se 

principalmente o holandês Jacques Ogg, tanto pela quantidade de concertos realizados quanto por 

sua atuação no ensino do cravo no Studio de Música Antiga. Sua frequente presença na cidade, nos 
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anos de 1984 e de 1987 a 1989, estimulou muitos alunos a seguirem os estudos do instrumento sob 

sua orientação na Holanda. Além de Ogg, Christophe Rousset e Siegfried Petrenz também 

ofereceram masterclasses. O francês lecionou e tocou no Studio de Música Antiga em 1987 e o 

alemão apresentou recital de grande envergadura no Salão Leopoldo Miguez, interpretando as 

Variações Goldberg, e ofereceu workshop nos Seminários de Música Pró-Arte em 1988.  Outros 

nomes de destaque são Genoveva Galvez, que realizou recital solo em 1982 e Christopher 

Hogwood, que esteve à frente de sua orquestra Academy of Ancient Music em 1988, ambos 

apresentando-se na Sala Cecília Meireles. 

 
Cravistas Nacionalidade Atuação (Grupo) Ano 

Maria Teresa Garatti Italiana Música de Câmara (I Musici) 1980, 1981 e 1984 
Genoveva Galvez Espanhola Recital solo 1982 
Laure Morabito Francesa Música de Câmara (Orquestra de Câmera Jean François Paillard) 1983 
Jacques Ogg Holandesa Recitais solo, música de câmara e atividades didáticas 1984, 1987 a 1989 
Reinhardt Pohl Alemã Música de Câmara  1984 
Maria Teresa Chenlo Uruguaia Recital solo 1985 
Christophe Rousset Francesa Música de Câmara e atividades didáticas 1987 
Christopher Hogwood Inglesa Música de Câmara (Academy of Ancient Music) 1987 
Fritz Walter Lindqvist Alemã Música de Câmara 1988 
Siegfried Petrenz Alemã Recital solo e atividades didáticas 1988 
Christian Lambour  Francesa Música de Câmara (Palladio Ensemble) 1989 
Detlev Juerges Alemã Música de Câmara (Orquestra de Câmara Filarmônica de Hamburgo) 1989 

 
Tab. 4 – Cravistas estrangeiros atuantes no Rio de Janeiro na década de 1980 segundo os periódicos cariocas, 

por ordem cronológica de aparição 

 

4. Considerações finais 

Os registros em jornais cariocas da década de 1980 comprovam, mais uma vez, a 

relevância destas fontes documentais no resgate histórico da pesquisa em questão, pela qualidade 

e quantidade das informações obtidas. Tendo o cravo como enfoque, constata-se a efervescência 

da área artística e de ensino da "música antiga" e dos instrumentos "históricos" no Rio de Janeiro 

deste período. O florescimento de cravistas brasileiros, as incursões de pianistas ao cravo, a atuação 

contínua de intérpretes estrangeiros, o surgimento de grupos dedicados ao repertório barroco e 

renascentista incluindo o cravo em sua formação e a atuação de conjuntos de "música antiga" 

consolidados caracterizam a época que, definitivamente, deixa o cravo em evidência.   
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4 Podemos citar aqui a primeira parte do Oratório de Natal BWV 248 (1966), a Missa em si menor BWV 232 (1968), 
a Paixão Segundo São João BWV 245 (1968), a Paixão Segundo São Mateus BWV 244 (1969), Variações Goldberg 
BWV 988 (1968) e vários recitais de órgão realizados no Salão Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ. (N.A.) 
5 O primeiro teve sua origem em 1857 como o Circo Olympico, passando por várias mudanças de nome até 1890 
quando passa a ser conhecido como Teatro Lirico até sua demolição em 1934, localizado na antiga Rua da Guarda 
Velha, atual Av. 13 de Maio na altura do Largo da Carioca, e o segundo, fundado em 1909, vizinho ao Teatro Lírico, 
na Cinelândia, sendo então considerado o mais moderno, luxuoso e confortável do país, seguindo os padrões de 
construção dos similares teatros de ópera da Europa. Ermakoff (2010), diz que a construção “se comparava   em beleza, 
tamanho e conforto, àquelas que se sobressaiam no mundo civilizado no alvorecer do século XX”. Disponível em: 
http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroXPeriodo.asp?cod=89&cdP=19er. Acesso em 9 set. 2020. 
6 JORNAL DO BRASIL, Caderno B, 16 mar. 1965, p. 2. 
7 As notícias da época informavam que seria o primeiro cravo de concertos existente no Rio de Janeiro, mas sabemos 
que anteriormente em 1951, a diretora da então Escola Nacional de Música, Joanídia Sodré, adquire um cravo francês 
Pleyel, que é incorporado ao patrimônio da instituição de ensino. (FAGERLANDE, PEREIRA, BARROSO, 2020) 
8 JORNAL DO BRASIL, Caderno B, 4 ago. 1968, p. 1. 
9 JORNAL DO BRASIL, 1º Caderno, 11 abr. 1968, p. 10. 
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Resumo: Este artigo comenta a presença do cravo na vida musical do Rio de Janeiro nos anos de 1990, 
discutindo a distribuição dos espaços de concerto, as mudanças nos mecanismos de fomento e os meios 
de formação e profissionalização dos cravistas que possibilitaram que o cravo figurasse como 
protagonista em diversas séries e eventos ao longo da década. Como pano de fundo, as transformações 
nas políticas culturais e a atuação da mídia. A pesquisa, realizada a partir de levantamento em notícias 
de jornais na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, revela uma década de realizações artísticas marcantes, 
com forte atuação profissional de cravistas brasileiros e estrangeiros, apontando uma presença 
consolidada do instrumento nas esferas acadêmica e artística.  
 
Palavras-chave: Cravo. Concertos. Formação. Incentivo cultural.   
 
The harpsichord in Rio de Janeiro in the 1990's: promotion, broadcast, teaching and professional 
development 
 
Abstract: This article comments on the presence of the harpsichord in the musical life of Rio de Janeiro 
in the 1990s, discussing the distribution of concert venues, the changes in the promotion mechanisms 
and the means of formation and professionalization of the harpsichordists that made it possible for the 
harpsichord to figure as a protagonist in several series and events throughout the decade. As a 
background, the transformations in cultural politics and the media's activities.The research, conducted 
from a survey of newspaper news in the Hemeroteca of the National Library, reveals a decade of 
outstanding artistic achievements, with strong professional performance by Brazilian and foreign 
harpsichordists, pointing to a consolidated presence of the instrument in the academic and artistic 
spheres. 
 
Keywords: Harpsichord. Concerts. Education. Cultural incentive.   

 

1. A década de 1990 e o incentivo à cultura 

 A história do cravo no Rio de Janeiro na década de 1990 ficou marcada pelo vigor da 

vida cultural na cidade, evidenciado pela variedade da oferta de espaços para realização de 

concertos. Essa constatação é resultado do extenso levantamento de informações feito nos 

periódicos cariocas para a pesquisa intitulada “O cravo no Rio de Janeiro do século XX”1. Por meio 

dos jornais, observamos que ao longo dos anos de 1990 a cidade contava com espaços culturais 

destinados à fruição de diferentes gêneros musicais que iam de pequenas salas, passando por 

espaços informais, até os teatros mais tradicionais da cidade. Para viabilizar a programação desses 

espaços, os produtores culturais, através de projetos e editais, contavam com os investimentos de 

empresas e instituições públicas ou privadas. Dentre aquelas que investiram, durante a década de 

1990, em projetos onde o cravo figurava, destacam-se: Banco Holandês Unido, Banco Real, 
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Montrealbank, Banco do Brasil, Brascan, Petrobrás, Jornal do Brasil, O Globo, TAP Air Portugal, 

Embaixada e Consulado da França, Aliança Francesa e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por 

intermédio da RioArte. 

 Apesar dessa aparente abundância de investimentos, a década de 1990 surge ainda sob 

as incertezas da reabertura política após duas décadas de ditadura militar. Nesse contexto, as 

políticas culturais são marcadas pela instabilidade. Com base em Rubim (2007), que traça um breve 

panorama das políticas culturais brasileiras, é feito aqui um recorte a partir do governo de José 

Sarney, em 1985. Um primeiro destaque desse período de transição pós-ditadura foi a implantação 

do Ministério da Cultura e a criação da Lei Sarney (BRASIL, 1986), que marcou uma mudança 

nas formas de promoção cultural, transferindo a responsabilidade pela escolha dos projetos a serem 

incentivados à iniciativa privada, que passaria então a ser responsável pelos aportes financeiros, 

gerenciando recursos públicos por meio de incentivos fiscais.  

 O governo Collor (1990-1992) inaugurou a década com a extinção do Ministério da 

Cultura – reduzindo-o a secretaria –, a revogação da Lei Sarney e o fechamento dos órgãos 

governamentais que atuavam na área de fomento, entre eles a Funarte. Após forte reação do meio 

artístico, foi lançada a Lei Rouanet (BRASIL, 1991) que, assim como a anterior, transferia a 

responsabilidade pela escolha dos projetos a serem incentivados a empresas e seus departamentos 

de marketing. O período Collor representou um momento de grandes dificuldades para o setor. 

Após seu impedimento, Itamar Franco assumiu a presidência (1992-1994) reconduzindo a Cultura 

ao status de Ministério. A partir de 1995, até o final da década, o governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) conduziu a política cultural pela mesma lógica de mercado, privilegiando a 

iniciativa privada e o aporte de recursos a partir das leis de incentivo.  

 Ao fazermos um paralelo com os tempos atuais, podemos observar que os anos de 

1990, apesar das incertezas, viveram ainda um período de abundância quanto ao investimento na 

música de concerto. As políticas culturais implementadas na época já apontavam para uma 

diminuição gradativa dos investimentos nesse setor em favor de uma lógica de mercado, em que 

projetos culturais, embora submetidos a mecanismos estatais de financiamento, obedeciam a 

critérios de excelência ditados por técnicos de empresas para a escolha de quais “produtos” seriam 

incentivados. 

 Apesar desse novo modelo, na década de 1990, o papel de intermediação entre empresa 

e artistas ainda era desempenhado por pessoas com perfil menos técnico, mas com intensa relação 
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com o meio musical. À medida que a década avança, vai também sendo modificada a forma como 

se dão as relações entre artistas e mecenas em que os segundos, gerenciando recursos públicos a 

partir da renúncia fiscal possibilitada pelas leis de incentivo, determinam quais projetos e artistas 

terão espaço e visibilidade junto ao público.  

 Para Canclini (2015), os produtores ligados à cultura de massa que melhor se adaptam 

às novas dinâmicas são os que têm os projetos escolhidos pelas empresas, muito mais preocupadas 

em multiplicação de lucros do que na democratização da cultura. Segundo ele, “[d]iferentemente 

das formas anteriores de mecenato, em que os administradores e os artistas se concebiam como 

amadores, as recentes modalidades de organização privada modificam o ethos dos agentes 

culturais.” (p. 368). Os produtores, portanto, passam a ser regidos por critérios de eficiência 

econômica ditados por empresários culturais. Para os músicos que vivem dos concertos de câmara, 

próprios para pequenos espaços, essa lógica do lucro empresarial com o fomento da cultura foi 

tornando cada vez mais escasso o número de salas disponíveis para a realização de projetos 

profissionais. 

 Junto a isso é importante destacar o papel da mídia na consolidação de certos valores 

culturais. A maneira como determinado segmento é apresentado determina, de certa forma, como 

será sua recepção e o interesse do público. Com relação ao cravo, vemos a repetição, ainda nos 

anos de 1990, do discurso do início do século sobre um instrumento “exótico” e raro nas salas 

cariocas, apesar de sua presença bastante visível na programação de concertos desde o 

ressurgimento da chamada “música antiga” na década de 1960. Embora à época já houvesse um 

desconforto relacionado ao espaço dedicado à divulgação da música de concerto pelos jornais, não 

há termos de comparação com o que encontramos atualmente. 

 Os jornais cariocas durante a década de 1990 possuíam colunas dedicadas à música de 

concerto, contavam com críticos especializados que comentavam os recitais mais expressivos e 

publicavam extensas matérias sobre projetos, algumas vezes com destaque de capa. Os cravistas 

estrangeiros visitantes eram anunciados em reportagens ilustradas com fotografias e os cravistas 

cariocas, para além das agendas de concertos, eram instados a opinar sobre a vida cultural da cidade 

– da indicação de livros a dicas de viagens –, figurando ainda nas colunas sociais.  
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2. O cravo no Rio de Janeiro na década de 19902 

 Sob o panorama das mudanças na gestão cultural ocorridas na década, a história do 

cravo no Rio de Janeiro nos anos de 1990 foi marcada pelo crescimento do número de cravistas 

residentes na cidade que se especializaram no instrumento, assim como pela forte presença de 

renomados cravistas estrangeiros. Durante esse período, o público carioca pôde ouvir o cravo em 

concertos solo, duos, pequenos grupos de câmara, grandes conjuntos e montagens de óperas. Muito 

contribuiu para a expansão do instrumento a atuação de três cravistas cariocas: o veterano Roberto 

de Regina, Rosana Lanzelotte e Marcelo Fagerlande.  

 Roberto de Regina, que já exercia um papel de destaque na difusão do instrumento por 

suas atividades de construtor e concertista, finalmente concretizou, no seu sítio em Guaratiba, o 

projeto da Capela Magdalena, inaugurada em 1990. Desde então o cravista concentrou suas 

atividades na propriedade, incluindo o instrumento, inusitadamente, no circuito turístico da cidade. 

De Regina compreendeu como poucos o momento cultural e a lógica de mercado necessária a 

manter suas atividades em evidência, como demonstram, nos jornais, os anúncios de passeios ao 

local que incluíam jantares e concertos: “Concerto de cravo e jantar numa noite à luz de velas. [...] 

A lombi da Superfly vai buscar você”; “A empresa Quantomais organizou um tour com 

apresentação do cravista Roberto de Regina, com jantar à luz de velas, para o próximo sábado”; 

“rio à noite, domingueiras e excursões. Concerto de Cravo e Jantar”3  

 Enquanto Roberto de Regina recebia um público diversificado na Capela Magdalena, 

contribuindo enormemente para a popularização do instrumento, Marcelo Fagerlande e Rosana 

Lanzelotte, cada um ao seu modo, buscavam a ampliação das possibilidades e espaços para o cravo 

na cidade, atuando não só como artistas, mas também na concepção de projetos.  

 Fagerlande havia completado seus estudos na Escola Superior de Música e Artes 

Dramáticas de Stuttgart na década anterior, e iniciou sua atuação como professor, que se tornaria a 

base para a formação profissional de novas gerações de cravistas. Para além de cursos de férias e 

aulas particulares, seu ingresso como professor na Escola de Música da UFRJ, em 1995, 

possibilitou um contato mais sistemático dos jovens cravistas com o instrumento, culminando na 

criação do Bacharelado em Cravo, em 2004. A presença do cravo na UFRJ possibilitou ainda a 

formação de cravistas pesquisadores nos programas de pós-graduação da instituição nas décadas 

seguintes.  
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 Em paralelo às atividades docentes, o cravista atuou como pesquisador, solista e 

camerista. Suas atividades como solista o levaram a desenvolver projetos como o da gravação do 

CD Marcelo Fagerlande no Museu Imperial, tocando a espineta Mathias Bostem em exposição no 

Museu. O projeto, patrocinado pela Brascan, incluiu uma minuciosa reforma do instrumento a 

cargo do construtor William Takahashi, demonstrando seu interesse pela reconstrução histórica da 

música brasileira e pela interpretação historicamente informada. Tal interesse se fez presente tanto 

na promoção de eventos como nas duas edições do Encontro de Cravistas, em Paraty, como na 

curadoria de séries temáticas no Centro Cultural Banco do Brasil. As séries apresentadas no CCBB 

evidenciaram sua versatilidade como camerista, destacada ainda pelo duo formado com Laura 

Rónai, com quem gravou o CD Laura Rónai e Marcelo Fagerlande – Flauta transversal barroca 

e Cravo, considerado pela crítica um dos melhores do ano de 1995. Igual sucesso obteve seu duo 

com Mário Sève no projeto Bach e Pixiguinha, transformado em CD em 1998. Fagerlande investiu 

ainda na regência ao cravo, estando à frente de montagens de óperas barrocas. O projeto Ópera 

Barroca, desenvolvido no âmbito da UFRJ, realizou, pela primeira vez encenada, Dido e Eneas, 

de Purcell, em 1996. Em 1998, a Sala Cecília Meireles recebeu, com produção de Walter Santos, 

regência ao cravo de Fagerlande e direção cênica de Alberto Renault, L’Orfeo de Monteverdi. Essa 

montagem foi marcante por reunir grande elenco de solistas e contar com a participação do coro 

Calíope, uma orquestra barroca tendo o violinista Luis Otavio Santos como spalla e a participação 

do grupo de metais canadense Les Sonneurs. 

 Rosana Lanzelotte destacou-se na década de 1990 pela versatilidade de sua atuação 

como solista e camerista. Ela apresentou-se em praticamente todos os espaços destinados à música 

de concerto na cidade, em formações variadas. Destacam-se em seu repertório a dedicação à obra 

de Bach e às composições brasileiras para cravo que resultaram na gravação de dois CDs que 

receberam críticas excelentes. Em 1995, Ópera Rara, dedicado ao compositor alemão. Em 1998, 

o CD O cravo brasileiro, com obras de Osvaldo Lacerda, Antonio Guerreiro, Dawid 

Korenchendler, Ernani Aguiar e Caio Sena. Entre suas parcerias, destacam-se o trio formado com 

Mauro Senise e David Chew, com repertório eclético que passeava de Bach a Pixinguinha e o duo 

com o violoncelista Antonio Meneses, com quem gravou um CD dedicado às sonatas de Carlo 

Grazianni.  

 Dentre os espaços que acolheram concertos com cravo na década de 1990, estão 

Theatro Municipal, Sala Cecília Meireles, CCBB, BNDES, IBAM, Espaço Cultural FINEP, IBEU, 
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Cultura Inglesa, Consulado de Portugal, Villa Maurina, Pinakotheke, Academia Brasileira de 

Letras, Real Gabinete Portuguez de Leitura, Casa de Rui Barbosa, Casa de Cultura Laura Alvim, 

Museu da República, Museu Histórico Nacional, Paço Imperial, Museu Nacional de Belas Artes, 

Museu da Chácara do Céu, Museu do Telefone, Teatro dos Quatro, Teatro Cândido Mendes, Teatro 

Leblon, Igreja da Candelária, Outeiro da Glória, Igreja de N. Sra. de Bonsucesso, Mosteiro de São 

Bento, Escola de Música da UFRJ, Conservatório Brasileiro de Música, UERJ (Teatro Noel Rosa), 

Teatro da UFF, Solar do Jambeiro (Niterói) e Museu Imperial (Petrópolis). Importante ressaltar 

que os espaços mencionados, com raras exceções, eram gerenciados por produtores culturais, com 

patrocínio de empresas públicas ou privadas e pagamento de cachê aos artistas, permitindo ampla 

atividade profissional na cidade e arredores.  

  Nesses espaços, além de Fagerlande, Lanzelotte e De Regina, atuaram cravistas 

brasileiros, residentes ou não na cidade, que realizaram concertos solo ou em conjunto, tocando o 

baixo contínuo: Helena Jank, Regina Schlochauer, Ana Cecília Tavares, Maria Lúcia Nogueira, 

Felipe Silvestre, Edmundo Hora, Alessandro Santoro, Cristiano Holtz, Maria Lucia Barros, Rita 

Cabus, Sula Kossatz, Eriberto Carvalho e Luciana Câmara.  

 Ao longo da década, ocorreram séries e projetos de destaque. O Teatro II do Centro 

Cultural Banco do Brasil foi palco de séries temáticas responsáveis por brindar o público carioca 

com o melhor do repertório com cravo interpretado por nomes em evidência no cenário nacional e 

internacional. Cada série tinha a duração de um mês e os concertos aconteciam semanalmente, 

sempre às terças-feiras, em dois horários: 12:30 e 18:00. Outro projeto de destaque foi o Música 

nas Igrejas, iniciado em 1993, que realizou concertos em diversas igrejas da cidade com sucesso 

de público e aconteceu ininterruptamente por pelo menos mais uma década no século XXI. 

Destacam-se ainda as séries promovidas pela Dell’Arte e aquelas realizadas na Sala Cecília 

Meireles como Vive la Musique e Concert Hall. Dentre os produtores que estiveram à frente dessas 

empreitadas, merecem uma menção especial Myrian Dauelsberg, Gaby Leib e Walter Santos. 

 Apesar das dificuldades na manutenção de atividades regulares devido à instabilidade 

no fomento à cultura, a cidade foi palco de concertos em que figuraram cravistas estrangeiros, 

dentre os mais renomados da época. O Quadro 1 apresenta um panorama de sua presença no Rio, 

notadamente maior a partir da segunda metade da década4. 
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CRAVISTA NACIONALIDADE CONJUNTO ANO 
Maria Teresa Garatti Italiana I Musici 1990, 1994, 1996 
Jacques Ogg Holandês  1990, 1994, 1995, 1999 
Christopher Hogwood Inglês The Academy of Ancient Music  1990, 1998 
Ricklen Nobis Estadunidense  1990 
Cremilde Rosado Fernandes Portuguesa  1992 
Elisabeth Joye Francesa La Canzona (1996) 1992, 1995, 1996, 1997 
Kenneth Gilbert Canadense  1993, 1997 
Olivier Baumont Francês  1993, 1998 
Cristophe Rousset Francês  1994, 1998 
William Christie Estadunidense Les Arts Florissants 1994, 1998 
Pierre Hantai Francês  1995 
Blandine Rannou Francesa Il Seminario Musicale 1996 
Hank Knox Canadense Ensemble Arion 1996 
Christine Daxelhofer Suíça  1997, 1998, 1999 
Siegfried Petrenz Alemão  1997 
Gustav Leonhardt Holandês  1997 
István Márta Húngaro Quarteto Mandel 1998 
Robert Kohnen Belga Trio Kuijken 1998 
Cristina Garcia Banegas Uruguaia Conjunto Renaseis 1999 
Jennifer Bowen Estadunidense (?)  1999 

Quadro 1. Presença dos cravistas estrangeiros no Rio de Janeiro. 
 

 Entre os cravistas estrangeiros presentes, destaque para Jacques Ogg que, desde a 

década anterior, vinha se apresentando regularmente na cidade. Presenças marcantes também de 

Elisabeth Joyé e Christine Daxelhofer que vieram à cidade por diversas vezes e, assim como Ogg, 

além de concertos atuaram ministrando oficinas e masterclasses. A década de 1990 recebeu ainda 

grandes nomes como Kenneth Gilbert, Gustav Leonhardt, Pierre Hantaï, os conjuntos I Musici, 

The Academy of Ancient Music e Les Arts Florissants. 

 Encerrando o panorama da presença do cravo no Rio de Janeiro durante a década de 

1990 é importante mencionar o Encontro de Música Antiga promovidos pela UFF em 1991 e os 

Festivais de Música Antiga do Conservatório Brasileiro de Música a partir de 1996. Esses eventos, 

juntamente com o Encontro de Cravistas realizado em duas edições na cidade de Parati e o Festival 

de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora – MG, foram responsáveis pelo 

contato de jovens estudantes de música com cravistas brasileiros e estrangeiros aumentando em 

muito o interesse pela música histórica e pelo estudo do cravo. 

 

O século XXI 

Corridos 20 anos do novo século, os reflexos das mudanças na forma de fomento às 

artes apresentam uma nova realidade. Ao longo dos anos, a diminuição gradativa da oferta de 

espaços para concertos de câmara e a escassez de editais para ocupação dos espaços se faz cada 
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vez mais evidente. Os músicos precisam cada vez mais recorrer a projetos de maior fôlego, 

concorrendo nos grandes editais, para se manterem em atividade.  

Outro fator de mudança foi o surgimento das novas mídias que revolucionaram a forma 

de divulgação de concertos e artistas. O que antes era fixado nas páginas de jornais e revistas se 

tornou efêmero nas redes sociais. As notícias veiculadas nas mídias eletrônicas não se mostram 

espontaneamente, dependendo da maneira como cada um se relaciona com os mecanismos de busca 

e os interesses individuais percebidos pelos algoritmos. 

O cravista do século XXI precisa lidar com todas essas variáveis para se manter em 

evidência, vivendo uma nova relação artista-público que alterou a cena musical. O desafio feito a 

todos é o de manter o equilíbrio entre a música feita e vivida no concerto ao vivo e a vida virtual 

dos compartilhamentos de vídeos, postagens rápidas e divulgação de concertos que muitas vezes 

se restringem a um pequeno círculo de contatos. 
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Resumo: Este artigo tem como narrativa a apresentação e descrição do curso Introdução ao Cravo e 
Música Barroca, ofertado na Escola de Música Villa-Lobos (Rio de Janeiro) nos anos de 2018 e 2019. 
Serão detalhados a estrutura e os materiais utilizados em sala de aula, bem como os objetivos 
alcançados através do ensino de cravo e música barroca em turma. Tal iniciativa possibilitou uma 
maior divulgação do instrumento e de eventos artísticos relacionados para um público interessado, 
permitindo atuação e também inserção ao meio escolar ao qual o curso esteve presente. 
 
Palavras-chave: Cravo. Música barroca. Ensino. 
 
The harpsichord and baroque music course on the Villa-Lobos Scholl of Music 
 
Abstract: This article has as narrative the presentation and description of the course Introduction to 
Harpsichord and Baroque Music, offered at the Villa-Lobos School of Music (Rio de Janeiro) in the 
years 2018 and 2019. The structure and materials used in the classroom will be detailed, as well as the 
objectives achieved through teaching harpsichord and baroque music in class. This initiative made it 
possible to disseminate the instrument and related artistic events to an interested audience, allowing 
performance and also insertion into the school environment to which the course was present. 

 
Keywords: Harpsichord. Baroque music. Teaching. 

 

1. Breve introdução do Cravo e dos Cursos Livres na Escola de Música Villa-  
Lobos  

Presente há mais de meio século no ambiente musical e escolar da cidade do Rio de 

Janeiro, a Escola de Música Villa-Lobos1 vem oferecendo um amplo acervo de cursos de Música 

em diferentes formações e para os mais variados instrumentos.  

Além do Curso de Formação Musical, do Curso Básico e do Curso Técnico, a Escola 

também disponibiliza Cursos Livres, de durações menores, geralmente agrupados por períodos 

mensais ou bimestrais e ocorrendo nos meses próximos às férias escolares. A oferta desses cursos 

é bem variada e passa por temáticas como: Fundamentos e Linguagem do Violão Afro-brasileiro, 

Percussão Afro-brasileira, Introdução ao Cravo e Música Barroca, Capoeira, Princípios do Áudio 

Profissional, entre outros, ministrados pelo corpo docente da instituição e também por 

professores convidados, ampliando assim a gama de disciplinas disponíveis na Escola. 

Algumas iniciativas em torno do cravo e da música barroca já haviam sido difundidas 

na Escola de Música Villa-Lobos, como a formação do Villa Antiqua2, criado no final dos anos 
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1990 pela professora e também cravista Rita Cabus, e também por ensaios e concertos com o uso 

do cravo pelo professor Marcelo Palhares.  

O convite para ministrar um curso voltado ao cravo na Escola de Música Villa-Lobos 

veio por intermédio do professor Marcelo Palhares3, após uma assistência4 prestada por mim na 

reforma de um de seus cravos, no final de 2016, para utilização em uma série de concertos da 

Escola sob sua regência. A ideia de um curso surgiu, posteriormente, em conversas e seguiu com 

a realização de um Recital5 para sua divulgação e formação de lista de interessados entre os 

ouvintes da plateia.  

 
2. O curso de Introdução ao Cravo e Música Barroca 

Criado pela primeira vez na Escola de Música Villa-Lobos em junho de 2018, o curso 

de Introdução ao Cravo e Música Barroca foi voltado a alunos interessados em conhecer o 

instrumento e a ampliar o estudo de conceitos e obras do período musical barroco. Dividido em 

oito aulas semanais, com 1h30min de duração por semana, e estruturado para turmas de até cinco 

alunos, o curso teve sua ementa dividida em quatro partes, a saber: história, cronologia e 

apresentação do funcionamento do cravo; toque ao cravo (articulações, ornamentos, dedilhados); 

iniciação ao baixo contínuo; e prática de conjunto, com peças de variados níveis. 

As aulas foram planejadas6 de forma a dar um panorama geral do cravo e da música 

dos séculos XVII e XVIII, com exemplos teóricos e práticos, de acordo com o nível de cada 

aluno. Foram utilizados livros, partituras e artigos nacionais e internacionais, com o intuito de 

oferecer à turma um ensino abrangente e inicial do cravo e da música barroca, bem como de suas 

formas de interpretação. 

 
2.1 Primeiro módulo: introduzindo o universo barroco cravístico 

Durante a primeira aula do curso, foi feita uma introdução da turma, com vistas ao 

reconhecimento das motivações de cada aluno para a adesão ao curso. Observamos neste 

momento que houve interesses tanto no conhecimento do instrumento e de suas possibilidades 

quanto na busca para uma melhor interpretação da música barroca. Os alunos, geralmente vindos 

do piano, com algumas exceções, possuíam um grande interesse em adentrar no meio prático 

musical proposto pelo curso. 

Esta primeira incursão de aula seguiu, inicialmente, com a leitura de textos de autores 

consagrados para o assunto que seria abordado ao longo das oito aulas: O Discurso dos Sons, de 
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Nikolaus Harnoncourt — com os dois primeiros capítulos “A música em nossa vida” e “A 

interpretação da música histórica” —, e A Guide to the Harpsichord, de Ann Bond — através dos 

capítulos “Setting the Scene” e “The Early Music Scene”. Ilustramos assuntos ligados à época 

musical e sua contemporaneidade, tratados teóricos, tipos de notação, interpretação histórica, 

instrumentos de época, estilos e texturas, além de um mapeamento dos modelos e tipos de cravos 

existentes. 

Após esta introdução teórica, apresentamos diversos dados acerca da cronologia do 

cravo, passando pelos principais compositores e cravistas mundiais, estilos de repertório e escrita 

(com demonstração de partituras e audição musical), bem como a apresentação das áreas de 

atuação profissional comuns ao cravista. Também elucidamos a presença do cravo no Brasil, com 

a revelação das Escolas e Universidades que oferecem curso do instrumento, os Festivais de 

música barroca promovidos no país e alguns nomes importantes de professores e luthiers 

brasileiros dedicados ao instrumento. Já ao final da primeira aula, os alunos puderam conhecer o 

cravo e seu funcionamento de perto, bem como suas partes, como os saltarelos, registros, 

cravelhas, cordas, entre outras que o instrumento possui — momento também para sanar diversas 

dúvidas e comparações.  

A segunda aula do curso se dedicou ao toque cravístico e suas técnicas. Cada aluno 

foi convidado a tocar pequenos compassos ao cravo, com o objetivo de se ambientar à mecânica 

do instrumento e formas de toque e articulação, com base em orientações de grandes tratadistas. 

Para esta introdução à técnica de cravo solo, utilizamos os livros “The Amsterdam Harpsichord 

Tutor”, de Kees Rosenhart, e “Des Lys Naissants”, de Catherine Zimmer-Grollemund, além do 

livro “Tratados e Métodos de Teclado: Sancta Maria (1565), Frescobaldi (1637), Couperin (1717) 

e Rameau (1724)”, organizado por Marcelo Fagerlande, para embasamento técnico-teórico. 

Em vias práticas, observaram-se detalhes como a posição e movimentação das mãos, 

forma de pôr os dedos sobre o teclado e tipos de toque, bem como os diferentes níveis de 

articulação. Foram também elucidadas as figuras musicais, técnicas barrocas e ornamentações, 

com exposição da famosa tabela de ornamentos de Jean-Henri d’Anglebert (1629-1691). 

Dado a importância e recorrente utilização em variadas classes na esfera musical, em 

escolas e universidades, bem como no amplo uso no meio profissional do cravista, as aulas 

seguintes à prática de cravo solo foram dedicadas ao estudo do Baixo Contínuo, suas 

características, formas de notação e regras de execução práticas. O conteúdo desta disciplina 
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pretendeu, de forma básica, desenvolver no aluno a noção de construção de acordes, seguindo as 

regras de notação e execução do baixo cifrado, e estendendo para a sua utilização em pequenas 

peças com textura homofônica. Tais conceitos possibilitaram ao aluno, ainda que em estágio 

inicial, acompanhar ao cravo simples trechos musicais, bem como composições mais elaboradas 

ao lado de um instrumento solista, executados por outro aluno ou mesmo pelo professor.  

Cabe notar aqui que, devido ao título do curso ter abrangido a música barroca, além 

do cravo, ele atraiu também alunos com habilidades em outros instrumentos que não os de 

teclado, como violino e flauta doce. Em alguns casos, para demonstração e condução de linha 

melódica, com o intuito de trabalhar a prática do acompanhamento pelos alunos, foi utilizado 

uma escaleta. Entre os livros que usamos para o reconhecimento das primeiras cifras e formas de 

condução, estava o “Méthode pour la pratique de la Basse Continue aú Clavecin à l’usage des 

amateurs”, de Bourmayan & Frisch, método oficialmente utilizado pelo curso de Baixo Contínuo 

da Escola de Música da UFRJ, que abrange desde as cifras iniciais ao estudo, vistos neste 

módulo, até acordes mais complexos e técnicas avançadas de acompanhamento. Também foi 

exposto nesta seção o conceito de Teoria dos Afetos (Affektenlehre) em uma tabela proposta pelo 

compositor e teórico alemão Johann Mattheson (1681-1764). 

Através do estudo de Baixo Contínuo e técnica de toque ao Cravo, pôde-se fazer um 

trabalho de música de câmara com os alunos, com o objetivo de orientá-los na prática do 

acompanhamento para uma apresentação final em sala de aula. 

 

2.2 Segundo módulo: ampliando horizontes e dando continuidade à prática do 

repertório/instrumento 

Em 2019, devido a um interesse da turma pela continuidade do curso, criou-se, 

paralelamente à nova turma de “Introdução ao Cravo e Música Barroca”, uma segunda turma, 

dando continuidade ao primeiro módulo. Neste novo período do curso, demos sequência aos 

ensinamentos vistos no módulo anterior, com a introdução de novos conceitos e aspectos ligados 

à música barroca.  

Iniciamos com a leitura de um artigo de Adrian Butterfield intitulado “Beyond Bach: 

12 tips for better Baroque playing”7, que destaca muitas características sobre edições, repertório e 

harmonia para os estudantes de música barroca, bem como pontua características musicais deste 

movimento, abordando desde a retórica e ornamentação, até regras de arco, temperamento e uso 
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do vibrato. Em sequência, dentro desta primeira aula do módulo 2, realizamos uma seção 

multimídia com os alunos acerca dos estilos nacionais tão em voga no período barroco: a música 

francesa e a música italiana. Após destacarmos características e diferenças sobre os estilos rivais, 

e também sobre a música da Alemanha, foram exemplificadas, em vídeo, obras musicais, 

interpretadas por músicos de renome, com respectivas associações e comparações a cada uma 

sendo feitas com base nos conceitos previamente mencionados. 

Nas aulas seguintes, vimos exemplos práticos de toque ao cravo, além de entrarmos 

no assunto dedilhado e na adição de ornamentos, em complementação aos ensinados 

anteriormente, como a apojatura e o grupeto. Também foram expostos exercícios de técnica 

cravística, com exemplos de legato, staccato, arpejos, escalas, entre outros. Paralelamente ao 

contexto prático, tomamos como base as indicações expostas no livro de Carl Philipp Emanuel 

Bach (1714-1788) “Ensaio sobre a maneira correta de tocar teclado (Versuch über die wahre Art, 

das Clavier zu spielen)”, de 1759, muito importante e recomendável até hoje. 

A quarta aula do módulo 2 se concentrou em mais uma sessão de audição e leitura, 

quando destacamos o debate sobre a interpretação historicamente informada versus a 

interpretação “moderna”, ainda muito difundida nas escolas e conservatórios. Uma introdução ao 

tema foi realizada, com destaque para o surgimento do termo “HIP” (interpretação historicamente 

informada) e de nomes como Arnold Dolmetsch (1858-1940), Wanda Landowska (1879-1959) e 

Nikolaus Harnoncourt (1929-2016), que muito batalharam para pôr em evidência questões como 

instrumentação, repertório e interpretação original. Uma tabela comparativa e exemplos em áudio 

do livro “The End of Early Music”, de Bruce Haynes, foram expostos para elucidar a questão. 

Retomando a prática ao cravo, as aulas conseguintes centraram-se na revisão de 

acordes em baixo contínuo, bem como na apresentação de novas cifras, como o acorde de sétima, 

o retardo e as sequências de acordes. Vimos também conceitos sobre danças características 

barrocas e fizemos um trabalho de música de câmara, objetivando a apresentação final em que 

foram reunidas as duas turmas. Para esta última parte do curso, compositores como J. Van Eyck 

(1390-1441), Diego Ortiz (1510-1570), Johann Crüger (1598-1662), JS Bach (1685-1750), 

Daniel Gottlob Türk (1756-1662), e também outros sugeridos pelos alunos, tiveram suas obras 

interpretadas em peças solo, de câmara com o uso do baixo contínuo e também em repertório a 

quatro mãos. 
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Conforme apresentado em 2019 na mesa redonda da XVI Semana do Cravo, 

destacamos a seguir os depoimentos de dois alunos que frequentaram os módulos 1 e 2 do curso 

de Introdução ao Cravo e Música Barroca da Escola de Música Villa-Lobos.  
 O curso de Introdução ao Cravo ministrado pelo professor Jaime Ninice 

representa a minha entrada no universo da música barroca e uma oportunidade única 
para a renovação/inovação do repertório cravístico internacional. Em sintonia com a 
semana do Cravo, o curso articula teoria, prática e apresentações de forma a agregar 
músicos e a fomentar a criação de um público apreciador cada vez mais presente nos 
recitais. (João Luiz, 2019). 

 
A música barroca nos eleva, nos emociona como poucas e tem no cravo 

um instrumento de sonoridade única, inconfundível. Para os seus admiradores, estudá-lo 
é estar próximo de um mundo que não existe mais, mas que teimamos em mantê-lo vivo. 
O professor Jaime Ninice é um desses teimosos admiráveis que com seu curso de cravo 
na Escola de Música Villa-Lobos nos proporciona um aprendizado rico, inesquecível. 
(Marcos Leite, 2019). 

 

3. Conclusão 

Constatamos que o curso de Introdução ao Cravo e Música Barroca deixou sua marca 

tanto na Escola de Música Villa-Lobos quanto nos seus alunos. O interesse pelo curso por parte 

da comunidade escolar possibilitou a criação de duas turmas nos anos em que o curso foi dado, 

contendo cinco e oito inscrições, respectivamente, nos anos de 2018 e 2019. Isto é um fato 

importante, dado a não existência de um curso desta natureza na instituição, anteriormente. 

Durante a vigência do curso, os alunos tiveram a oportunidade de visitar ensaios, 

como os da OBU8, e também de frequentar palestras9 e concertos diversos envolvendo o cravo e a 

música barroca. Destacamos aqui como um dos feitos mais notáveis para o curso a participação 

do aluno João Luiz Corrêa dos Santos nos recitais da XV e XVI Semana do Cravo da UFRJ, 

adicionando a Escola de Música Villa-Lobos, pela primeira vez, ao rol das escolas participantes 

na Semana do Cravo. 

Sendo assim, e dado à demanda nas Escolas de Música por aulas de cravo e música 

barroca, bem como pela necessidade de acompanhamento ao cravo dos alunos de instrumentos 

solistas que interpretam música barroca como parte de seu repertório obrigatório, podemos 

perceber o quão necessário são os cursos e disciplinas voltadas à música deste período musical. 

Há lacunas a serem preenchidas em diversas instituições, mas que necessitam de iniciativas como 

esta para que floresçam e se interliguem, criando uma necessidade que há muito vem sendo 

requerida. Sendo assim, desejo e torço para que o ensino do cravo e da música barroca, tão 

importante e fundamental, seja cada vez mais cultivado e difundido. 
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Fig. 1: Programa do Recital de Introdução ao Cravo e Música Barroca, Módulos 1 e 2 (23/11/2019) 

 
 
 

 
Fig. 2: Turma de Introdução ao Cravo e Música Barroca, Módulos 1 e 2 (2019) 
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Fig. 3: Recital do aluno João Luiz Corrêa dos Santos na XV Semana do Cravo da UFRJ (29/10/2018) 
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arte. Hoje concentra seu ensino em música e oferece cursos para o público de todas as idades. Atualmente, a escola 
integra a estrutura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, estando subordinada à Fundação Anita 
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3. A PESQUISA MUSICOLÓGICA NOS SÉCULOS XVII, XVIII E XIX 
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Resumo: Este trabalho consiste em uma revisão de literatura sobre as mulheres musicistas na França, 
nos séculos XVII e XVIII, com base em escritos de musicólogos europeus, de acordo com os 
paradigmas da Nova História. O intuito é visibilizar a atuação musical feminina, com ênfase na 
execução, ensino e composição, nem sempre registradas e valorizadas pela historiografia tradicional da 
música. Mesmo com uma educação e atividade musical diferenciada entre homens e mulheres, cito ao 
longo do trabalho a presença de cantoras, instrumentistas, professoras e compositoras. Apesar das 
trajetórias e vivências diversas, estas musicistas guardam em comum a excelência musical, assim como 
o seu rápido esquecimento. Através da escrita da história das mulheres na música, e da execução e 
escuta de suas composições, torna-se possível trazer aos nossos dias uma parte destas existências, e a 
constatação da relevância e qualidade de suas atuações.  
 
Palavras-chave: Mulheres musicistas. Louis XIV. Séculos XVII e XVIII. Estudos de Gênero e 
Música. Música barroca. 
 
Women musicians in France during the 17th and 18th centuries  
 
Abstract: This work consists of a literature review on women musicians in France, in the 17th and 
18th centuries, based on writings of European musicologists, according to the New History paradigms. 
The aim is to make women's musical performance visible, with an emphasis on performance, teaching 
and composition, which are not always valued by traditional music historiography. Even with a 
different education and musical activity between men and women, I mention throughout the work the 
presence of singers, instrumentalists, teachers and composers. Despite their diverse trajectories and 
experiences, these musicians have in common the musical excellence, as well as their quick 
forgetfulness. Through the writing of women's history in music, and the performance and listening of 
their compositions, it is possible to bring part of these existences to our days, and the verification of 
the relevance and quality of their performances. 
 
Keywords: Women musicians. Louis XIV. 17Th and 18th centuries. Gender and Music Studies. 
Baroque music. 

 
1. Introdução 

Este trabalho consiste em uma revisão de literatura sobre as mulheres musicistas na 

França, nos séculos XVII e XVIII, especialmente durante o reinado de Louis XIV (1638-1715). 

Importantes autores europeus vêm se debruçando sobre este tema, com base em novos 

paradigmas, divulgados principalmente a partir da terceira geração da Escola dos Annales, na 

França, valorizando diferentes “objetos, problemas e abordagens” (BURKE, 1992, p. 9). Nesta 

nova escrita da história, lança-se mão de outras fontes, e as antigas são revisitadas a partir de 

distintos pressupostos e questionamentos (BURKE, 1992, p. 13). Considerando as mulheres 

como sujeitos sociais que fazem História e merecedoras de um lugar de memória (RAGO, 1995, 

p. 85), o intuito destes recentes estudos, e do que aqui apresento é visibilizar a atuação musical 
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feminina, com ênfase na execução, ensino e composição, nem sempre registradas e valorizadas 

pela historiografia tradicional da música. Mesmo que as novas pesquisas ainda constatem uma 

atuação feminina em menor número que a masculina, ela não era menos importante. Segundo 

Bertrand Porot, ainda que pouco numerosas, algumas mulheres foram “certamente reconhecidas” 

em seu tempo, mas “rapidamente esquecidas nos períodos seguintes” (POROT, 2005, p. 1). Em 

uma sociedade dominada pelo masculino, seria necessária uma força extrema para não se 

submeter, e transgredir a estes padrões sociais e ideológicos, a fim de conquistar algum lugar de 

independência (POROT, 2005, p. 1). 

A questão que norteou esta revisão foi: Como se dava a relação das mulheres com o 

fazer musical e sua profissionalização nos séculos XVII e XVIII, especificamente durante reinado 

de Louis XIV? O trabalho se justifica pela ampliação da literatura em língua portuguesa sobre a 

prática ao cravo e a música barroca, e a compilação de informações relevantes para os 

interessados em estudos de gênero e música, especificamente neste período. 

 

2. A educação musical feminina nos séculos XVII e XVIII na França 

Nos séculos XVII e XVIII, a desigualdade social e profissional entre homens e 

mulheres era reforçada pela educação, particularmente no campo artístico e intelectual (POROT, 

2005, p. 1). A educação musical feminina ocorria nas famílias de músicos, ou complementava a 

formação daquelas cujos pais pudessem pagar um professor, geralmente pertencentes à alta 

burguesia e à aristocracia. A música fazia parte das “artes domésticas”, juntamente ao trabalho 

manual, boas maneiras e culinária (POROT, 2005, p. 5). No entanto, o objetivo desta educação 

costumava ser a recreação e o entretenimento, não se esperando das mulheres uma atividade 

profissional, ainda que algumas se desenvolvessem extraordinariamente. Elas aprendiam 

habitualmente a cantar, e a tocar instrumentos como o cravo, alaúde, a viola, e às vezes o órgão, 

em ambiente privado (POROT, 2005, p. 1; LA FRANCE, 1995, p. 60).  

Além da educação doméstica, outra possibilidade de formação para a aristocracia e 

alta burguesia eram os conventos. (POROT, 2005, p. 5). Havia também a Maison Royale de 

Saint-Louis, em Saint-Cyr, escola conventual fundada por Louis XIV em 1686 a pedido de sua 

segunda esposa, madame de Maintenon, para filhas de nobres empobrecidos (KAUFFMAN, 

2001, p. 235; LA FRANCE, 1995, p. 66). Nos conventos e na Maison Royale, as meninas eram 

educadas para a vida religiosa ou para serem boas donas de casa, capazes de criar os filhos nos 
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preceitos da religião católica (POROT, 2005, p. 5; KAUFFMAN, 2001, p. 235). Os 

conhecimentos eram limitados à religião, aos “rudimentos da leitura, escrita, contagem e 

bordado”. Nos conventos, poderia ser acrescentado o “canto, dança, instrumento, desenho, às 

vezes ciências”, segundo os desejos da familia (POROT, 2005, p. 6). Em Saint-Cyr, a música 

tinha uma importância vital, sempre ligada à rotina religiosa. Guillaume-Gabriel Nivers, Louis-

Nicolas Clerambault, e Jean-Baptiste Moreau compuseram cantos, motetos e dramatizações com 

música para as meninas desta instituição (KAUFFMAN, 2001, p. 235; LA FRANCE, 1995, p. 

66). 

 

2.2. O ensino de cravo 

O cravo era um dos instrumentos mais comumente aprendidos pelas mulheres,  com 

caráter recreativo, sem visar a atividade profissional, desenvolvida até o momento do 

matrimônio. A persistência no estudo do instrumento tinha caráter de exceção e perplexidade. 

Michel Correte, em seu tratado, comenta com certa ironia que o estudo de cravo fazia parte da 

“bela educação das senhoritas de condição”, e elas não o abandonavam de todo se antes do 

casamento aprendessem o acompanhamento. Por isso ele se preocupou em desenvolver “um 

método curto e fácil” para superar suas dificuldades (POROT, 2005, p. 6). Por sua vez, François 

Couperin acreditava que as mulheres teriam maior predisposição a adquirir certo “grau de 

perfeição”, pois suas mãos seriam geralmente melhores, mais flexíveis, que as dos homens 

(COUPERIN, 2013, p. 62). 

 

3. Atuação musical profissional 

 

3.1. Cantoras 

Antes da ópera na França, as cantoras de excelência eram exceção, pertencendo às 

famílias de músicos, ou à aristocracia, atuando de forma amadora na corte (LAUNAY, 2008, p. 

46; LA FRANCE, 1995, p. 60). Com a criação em 1669 da Academie d’Ópera, por Pierre Perrin 

e Robert Cambert, e retomada por Lully em 1672 sob o nome de Académie Royale de Musique, 

abriu-se a possibilidade de mulheres da nobreza e da burguesia atuarem profissionalmente, com a 

permissão do rei (LA FRANCE, 1995, p. 60; LAUNAY, 2008, p. 46). Os franceses preferiam as 

especificidades, cores e tessituras das vozes das mulheres em oposição às dos castrati, para os 
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papéis femininos e mesmo para alguns masculinos, onde elas se travestiam (LAUNAY, 2008, p. 

45). Pode-se citar entre estas profissionais a soprano Marie-Madeleine Brigogne (1652-17...), 

Marie Aubry (1656–1704), Marie le Rochois (1658-1728), Marie-Antier (1687-1747), Marie Fel 

(1713-1794), Mle Petitpas (...-1739), Marie-Angelique Coupé (1723-1789?), dentre muitas outras 

(LAUNAY, 2008, p. 46).  

A inclusão de cantoras na Música de Câmera do Rei passou a ocorrer desde 1659, 

ainda que com lentidão, mas estava proibida na Música de Capela. Mesmo que a atuação 

feminina nas óperas fosse valorizada, a igreja católica atribuia impureza e imoralidade a suas 

vozes, o que as impedia de participar nas cerimônias religiosas (LAUNAY, 2008, p. 45). Apesar 

disso, mais tarde, sob permissão real, algumas solistas figuraram em ofícios na música de capela 

durante o reinado de Louis XIV (LA FRANCE, 1995, p. 64 e 65; MARAL, apud LAUNAY, 

2008, p. 45). Pode-se citar como cantoras atuantes na corte a soprano Anne Renée Rebel 

(bat.1663-1722), esposa de Michel-Richard de Lalande, e as duas filhas do casal, Marie-Anne 

(1686-1711) e Jeanne (1687-1711) (LAUNAY, 2008, p. 45; LA FRANCE, 1995, p. 65). Anne 

Rebel era filha de Jean Rebel, cantor da Capela, e irmã de Jean-Fery Rebel (LALLEMENT, 

2020). Outras musicistas foram Mlle Hilaire, ou Hilaire Dupuy (1625-1709), Mlle Anne 

Chabanceau de la Barre (1628-1688), filha do organista Pierre de la Barre, e Mlle Anne Fonteaux 

de Cercamanan. Entre 1692 e 1789, 67 mulheres foram empregadas na música real, segundo os 

États de la France, sendo na maioria cantoras e algumas instrumentistas (LAUNAY, 2008, p. 46; 

HAVARD DE LA MONTAGNE, 1993). O Concert Spirituel, criado em 1725 e com duração de 

mais de sessenta anos, foi, segundo Launay, a primeira grande instituição de concertos francesa. 

Participavam cerca de 190 cantoras e 140 cantores (LA FRANCE,1995, p. 60 e p.61; LAUNAY, 

2008, p. 41). 

 

3.2. Instrumentistas 

O reconhecimento profissional de instrumentistas e compositoras não será 

inexistente, mas se dará com maior lentidão durante o século XVIII, destacando-se apenas 

aquelas que possuíam um desempenho extraordinário. Muitas mulheres da aristocracia e da 

burguesia tocavam instrumentos, e algumas delas em um alto nível, mas poucas podiam atuar 

profissionalmente (LA FRANCE, 1995, p. 67). O acesso de musicistas à corte era um evento 

excepcional, mesmo se fossem de uma família tão importante como a dos Couperin. Marguerite-
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Louise (bat.1675-1728), filha de François Couperin I, o ancião, e prima de François Couperin, o 

Grande, era uma notável cantora e cravista, de acordo com Titon du Tillet, mas atuaria apenas 

como voz de dessus, no cargo de ordinaire de la musique de la chambre du roi (LA FRANCE, 

1995, p. 65). Em sua recepção neste cargo, em 1702, ela cantou Qui dat nivem dos Quatre verset 

de François Couperin, o Grande (1668-1733) (FULLER, GUSTAFSON, 2001). A filha deste 

compositor, Marguerite-Antoinete, foi nomeada em 1736 como cravista do rei e mestre de cravo 

dos Enfants de France, um cargo na câmara que as mulheres jamais exerceram anteriormente. A 

nomeação se devia a sua capacidade, mas também à reputação de seu pai. Ela acabou não o 

exercendo, diz-se que por razões de saúde, tendo sido transformado em “comissão ordinária” no 

mesmo ano (LA FRANCE, 1995, p. 65, BENOIT apud LAUNAY, 2008, p. 50). 

Algumas mulheres ocupavam postos nas igrejas como organistas, pois apenas o canto 

lhes era proibido, mas isso acontecia mais facilmente fora de Paris (LA FRANCE, 1995, p. 68). 

No século XVIII, haverá a menção de notáveis improvisadoras (LAUNAY, 2008, p.52). Pode-se 

citar a viúva Vincent, organista da Casa da Rainha em 1672 (LAUNAY, 2008, p. 50), Marguerite 

Thierry (1650-...), Marie Racquet (c.1634-...), e Charlotte-Cécile Racquet, (1644-...), filhas do 

organista Charles Racquet (HAVARD DE LA MONTAGNE, 1993). 

Uma cravista muito admirada em Paris foi Mlle Certain (c.1655-1711) (LA 

FRANCE, 1995, p. 68; CHUNG, 2015, p. 424). De acordo com Titon du Tillet, Certain atuou em 

muitas óperas de Lully, tocando todas as suas sinfonias com perfeição, e arranjos destas, assim 

como peças originais de Chambonnières, Louis Couperin e Marchand (CHUNG, 2015, p. 424). 

Ela não pertencia a uma família de músicos, e não foi absorvida na corte, mas era uma autoridade 

musical na cidade. Foi aluna de Pierre de Nyert e possivelmente  de Jean Baptiste Lully, além de   

amiga próxima deste último (POROT, 2005; LAUNAY, 2008, p. 50). Havia também Mme de 

Plante e Mlle Guyot, que sabiam compor e preludiar muito bem, e Mme de Hallay (D’AQUIN 

DE CHATEAU-LYON apud LA FRANCE, 1995, p. 68). Entre as cravistas, destacam-se ainda 

aquelas ligadas à família Forqueray. Henriette-Angelique Houssu, filha, neta, sobrinha e prima de 

organistas parisienses, se casou em 1697 com Antoine Forqueray (SWAIN, 2013, p. 109). Seu 

filho, Jean-Baptiste Forqueray, casou-se com Jeanne Nolson, e após sua morte se uniu em 

segundas núpcias a Marie-Rose Dubois (1717-...), ambas excelentes ao cravo (SWAIN, 2013, p. 

109 e 110). 
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Sobretudo na segunda metade do século XVIII, o Concert Spirituel ofereceu uma 

possibilidade única às mulheres de se manifestar, como instrumentistas. (LA FRANCE, p. 69). 

Destacavam-se uma trompista, duas flautistas, uma mandolinista, duas instrumentistas de dessus 

de viole, algumas violinistas, harpistas, cravistas e organistas, e por volta do fim do século XVIII, 

várias mulheres tocando um novo instrumento, o forte-piano (LAUNAY, 2008, p. 51). 

 

3.3. Professoras 

A docência era talvez a atuação profissional desempenhada pelas mulheres mais 

tolerada socialmente. Havia habitualmente mais professoras de cravo, canto e órgão. No séc. 

XIX, com a ascensão da burguesia, o número de professoras de canto e piano aumentou 

consideravelmente, uma vez que a carreira lírica não era moralmente bem aceita (LAUNAY, 

2008, p. 56). No livro de endereços em Paris publicado por Du Pradel em 1692, em meio a vários 

mestres de música, havia a menção a Mesdames Oves, Mlles Rebour e Le Tellier, para o ensino 

de cravo e Mlle Mengey, para a viola (LA FRANCE, p. 69). Em 1756, já em número maior, 

figuravam Madame Venière, Mlle de Mars, Mlle Dubreuil, Mme Bandeu, Mad Obtu, Mad Dupré, 

Mad Densez; Mad Laporte, Mad Dupont, e Mad Hérissé. Todas as organistas ensinavam a tocar 

cravo. Para aulas de guitarra, havia Mlle Sonnet, e para o pardessus de viole, Mlle Lévy, Mad 

Dupont, e Mad la Roche (LA FRANCE, 1995, p. 69). 

 

3.4. Compositoras 

Algumas mulheres se destacaram como compositoras nos séculos XVII e XVIII. Da 

mesma forma que as instrumentistas, elas eram toleradas por serem consideradas exceções, um 

desvio da “ordem natural” (LAUNAY, 2008, p.50). Ainda assim, durante o reinado de Louis 

XIV, Catherine Cessac menciona uma boa quantidade de compositoras, tais como Louise 

Henriette de Mars, Mlle Bataille, Mlle Denis, Mlle Herault, Mlle Herville, Mlle Laurent, Mlle de 

Ménetou e Mlle Sicard, sendo Antonia Bembo e Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre as mais 

notórias (CESSAC, 2003). 

Mlle de Ménetou (1679-1745) foi cantora, cravista e compositora e dançarina. Ela era 

de uma família que nutria ligações com a corte. Com 9 anos de idade tocou para a dauphine e 

Louis XIV (CHUNG, 2015, p. 408). Em 1691, Ménetou publicou pela gráfica real Christophe 

Ballard um conjunto de quinze árias, intitulado Airs sérieux a deux, tornado-se aos onze anos a 
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compositora mais jovem a ter uma coleção inteira de árias publicadas na França (CHUNG, 2015, 

p. 408). Criada na corte por sua mãe, ela teve aulas com François Couperin, que a homenageia 

em sua Septième Ordre, com La Ménetou e Les Petits Ages (SADIE, 2004; CHUNG, 2015, p. 

409). Possivelmente ela não deu seguimento a uma carreira musical, uma condição praticamente 

impossível para uma mulher de sua posição social, devido às responsabilidades da família e do 

matrimônio (SADIE, 1986 apud CHUNG, 2015, p. 417). 

Antonia Bembo foi uma compositora e cantora italiana, nascida em torno de 1640 em 

Veneza, e tendo morrido em 1720, em Paris. Ela era filha única do médico Giacomo Padoani, 

estudou música com Francesco Cavalli, e se casou 1659 com Lorenzo Bembo. Os indícios 

mostram que ela veio para Paris em 1677 na companhia do guitarrista Francesco Corbetta, tendo 

aí se estabelecido. Após cantar para o rei Louis XIV, Bembo foi beneficiada com uma pensão 

para viver o resto de sua vida no convento da Petite Union Chrétienne des Dames de Saint 

Chaumont. De sua obra, reunida em seis volumes de música manuscrita, destacam-se o primeiro 

livro, Produzioni armoniche, o Te Deum para coro e orquestra e a ópera Ercole Amante 

(CESSAC, 2003; FONTIJN, LAINI, 2013).  

Elisabeth Jacquet de la Guerre (bat.1665-1729), notável cravista e compositora 

francesa, fazia parte de uma família de músicos e construtores. Menina prodígio, ela foi iniciada 

ao cravo por seu pai, o organista Claude-Jacquet, e com cinco anos foi apresentada a Louis XIV 

(CESSAC, 2003). Conhecida por “le petite merveille”, Elisabeth Jacquet recebeu o 

apadrinhamento do rei por anos, e viveu três a quatro anos na corte a convite de Madame de 

Montespan (LA FRANCE, 1995, p. 68). Em 1684, ela deixou a corte e voltou para Paris para se 

casar com o organista Marin de La Guerre, onde rapidamente passou a dar concertos e aulas. 

Suas primeiras composições não foram preservadas, tendo restado apenas um libreto 

manuscrito chamado Jeux à l’honneur de la victoire. Seu Première Livre de Pièces de Clavessin 

foi publicado em 1687 (CESSAC, 2003). A ópera de cinco atos Céphale et Procris, com libreto 

de Duché de Vancy, foi o primeiro trabalho de uma mulher realizada na Académie Royal de 

Musique. Não muito bem recebida, foi deixada após 5 representações. De 1694 a 1707 ela não 

publicou, talvez pela decepção com a recepção de sua ópera, e pelas perdas familiares, com a 

morte de seu pai, mãe, o marido em 1704, irmão Nicolas, e seu filho, com 10 anos, prodígio 

como ela. Em 1695, Brossard fez cópias de suas primeiras trio sonatas e as de violino e continuo. 

Em 1707 publicou suas seis Sonates pour le viollon et pour le clavecin e Pièces de clavecin qui 
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peuvent se jouer sur le viollon, duas coleções de Cantates françoises sur des sujets tirez de 

l'Ecriture  e três cantatas francesas seculares (CESSAC, 2003). Poucas mulheres foram 

aclamadas com tanta estima e admiração por seus contemporâneos como la Guerre (CESSAC, 

2003). Titon du Tillet escreveu um longo e apreciativo texto sobre a compositora, e colocou seu 

retrato em um medalhão de bronze, entre os músicos mais famosos do período, com a legenda: 

“Aux grands musiciens, j’ai disputé le prix”, isto é, “Lutei pelo prêmio com os grandes músicos” 

(LA FRANCE, 1995, p. 68). 

 
4. Considerações finais 

Este trabalho está muito distante de abarcar a totalidade das atuações musicais 

femininas na França nos séculos XVII e XVIII, e nem mesmo me proporia a tal empreitada. Mas 

o grupo de mulheres aqui lembradas é uma boa demonstração de que elas faziam muita música 

neste período, e esta prática não só foi limitada com uma série de restrições a aprofundamentos 

intelectuais e atividades profissionais, como vem sendo omitida ou pouco valorizada nos 

registros da época. Mesmo assim, eles existem, e o trabalho dos pesquisadores nas últimas 

décadas vem visibilizando estas práticas, ainda que a área careça de mais estudos e análises. 
Estas musicistas refletem uma variedade de vivências. Algumas tiveram acesso à 

educação e a profissionalização por pertencerem a famílias de músicos, ou cujas famílias de 

maiores posses puderam fornecer uma instrução diferenciada. Algumas, pelo estado civil, sendo 

viúvas ou separadas, e sem filhos, puderam seguir como compositoras. Outras, pelo mesmo 

motivo, isto é, o casamento e a maternidade, tiveram que abandonar suas carreiras. A maioria que 

se destacou era detentora, sem dúvida, de uma capacidade técnica e musical excepcional. O ponto 

em comum entre praticamente todas, foi o rápido esquecimento, mesmo que tenham gozado de 

prestígio em vida. Elas merecem um lugar de memória, e aí se dá a importância de mais estudos, 

inclusive sobre as compositoras e suas obras, assim como a conservação, o acesso e a 

interpretação das mesmas. Através da escrita da história das mulheres na música, e da execução e 

escuta destas obras, torna-se possível trazer aos nossos dias uma parte destas existências, e a 

constatação da relevância e qualidade de suas atuações.  
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Resumo: Este artigo busca elencar evidências documentais que comprovem a existência do 
conceito da voz de barítono nas práticas musicais dos séculos XVII e XVIII. A necessidade dessa 
busca se deve a uma visão histórica preponderante em nosso tempo de que a voz de barítono só 
viria a ter repertório e caráter próprios a partir da obra de Mozart. Com o levantamento de tratados, 
partituras, cartas e outros documentos, fica evidenciada a presença de diversas formas de 
compreensão de uma voz masculina de tessitura média nos períodos estudados. Um dado 
interessante é a presença de composições com uso de clave de fá na 3a linha tanto em peças 
polifônicas quanto em repertório solo. Por fim, o artigo aponta para a presença de importantes 
cantores barítonos no período e ainda discute a possibilidade da presença de vozes médias 
masculinas no repertório bachiano. 
 
Palavras-chave: Barítono. Repertório vocal. Ópera barroca. Canto barroco. História do canto. 
Classificação Vocal. 
 
Title of the Paper in English: Evidences of the presence of the male medium voice in musical 
practices of the 17th and 18th centuries 
 
Abstract: This article aims to list documental evidence to prove the existence of a baritone voice 
concept in musical practices of the 17th and 18th centuries. This search is justified by a ruling 
historic understanding of our times that the baritone voice would only have its own repertoire and 
its own feature starting with Mozart’s output. Through survey of treatises, scores, letters and other 
documents, one can identify the presence of several ways of understanding about the existence of a 
medium tessitura male voice in these periods. An interesting input is the presence of compositions 
using the F clef on the third line both in poliphonic and monodic repertoire. Lastly, the article 
points to the existence of important baritones in the period. Additionally, it brings a discussion 
about the possibility of medium male voices in Bach’s repertoire. 

 
Keywords: Baritone. Vocal repertoire. Baroque opera. Baroque singing. History of singing. Vocal 
classification. 

 

1. Introdução 

A maior parte dos textos disponíveis sobre história da classificação vocal afirmam 

que a voz de barítono só vai se tornar tangível na obra operística de Mozart e que só vai 

mesmo ganhar identidade a partir do bel canto italiano das primeiras décadas do século XIX 

vindo a revelar todo o seu potencial na obra de Giuseppe Verdi. No entanto, existem várias 

referências durante os séculos XVII e XVIII a uma voz média masculina capaz de explorar 

tanto os agudos do tenor quanto os graves do baixo. Essa voz intermediária no espectro vocal 

masculino viria a ser chamada de barítono, um termo advindo do grego βαρύτονος e composto 

dos radicais βαρύς (pesado, profundo ou forte) e τόνος (nota, tom, tensão). A melhor tradução 

para βαρύτονος poderia ser “tom profundo” ou “som pesado”. Em gramática, o termo é usado 
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para designar uma sílaba grave ou não acentuada. Uma união desses usos diferentes do termo 

poderia, por fim, apontar para uma tradução como “som grave”. 

O início da história do uso do termo na música ocidental se dá com o emprego da 

palavra Baritonans e similares em finais do século XV com importante presença na música 

sacra polifônica francesa. Neste repertório, o termo designava a voz mais grave do conjunto 

vocal, que soava ainda mais grave que a voz de Bassus. Um exemplo é o Gloria da Missa 

‘Ista est speciosa’ [Missa de sanctissima virgine Maria] a 5 vozes de Pierre de la Rue (c1452-

1518). Nele, a voz mais grave é designada Barriton. As outras vozes do trecho são Cantus 

(clave de dó na 2a linha), Contratenor (clave de dó na 4a linha), Tenor 1° (clave de dó na 4a 

linha) e Tenor 2° (clave de fá na 4a linha). O uso da clave de fá na 5a linha aponta para a 

tessitura proeminentemente grave dessa voz.  

 

 
Ex. 1. Voz de Barriton no trecho Qui Tollis do. Gloria da Missa ‘Ista est speciosa’ [Missa de sanctissima virgine 

Maria] de Pierre de la Rue (ALAMIRE, p. 44) 
 

Iafelice (2018) ressalta o uso do termo baritonans por Andreas Ornithoparchus (c. 

1490-c. 1517) em seu Musice active micrologus (1517). Para Ornithoparcus, “por baritonans 

se entende a parte que procede de maneira mais grave na estrutura polifônica da composição e 

é dito também contratenor gravis” (IAFELICE, 2018, p. 149). Nesse tratado, o autor diz que 

Bassus é “a parte mais grave de uma cantilena. Ou é a harmonia cantada com voz grave, a 

qual é chamada de Baritonus.” (IAFELICE, 2018, p. 149) Em 1609, John Dowland (c1563-

1626) traduziu Musice active micrologus para o inglês e manteve, mesmo depois de quase um 

século, a mesma terminologia. Iafelice indica que esse uso do termo ecoa a definição 

previamente apresentada por Franchinus Gaffurius (1451-1522) em seu Theoricum opus 

(1480). 

 

2. Termo Baritonans no século XVII 

No século XVII, o termo barítono começa a tomar sua conotação atual. Em 

muitos casos, a clave de fá na terceira linha era a clave de escolha para essa voz média. Uma 
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das primeiras referências a essa classificação vocal foi feita em 1618 por Michael Praetorius 

em seu Syntagma musicum, cujo verbete Baritonus afirma: “através desse termo entendem os 

italianos o tenor ou quintum nas partes corais graves, nos quais a clave de fá se encontra 

escrita na terceira linha.” (PRAETORIUS, 1619, p. 133) No entanto, é claro que esse uso do 

termo barítono já era corrente em finais do século XVI. Existe, como exemplo, uma referência 

a um membro do coro da Catedral de San Marco em Veneza em uma carta de Claudio 

Monteverdi (1567-1643) de 1595 que cita “o padre de Brescia que pode ser usado como um 

barítono, isto é, que pode cantar três partes vocais” (WISTREICH, 1994, p. 9) Já em 1621, em 

uma carta a Alessandro Striggio, Monteverdi viria a defender a indicação de Jacomo 

Rapallino para um papel na ópera La finta pazza Licori nos seguintes termos:  

 
aqui, para música de câmara, não temos ninguém melhor que o mantuano Rapallino 
que tem por nome, como padre, Don Jacomo mas que é barítono e não baixo e que, 
de resto, faz audível o texto, tem um pouco de trillo e um pouco de gorgia e canta 
com confiança. (WISTREICH, 1994, p. 8). 

 

Referindo-se a um jovem cantor de Bolonha, que era o outro candidato à ópera 

sendo montada por Alessandro Striggio, afirma Monteverdi em carta de 13 de junho de 1627 

que ele “afirma cantar a parte de bassetto em um conjunto de câmara [...] no entanto, não é 

assim tão profunda [a voz], mas que entretanto não há de desagradar em música de câmara ou 

de cena.” (WISTREICH, 1994, p. 9). Wistreich cita a definição dada por Praetorius do termo 

Bassett para argumentar que esse pode ser o termo usado em composições vocais ou 

instrumentais nas quais a linha mais grave apresenta uma tessitura relativamente aguda. Sendo 

assim, o termo pode se referir a uma classificação vocal. Em outras palavras, dependendo da 

tessitura da parte mais grave de uma composição, essa voz poderia ser chamada de bassus, 

bassetto, ou tenor e poderia ser escrita em diferentes claves. 

Wistreich cita então o interessante Trattato della musica scenica (1635) de 

Giovanni Battista Doni (1594-1647) que discute a ideia de que baixos graves seriam mais 

adequados para interpretar papéis de deuses gregos, mas que vozes mais agudas, como o 

barítono, seriam mais fiéis à representação de Deus Pai e para ser o cantor mais grave em um 

trio de pastores. Na verdade, a discussão entre Monteverdi e Striggio parece indicar que 

ambas as indicações para o papel cômico em La finta pazza Licori – tanto Rapallino quanto o 

jovem bolonhês – seriam mais adequadas ao papel do que a de um dos vários baixos 

profundos virtuosos que atuavam em Veneza na época. Infelizmente, nenhum papel cômico 

de baixo ou de barítono escrito por Monteverdi chegou até nós, o que dificulta afirmar se ele 
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consideraria vozes com menos potência nos extremos graves como vozes adequadas para o 

palco. No entanto, tais referências a Rapallino nos ajudam a arriscar dizer que sua voz de 

barítono veio sim a achar uma colocação profissional no meio operístico de seu tempo. 

A voz de barítono também foi explorada pelos compositores de cantatas durante o 

século XVII. Embora o maior número de cantatas solo tenha sido escrito para voz de soprano, 

pode-se encontrar cantatas para barítono solo na obra de importantes compositores das 

primeiras gerações de criadores de cantatas italianas. Dois exemplos são Del mar fremente de 

Antonio Cesti (1623-1669) e Una volta finirà de Alessandro Melani (1639-1703), ambas com 

a linha vocal escrita originalmente em clave de fá na terceira linha.  

 

 
Ex. 2. Início da cantata Del mar fremente de Antonio Cesti para barítono solo e contínuo. 

 

A música francesa do século XVII parece ter sido particularmente receptiva com 

essa “nova” classificação vocal através do uso da clave de fá na terceira linha. Um exemplo é 

o uso dessa voz intermediária em trechos das air de cour do compositor Antoine Boësset 

(1586-1643). O exemplo 2 mostra uma dessas composições. Trata-se do Recit de la Nuit 

(Recitativo da Noite), que é parte do 12° livro de árias de corte com tablatura de alaúde, 

publicado por Boësset em 1624. A tessitura da parte vocal vai de lá1 a ré3. 

 

 
Ex. 3. Recit de la Nuit do Douziesme Livre de Airs de Cour avec la Tablature de Luth de Antoine Boësset 
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Na França, a voz masculina média ganha o nome de Basse-Taille, que é a mais 

grave das três vozes de tenor. O uso do termo sempre foi um pouco controverso e algo 

ambíguo. Embora seja claro que essa voz se localiza entre o baixo e o tenor, existem 

diferentes opiniões sobre ela ser mais próxima de um ou de outro extremo da voz masculina. 

Em seu Dictionaire de Musique, escrito em 1703, Sébastien de Brossard (1655-1730) explica 

que Baritono (em latim baritonans) é o que os franceses chamam de basse-taille ou 

concordant, que pode cantar em regiões agudas ou graves e que, em coros, pode integrar o 

naipe de taille ou de basse (BROSSARD, 1703, p. 12). Mais à frente, ao descrever os vários 

tipos de taille ou tenore, Brossard define de forma muito clara a tessitura que se esperava de 

uma voz classificada como um dos dois tipos de barítonos. Para ele, a tessitura do 

concordants, o mais grave dos dois, deveria ir de lá1 até mi3, incluindo, como extremos da 

extensão da voz, o sol1 como nota de passagem e o fá3 para casos de passagem e de apoio de 

cadências ou trinados. O basse-taille segue as mesmas orientações no extremo agudo, mas sua 

extensão nos graves é colocada uma terça acima. Para Brossard, essa voz deveria ir, portanto, 

de dó2 a mi3, com as notas si1 e fá4 como extensões para passagens ou ornamentos. 

 

 
Ex. 4. Extensões de basse-taille e concordants no Dictionaire de Musique de Sébastien de Brossard. 

(BROSSARD, 1703, p. 52) 
 

Entre os papéis franceses de ópera escritos na clave de barítono durante o século 

XVII destacam-se os escritos por Jean-Baptiste Lully (1632-1687) como Cadmus (Cadmus et 

Hermione, 1673), Alcides (Alceste, 1674) e Aegeus (Thésée, 1675).  
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Ex. 5. Início da ária Belle Hermione da ópera Cadmus et Hermione de J. B. Lully. Publicação de 1703. 

 

3. Música para barítonos na primeira metade do século XVIII 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) também escreveu papéis importantes para a 

voz média masculina como, por exemplo, Jupiter (Castor et Pollux, 1737) e as personagens 

Teucer e Ismenor (Dardanus, 1739), geralmente interpretadas pelo mesmo cantor. A versão 

revista de Dardanus, que estreou em 1744, contou com o cantor Claude-Louis-Dominique de 

Chassé de Chinais (1699-1786) interpretando esses papéis. Claude Chassé foi considerado o 

“mais notável basse-taille da época de Rameau” (JANDER et al., 2002) e foi responsável pela 

estreia de um número enorme de papéis escritos por compositores como Lully, Campra, 

Montéclair, Marais, Boismortier e Rameau. A lista dos papéis interpretados por Chassé pode 

ser uma ótima referência para barítonos modernos em busca de explorar o repertório barroco 

francês escrito para essa voz. 

Embora o termo barítono não tenha se tornado de uso corrente antes do século 

XIX, é impossível de se negar que muita música para esse tipo de voz foi escrita no século 

XVIII. Um exemplo marcante foi a “parceria” entre G. F. Händel (1685-1759) e o cantor 

Giuseppe Maria Boschi (1698-1744). Boschi iniciou sua carreira como cantor de ópera a 

partir de 1703 e logo se tornou um dos principais baixos italianos do seu tempo, mas foi sua 

atividade junto a Händel que se mostrou especialmente prolífica. Ele foi contratado pelo 

compositor “de 1720 a 1728 em Londres, onde ele cantou em todas as 32 óperas produzidas 

pela Royal Academy, incluindo 13 de Händel e sete cada de G. Bononcini e Ariosti.” (DEAN, 
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2001) Com uma tessitura aguda, que ia de um sol1 até sol3, Boschi definitivamente seria hoje 

classificado como barítono. Isso significa que os papéis para ele escritos, em sua imensa 

maioria, são ideais para o barítono moderno.  

 

 
Ex. 6. Ária Del minacciar del vento da ópera Ottone de G. F. Händel. Publicação de 1723. 

 

Entre os papéis que ele criou para Händel estão: Emireno (Ottone, 1723), Achillas 

(Giulio Cesare, 1724), Garibaldo (Rodelinda, 1725), Clitus (Alessandro, 1726), Ernando 

(Scipione, 1726), Hercules (Admeto, 1727), Isaac (Riccardo Primo, 1727), Araspe (Tolomeo, 

1728) e, especialmente, Argante (Rinaldo, 1711). Todas as peças que Händel escreveu para 

Boschi foram árias de bravura com muita atividade rítmica e com melismas; várias delas 

contam com uma instrumentação pesada, o que indica a probabilidade de que a voz desse 

cantor era especialmente potente. 

Também na Alemanha o repertório para barítono pode ser detectado durante o 

século XVIII. Em seu Primae lineae musicae vocalis, publicado em 1703, o alemão Johann 

Samuel Beyer indica uma diferenciação entre três tipos de baixos: o hoher Bass (clave de fá 

na 3a linha), o rechtmässiger Bass (clave na 4a linha), e o tieffer Bass (5a linha) [ver Ex. 7]. 

Beyer indica que a tessitura do hoher Bass vai de lá1 a mi3. Por fim, em seu apêndice, o autor 

reforça a informação de que a palavra Barytonus significa “um baixo cuja clave de baixo fica 

na 3a linha” (BEYER, 1703, p. 125). 
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Ex. 7. Claves das vozes de hoher Bass, rechtmässiger Bass e tieffer Bass no Primae lineae musicae vocalis de 

Johann Samuel Beyer (1669-1744) 
 

O tratado de Beyer, ao nos aproximar da realidade do chamado Alto Barroco, nos 

lembra que toda e qualquer discussão sobre o repertório barroco mais apropriado para a 

moderna voz de barítono depende substancialmente do diapasão adotado para a performance 

desse repertório. Em sua dissertação sobre o uso da voz de barítono nos solos do Messiah de 

G. F. Händel, Joshua Markley defende que os solos originalmente escritos para tenor nesse 

oratório se adequam perfeitamente ao barítono atual caso esse repertório esteja sendo 

interpretado em A=415. Enquanto que, em sua visão, os solos de baixo podem funcionar para 

barítonos ou baixo-barítonos caso o diapasão seja 440. 

 

 
Ex. 8. Recitativo para baixo Unendlich großer Gott; segundo movimento da Cantata Höchsterwünschtes 

Freudenfest BWV 194 de J. S. Bach. Manuscrito holográfico, 1723. 
 

A questão do diapasão na primeira metade do século XVIII na região norte dos 

estados germânicos é bastante delicada. Em geral, para a música sacra do período, o diapasão 

utilizado dependia da altura do órgão da igreja para a qual a peça fora composta. Embora 

muitas dessas alterações fossem pequenas, alguns casos podem ter resultado em distorções 

bastante consideráveis. Esse parece ser o caso da cantata BWV 194: a cantata escrita por 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) na qual os solos de baixo são bastante agudos, chegando 
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várias vezes a um sol3, considerado uma nota limite na tessitura de vários tipos de barítonos 

agudos conforme os sistemas atuais de classificação vocal.  

Pode-se ver, no Ex. 8, que Bach escreveu esse solo usando clave de fá na 4a linha, 

sem seguir a orientação de Beyer ao se compor para Höher Bass e sem uma escrita diferencial 

que pudesse indicar um tipo vocal diferente para o solo da cantata. Ao que tudo indica, Bach 

está compondo para um baixo, e não para um barítono. Essa cantata foi escrita para a 

inauguração de um novo órgão em Störmthal, perto de Leipzig, em cerimônia realizada no dia 

02 de novembro de 1723. Não existem evidências sobre o diapasão desse órgão específico, 

mas as tessituras utilizadas pelo compositor nessa cantata são muito agudas não só para os 

solistas, mas também para o coro. Nas palavras de Arthur Mendel: 

 
as partes vocais nessa cantata têm uma extensão escepcionalmente aguda: soprano, 
"d1-c3" [ré4 a dó6]; contralto, "b-eb2" [si3 a mib5]; tenor, "eb-a1" [mib3 a lá4]; 
baixo, "Bb- g1" [sib2 a sol4]. Agora, se somente uma ou duas das vozes, em árias 
solo, tivessem extensões excepcionalmente agudas, poderíamos então dizer que 
Bach deve ter tido cantores excepcionais à disposição para essa obra. Mas as notas 
agudas para soprano e baixo não ocorrem somente nas árias, mas também nas partes 
corais. E, embora os limites agudos de contralto e tenor não sejam unusualmente 
agudos, os limites graves sim o são. Dessa forma, nós só podermos concluir que o 
diapasão do órgão em Störmthal era incomumente grave, e que a notação usada por 
Bach levou tal fato em consideração. (MENDEL, 1955, p. 333.) 

 

Embora seja impossível dizer que Bach chegou a escrever solos ou partes corais 

pensando em barítonos, o fato é que várias peças do repertório bachiano se adequam 

perfeitamente à tessitura do barítono de nossos tempos. Como exemplos, Chang (2019) 

indica, entre outras, as árias Es nehme zehn tausend Dukaten da cantata profana conhecida 

como Cantata dos Camponeses, BWV 212; Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen 

da Paixão segundo São João, BWV 245; Zurücke, zurücke, geflügelten Winde da cantata 

profana Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft, BWV 205; e o movimento Gratias 

agimus tibi da Missa em Sol Maior, BWV 236. Independentemente de essas peças com 

tessitura aguda terem sido compostas pensando-se em uma dada classificação vocal ou em um 

dado diapasão de um órgão específico, é importante para a performance e a didática vocal 

contemporânea o fato de que este repertório bachiano, nos dias de hoje, pode ser estudado e 

apresentado por barítonos. 

 

4. Conclusão 

Pode-se então deduzir que, ao menos para parte do meio musical do século XVII, 

existia uma voz específica que tinha uma certa tessitura que, em alguns casos, abarcava áreas 
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da voz de baixo e áreas da voz de tenor mas que poderia, eventualmente, ganhar uma 

classificação própria, como era o caso do uso de termos como bassetto, basse-taille, baritono 

ou höher Bass. Essa voz média masculina também poderia ser considerada a mais apropriada 

para certos tipos de representações teatrais como visto no tratado de Doni e na discussão de 

Monteverdi com Striggio. Esses dois fatores podem ser suficientes para que afirmemos que 

existia sim a classificação vocal de barítono já em uso naquele período e que já aponta para 

aquilo que entendemos pelo uso desse termo nos dias de hoje. Para ela há um número 

expressivo de obras escritas e de referências em tratados.  

Por fim, é interessante notar que, no tratado citado anteriormente, Brossard utiliza 

clave de fá na 3a linha para o concordants mas mantém o uso da clave de tenor (dó na 4a 

linha) para o basse-taille. Isso significa que as peças que foram escritas durante o período 

aqui estudado para cantores que hoje classificamos como barítonos podem ter sido 

originalmente notadas tanto em clave de fá quanto em clave de dó. Portanto, a definição da 

melhor classificação vocal para a execução de uma determinada peça, de uma determinada 

voz em uma composição coral ou de um determinado papel de ópera não pode se basear 

exclusivamente na clave em que essa música foi originalmente escrita e precisa levar em 

conta a tessitura e a extensão da parte vocal e, com a máxima propriedade possível, o 

diapasão utilizado na época e local do compositor e/ou os diapasões usados em performances 

contemporâneas da música do período. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar resumidamente os resultados do projeto de iniciação 
científica intitulado “A viola no Brasil no início do século XIX: sua inserção social e a prática de baixo 
contínuo”. O projeto em si exemplifica a interação entre performance e pesquisa a partir do ensino de 
baixo contínuo no Departamento de Música da UFPE. Na pesquisa, o baixo contínuo foi analisado e 
praticado a partir de uma peça de Methodo de piano-forte de José Maurício, em conexão com a 
literatura especializada sobre a prática de baixo contínuo no Brasil e as práticas musicais com viola no 
período. 
Palavras-chave: Baixo contínuo. Viola (guitarra). José Maurício Nunes Garcia. 

 
Thoroughbass, performance, and research: considerations on José Maurício Nunes Garcia 

 
Abstract: The aim of this paper is to present the results of the research project “The viola in Brazil in 
the early nineteenth century: its social role and thoroughbass playing”. The project itself exemplifies 
the dialogue between performance and academic research, a dialog that started at the thoroughbass 
course at the Music Department of the Federal University of Pernambuco in Recife, Brazil. A Lesson 
of José Mauricio’s Methodo de piano-forte was chosen for the study and practice of thoroughbass, 
with the support of literature on thoroughbass practice in Brazil, and on the viola (guitar) in the late 
eighteenth and early nineteenth century.  
 
Keywords: Thoroughbass. Viola (guitar). José Maurício Nunes Garcia.  

 

1. A performance como impulso para a pesquisa 

O curso de prática de baixo contínuo do departamento de música da UFPE é um dos 

espaços oferecidos a alunas e alunos da instituição para a discussão e prática de performance 

historicamente informada das músicas dos séculos XVII a XIX. O curso, que tem por objetivo 

equipar alunas e alunos com as ferramentas necessárias para acompanhar obras com baixo 

contínuo, tem duração de quatro semestres e recebe regularmente discentes de outros 

instrumentos que não de teclas. Estes cursam, via de regra, apenas o primeiro semestre. O 

primeiro semestre de curso, portanto, tem servido como um semestre introdutório à prática do 

baixo contínuo. Nele são lidos textos sobre a história do baixo contínuo e sobre aspectos 

estilísticos dessa prática, bem como são exemplificados e praticados ao cravo acordes e 

encadeamentos básicos. 
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No ano de 2017, dentro da programação da Semana da Música do departamento de 

música da UFPE, participantes do curso de baixo contínuo realizaram um programa com lições e 

fantasias do Methodo de piano-forte de José Maurício Nunes Garcia em formato camerístico, 

com flauta doce, violino, cravo e violão. Este projeto permitiu explorar a linguagem de José 

Maurício, as peças do Methodo e experimentar as possibilidades de contínuo com cravo e violão. 

Um desdobramento desta experiência foi o projeto de pesquisa A viola no Brasil no 

início do século XIX: sua inserção social e a prática de baixo contínuo, aprovado no edital Pibic 

2018/2019. Os objetivos da pesquisa foram discutir a inserção da viola, do ponto de vista 

sociocultural, no Brasil do início do século XIX e propor duas realizações de baixo contínuo ao 

violão de uma peça do Methodo de piano-forte de José Maurício Nunes Garcia. Nesta proposta 

foi usado o violão moderno para o estudo e realização do baixo contínuo. O emprego de um 

instrumento moderno possibilita ampliar o público que poderá fazer uso imediato da discussão e 

da proposta de realização de contínuo, visto que o acesso e a prática do instrumento moderno são 

bastante difundidos. As semelhanças e diferenças entre a realização em um instrumento moderno 

e em um instrumento histórico não foram consideradas neste projeto, podendo, no entanto, vir a 

ser analisadas em um estágio posterior da pesquisa. 

A metodologia compreendeu: (1) Levantamento de literatura sobre a vida musical no 

Brasil no período de 1750 a 1830, mais especificamente sobre instrumentos de cordas dedilhadas, 

sobre a prática do baixo contínuo no Brasil e sobre a produção musical de José Maurício. (2) 

Estudo de uma peça do Methodo e realização escrita de duas propostas de contínuo ao violão, 

tendo por base as práticas levantadas na literatura. Cabe ainda ressaltar que a narrativa histórica 

empregada aqui está baseada em uma visão de tempo histórico na qual se trabalha com três níveis 

de significação dos fenômenos estudados: significados residuais, atuais e latentes. Todo 

fenômeno pode apresentar, em diferentes graus, significados derivados de eventos 

cronologicamente anteriores (residuais), significados elaborados em seu momento mesmo de 

existência (atuais) e significados que alcançarão plena realização num momento futuro (latentes) 

(FREIRE, 1994). Entendemos, assim, o jogo de tensões e sínteses inerentes à existência dos 

instrumentos de cordas dedilhadas no Rio de Janeiro de inícios do século XIX como 

temporalmente dinâmico e multifacetado. 
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Os resultados da pesquisa são objeto de duas publicações que sairão em breve. 

Apresentaremos aqui um resumo dos resultados e as partituras com as duas versões de 

acompanhamento. 

 

2. Viola: espaços e usos. 

A rede simbólica em torno da viola em particular e de instrumentos de cordas 

dedilhadas em geral é ampla e complexa. Um ponto conflitivo a ser considerado em qualquer 

discussão sobre a inserção da viola na sociedade do período é o da oposição entre preconceito e 

aceitação social. Por um lado, sabe-se que a viola era extremamente popular e estava amplamente 

difundida. Por outro, a literatura reporta recorrentemente o preconceito em relação ao 

instrumento e aos seus tocadores (BUDASZ, 2001, p. 65-66; NOGUEIRA, 2008, p. 38-45). 

Nesse sentido, um exemplo a ser comentado aqui é a associação entre negros escravos e o 

instrumento. Segundo Amorim os “instrumentos de cordas dedilhadas – especialmente as violas – 

[foram os] que mais recorrentemente estiveram nas mãos de escravos negros, pardos e mulatos 

durante os períodos colonial (1500 –  

1822) e imperial (1822 – 1889)” (AMORIM, 2017, p. 102-103). Mas há também relatos de fins 

do século XVIII e início do XIX de uso de instrumentos de cordas dedilhadas pelos cidadãos 

livres no espaço doméstico urbano (STAUNTON, 1797; SPIX E MARTIUS, 1854; SILVA, 

2015) e em anúncios de ensino de música (AMORIM, 2017b). Mesmo na alta sociedade a viola 

ou violão também figurava. Nesse sentido, vale mencionar o caso da família suíça Däniker-

Haller, cuja prática de música doméstica é objeto do estudo de SILVA (2015). O violão era um 

dos instrumentos preferidos de Cécile Däniker-Haller que, juntamente com seu esposo Henrich 

Däniker-Haller, realizava serões musicais em sua casa no Rio de Janeiro, na primeira metade do 

século XIX. A família Däniker-Haller é, portanto, um exemplo documentado do uso do violão 

pela mais alta sociedade na primeira metade do século XIX no Rio de Janeiro. 

A coexistência da viola e do violão, bem como o processo de ressignificação destes 

dois instrumentos na primeira metade do século XIX são objetos de discussão bastante atual entre 

pesquisadores de instrumentos de cordas dedilhadas. Certamente novas análises baseadas em 

documentação ainda não discutida trarão luz sobre essas questões. O que se apreende é que 

instrumentos de cordas dedilhadas eram usados por negros e brancos, livres e escravos. Por mais 

que se considere que provavelmente estes atores tocavam instrumentos distintos, com qualidade 
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de feitura e, consequentemente, preços diferentes1, não se pode afirmar que predominava o 

preconceito contra a viola ou o violão no final do século XVIII e início do XIX. Uma atitude 

predominantemente preconceituosa em relação ao violão e, possivelmente, a outros instrumentos 

de cordas dedilhadas dataria do final do século XIX. 

No caso de José Maurício, que era violeiro, esse preconceito se manifesta na leitura 

que se faz da vida do compositor na segunda metade do século XIX. Moreira de Azevedo, ao 

comentar sobre a atividade docente de José Maurício e o instrumento que usava para lecionar, 

ressalta a situação financeira precária do padre mestre: “... não podendo comprar um cravo, 

servia-se de uma viola de cordas metálicas para ensinar sua arte.” (AZEVEDO, 1877, p. 323) A 

viola é retratada como um índice da pobreza de José Maurício e como inferior ao cravo. 

Considerando o exposto sobre os espaços de circulação e uso dos instrumentos de cordas 

dedilhadas não é surpresa, muito menos demérito, que José Maurício não possuísse um 

instrumento de teclas. Na verdade, esse fato decorre da realidade sociocultural do período. Há 

que se considerar que a viola era provavelmente um instrumento de uso regular na instrução 

musical profissionalizante. 

O papel da viola nos cursos de música de José Maurício nos remete à presença do 

instrumento no ambiente de formação musical da época.2 Neste contexto, vale observar também 

que tratados de baixo contínuo fazem referência à instrução para violeiros. Considerando os 

tratados de baixo contínuo em língua portuguesa em circulação no Brasil, constata-se que os 

instrumentos de cordas dedilhadas seguiam no instrumental do baixo contínuo no século XIX. 

Varella (Porto, 1806) inclui no seu Compendio de musica uma seção com Liçoens de 

acompanhamento em orgaõ, cravo, guitarra, ou qualquer outro instrumento, em que se póde 

obter regular harmonia (FAGERLANDE, 2011, p. 143). E o autor anônimo da Arte da música 

para uso da mocidade brazileira por hum seu patrício (Rio de Janeiro, 1823) tem claramente a 

guitarra em mente quando elabora seu tratado (FAGERLANDE, 2011, p. 143-144). 

Vê-se, portanto, que a viola representa níveis muito contrastantes de significação no 

período. Sua associação com escravos não impedia sua ampla difusão, mantendo-se mesmo 

objeto de interesse de classes letradas. Ela tem relevância nos processos de ensino e aprendizado 

de música do período. A prática do baixo contínuo e as especificidades da viola nessa prática nos 

permitem entender aspectos técnicos da realização do acompanhamento em instrumentos de 
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cordas dedilhadas do período. Possibilita, portanto, apreender algo da fluidez e evanescência do 

universo simbólico da viola. 

 

3. O acompanhamento à viola na literatura 

A análise da literatura mostra que eram práticas comuns no acompanhamento à viola 

no século XVIII e início do XIX o uso do rasgueado (TINHORÃO, 2010, 49. BUDASZ, 2007, p. 

8-9), de figurações em harpejo, do Basso d’Alberti e de movimentos melódicos alternados com 

trechos cordais. Há exemplos na literatura (NOGUEIRA, 2008, p. 42, 44 e 45. BUDASZ, 2007, 

p. 18), que mostram acompanhamentos para viola onde se utilizou em praticamente toda a peça o 

baixo d’Alberti, acordes arpejados, acordes em blocos (que possivelmente se tocavam de modo 

rasgueado na viola) ou ainda algum outro modelo de figuração harmônica. Vale mencionar ainda 

um exemplo de acompanhamento para viola francesa de uma modinha de José Maurício Nunes 

Garcia, recém-localizada por Alberto Pacheco (2019). Embora o acesso a essa fonte se tenha 

dado depois da elaboração do acompanhamento objeto desta pesquisa, julgamos relevante sua 

menção aqui. A modinha é parte do volume Collecção de modinhas brasileiras com 

acompanhamento de viola franceza compoziçaõ de varios autores.3 As técnicas utilizadas pelo 

autor se assemelham às levantadas na literatura. 

 

4. Propostas de contínuo ao violão para a Lição 2 da segunda parte do Methodo 

A Lição 2 da segunda parte do Methodo de piano-forte foi a peça escolhida para a 

elaboração deste trabalho. Optou-se por uma peça curta e tecnicamente acessível de forma que o 

foco do trabalho fosse as possibilidades de acompanhamento. Após este processo, foi feita a 

transcrição do acompanhamento original da peça selecionada para o violão. Como era de se 

esperar, o acompanhamento transcrito não é violonístico: há problemas quanto ao 

posicionamento dos acordes no braço do violão, além da pouca ressonância e sustentação das 

notas. Foi elaborada, então, uma nova proposta de distribuição das notas dos acordes, o que 

permitiu não só uma melhor condução das vozes, como também uma melhor realização das notas 

no braço do violão, tornando-se mais cômoda de ser tocada. As propostas de realização objeto 

deste estudo foram elaboradas a partir desta realização cordal. 

Para a realização a 6ª corda do violão foi afinada um tom abaixo, em Ré, o que 

permite, neste contexto, uma melhor ressonância do instrumento. Optou-se por manter a posição 
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original do baixo da lição de José Maurício ao longo de toda a peça. Muitas notas dos acordes 

foram dobradas e outras foram acrescentadas, para a obtenção de uma sonoridade mais cheia e 

rica harmonicamente. Ainda no que diz respeito à posição dos acordes e ao número de notas da 

realização, é importante comentar que as escolhas foram feitas baseadas na harmonia da própria 

peça e no conhecimento estabelecido em manuais e tratados de baixo contínuo, especialmente do 

século XVIII em diante. Assim, cada possibilidade foi testada no violão (com a 3a, a 5a e a 8a do 

acorde no soprano, por exemplo), em diferentes regiões do braço do instrumento, e a escolha 

final levou em consideração a opção que apresentava uma melhor condução das vozes e um 

menor esforço possível para a realização dos acordes na mão esquerda. As realizações propostas 

aqui, no entanto, não representam as únicas possíveis. São possibilidades baseadas na 

experimentação orientada pela literatura. 

Como a prática do contínuo pertence à performance musical, a elaboração do 

contínuo neste estudo foi testada, revisada e ajustada a partir da performance da peça com um 

flautista doce, que tocou a linha superior.4 Assim, foi possível perceber o efeito de um 

acompanhamento totalmente em acordes e experimentar diferentes possibilidades de figuração. 

As duas realizações resultantes deste estudo estão reproduzidas em anexo. 

 

5. Considerações finais 

O diálogo da performance com a pesquisa permitiu experimentar como 

conhecimentos gerados na prática interpretativa podem inspirar a investigação em música. O 

levantamento e a reflexão sobre a performance do acompanhamento possibilitam ainda uma 

aproximação maior com os conflitos em torno destes instrumentos e com seu uso na formação 

musical de então. Nossa compreensão dos processos históricos e socioculturais é aprofundada e 

refinada pela experiência artística. 
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Ver páginas 27 e 62. 
2 Para uma discussão recente sobre ensino musical e instrumentos de cordas dedilhadas no início do século XIX ver 
Amorim (2017b). 
3 A coleção foi localizada juntamente a outra de conteúdo e caligrafia semelhantes intitulada Collecçaõ de Modinhas 
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